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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Mesto kupuje
budovu
Chateau Mignon

Najlepšia škola
nášho kraja
stojí v Dubnici

Sčítať sa môžete
do konca
marca

Bývalý záhradnícky dom je chránenou
pamiatkou, ktorá naposledy slúžila ako
luxusný hotel s reštauráciou. Plánom
samosprávy je prinavrátiť budove život.

Základná škola na sídlisku Pod hájom sa
každoročne pohybuje v rebríčku kvality
škôl vysoko. Tentoraz ju vyhlásili za vôbec
najlepšiu v kraji a deviatu na Slovensku.

Proces sčítavania obyvateľov, domov a
bytov sa uskutočňuje každých desať rokov,
po prvý raz je výlučne elektronický. Nezabudnite sa sčítať, čas máte do 31. marca.
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Nerozdeľujme sa, radšej buďme súdržní
Veľká zodpovednosť, povzbudenie a smelé
plány. Takto by som veľmi stručne charakterizoval situáciu nášho mesta v uplynulom
období.
Veľká zodpovednosť spočíva na pleciach
samospráv už niekoľko mesiacov. Či ide o realizáciu plošných testovaní, rozhodovanie
o otváraní škôl a škôlok či zriaďovanie mobilných odberových miest. Práve mestá sú
tie, ktoré sa neraz ocitajú medzi dvomi mlynskými kameňmi. Medzi štátom či vládnymi
nariadeniami na jednej strane a na strane
druhej medzi očakávaniami už frustrovaných
obyvateľov a zamestnancov.
To, čo môžeme urobiť, je vytvoriť pre občanov
čo najlepšie podmienky, aby nemali problém
dodržiavať platné nariadenia. Môžeme tiež
rozhodovať koncepčne a prehľadne, aby sme
zmiernili chaos a vyhli sa nedostatku informácií. Aj preto sme sa spojili s primátormi miest
Ilava a Nová Dubnica, aby sme prijímali koncepčné rozhodnutia s ohľadom na mesto i širší
región. Každé jedno rozhodnutie o otvorení
škôl, knižnice, o testovaní či mnohých ďalších
organizačných záležitostiach zvažujeme precízne a pozorne. Naše kroky konzultujeme
s regionálnym úradom verejného zdravotníctva tak, aby mali čo najmenší dopad
na obyvateľov, no zároveň, aby bol zachovaný dôraz na bezpečnosť a ochranu zdravia.
Snažíme sa pokračovať aj v ochrane tých najzraniteľnejších. Preto sme v závere februára
rozdali do schránok seniorom nad 65 rokov
8-tisíc ochranných respirátorov.
Všeobecná frustrácia a najmä rôznorodosť

názorov aktuálne v spoločnosti naozaj eskalujú. Kým jednému prekáža testovanie, iný
nesúhlasí s vakcínou, ďalší sa, naopak, obáva
o svoje zdravie či zdravie svojich blízkych, a tak
striktne rešpektuje všetky nariadenia. Každý
môžeme mať, prirodzene, iný názor a mali by
sme sa naučiť rešpektovať túto pestrosť. Dovolím si však apelovať na nás všetkých, aby sme
aj v prípade nesúhlasu volili skôr zmierlivý
tón, vzájomné porozumenie a odložili bokom
hnev, nenávistné prejavy a osočovanie. O čo
ľahšie by sa nám potom všetkým daná situácia
zvládala.

I. V praxi to znamená, že len čo nám to počasie umožní, práce sa môžu začať.

Povzbudenie a pochvala sú motivačnými faktormi, ktoré dodávajú entuziazmus do ďalšej
práce a snaženia. V úvode roku sme aj my ako
mesto prijali dobrú správu – boli sme ocenení
za vynikajúcu správu vecí verejných. Inými slovami povedané – vďaka projektu Rady Európy
vieme, že sme vykročili správnym smerom a
naše úsilie pracovať spravodlivo, transparentne či moderne sa vypláca. Pozitívna spätná
väzba od Vás – obyvateľov mesta-, získaná dotazníkovým zberom, je pre nás rovnako cenná,
pretože práve občania sú tí, pre ktorých pracujeme a vytvárame hodnoty.

Hoci ešte stále nevieme, čo môžeme čakať
o týždeň či dva, vyššie uvedené riadky ma utvrdzujú v tom, že sa máme na čo tešiť a že sú
pred nami aj mnohé príjemné momenty a
chvíle.

Smelé plány. Na rok 2021 ich máme naozaj
mnoho. Mohli ste si o nich prečítať v posledných číslach našich novín. Čo nás však čaká
najbližšie? Dovolím si povedať, že veľké veci.
Úspešne sme ukončili verejné obstarávania
na zhotoviteľov prác na úprave križovatky
pred vstupom do športového areálu, na rekonštrukcii atletického oválu a aj na modernizácii
športoviska pre žiakov ZŠ s MŠ Centrum

Úprimne som rád, že sa nám podarilo získať
do majetku mesta budovu bývalého hotela
Chateau Mignon. To, čo bolo kedysi jednou
z pých nášho mesta, teraz zbytočne chátralo.
Lokalita, v ktorej sa Chateau Mignon nachádza, je predurčená na príjemné trávenie
voľného času, na posedenie, na prechádzku
alebo kultúrne podujatie. A presne to s ňou
chceme spraviť – zabrániť jej ďalšiemu znehodnocovaniu a vrátiť ju späť ľuďom.

S úctou
Peter Wolf

Čo vás najviac trápi?
mesto ešte realizovať plošné víkendové ných odberových miest, ktoré možno využítestovanie obyvateľstva. Ďakujem.
vať priebežne počas týždňa, samospráva už
pravdepodobne nebude pristupovať k organiOdpovedá: Mgr. Veronika
zácii nárazových plošných víkendových
Rezáková, hovorkyňa mesta
testovaní. Odporúčame sledovať dôležité inBezplatné testovanie antigénovými testami formačné
kanály
vrátane
webu
na ochorenie COVID-19 je od 8. 2. 2021 www.dubnica.eu, kde získate všetky aktuálne
v Dubnici nad Váhom k dispozícii na sied- informácie o potrebe testovania sa v pravidelPLOŠNÉ VÍKENDOVÉ
mich stálych odberových miestach. nej periodicite.
TESTOVANIE
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, či bude Vzhľadom na aktuálny počet stálych mobilVýber 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.
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Všetkým seniorom nad 65 rokov mesto rozdalo ochranné
respirátory
Podľa odborníkov respirátory FFP2 poskytujú Komentár viceprimátora
Text Veronika Rezáková Foto Archív mesta

Približne 4-tisíc seniorov si dva
kusy ochranných respirátorov
našlo priamo vo svojich poštových
schránkach.

Doručenie dvoch kusov ochranných respirátorov pre obyvateľov mesta Dubnica
nad Váhom, ktorí dosiahli hranicu 65. roku
života, zabezpečila dubnická samospráva
prostredníctvom mestských poslancov a zamestnancov oddelenia kultúry. V minulom
roku mesto zabezpečilo všetkým seniorom
nad 60 rokov dovedna 5 500 kusov ochranných rúšok spolu s informačným letákom
o novom vírusovom ochorení.

účinnú ochranu pred ochorením COVID-19,
a to obzvlášť v uzavretých, málo vetraných a Tomáša Truchlého:
iných rizikových prostrediach za predpokladu, „V reakcii na aktuálnu epidemickú situže sú na tvári správne nasadené. Respirátor je áciu sme sa rozhodli opätovne prispieť
k ochrane zdravia seniorov žijúcich
v našom meste. Rozdali sme 8-tisíc kusov
respirátorov kategórie FFP2 priamo
do poštových schránok seniorom, ktorí aj
naďalej patria k ohrozenej skupine obyvateľstva v súvislosti so šírením ochorenia
COVID-19. Súčasťou doručovanej zásielky
s respirátormi je aj informačná kartička
o správnom používaní tejto ochrannej pomôcky.”

odporúčané nosiť v interiéroch, na miestach
s kumuláciou väčšieho počtu ľudí, ako napríklad v obchode, čakárni u lekára či na pošte.

Novinka v klientskom centre: na úrade už môžete
platiť aj prostredníctvom platobného kiosku
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

V len nedávno sprístupnenom
klientskom centre pribudol nový
platobný kiosk.

Doteraz mohla verejnosť využívať možnosť
platby v hotovosti priamo na pokladni a vopred na vyžiadanie platbu kartou na termináli,
po novom je možné využiť platobnú kartu
rovno na platobnom kiosku. „Samozrejme,
k dispozícii aj naďalej ostáva možnosť platby
v hotovosti v pokladni. Tú ešte stále ľudia aj
naďalej preferujú, a to dokonca i vtedy, keď
im ponúkneme platbu kartou,“ uviedla Iveta
Straková, vedúca klientskeho centra. Pripomíname, že v čase vrcholiacej epidémie je
považované za bezpečnejšie uprednostňovanie bezhotovostnej platby.

Na obrazovke sa ukáže výška poplatku a osvedčenie podpisu alebo listiny, nahliadnutie
po priložení platobnej karty kiosk vytlačí do matrík, zápis matričnej udalosti v cudzine,
potrebný doklad, ktorým sa preukážete za- poplatok za uzavretie manželstva
mestnancovi evidencie obyvateľov.
• Oddelenie výstavby: napr. miestne
Aké typy platieb je možné na pla- zisťovanie, návrh na vydanie rozhodnutia, žiadosť o stavebné povolenie, ohlásenie stavby,
tobnom kiosku realizovať?
potvrdenie pasportu stavby a pod.
Uvádzame niekoľko príkladov správnych po• Životné prostredie: napr. výrub stroplatkov:
mu, povolenie na zriadenie vodnej stavby
• Ekonomické oddelenie: rybársky
• Vnútorná správa: poplatok za súpislístok, známka pre psa
né číslo, poplatok za užívanie verejného
• Matrika: napr. výpis z matričnej knihy, priestranstva, potvrdenie o pobyte

Ako možno platobný kiosk využívať?
• Platiť platobnou kartou s využitím nového
kiosku je veľmi jednoduché. Buď si vyberiete
možnosť platby QR kódom, ktorý zosnímate a platbu zrealizujete priložením platobnej
karty. QR kódy sú súčasťou rozhodnutí
o daniach a poplatkoch, ktoré mesto svojim
obyvateľom zasiela približne v polovici roku.
• Druhou možnosťou je jednoduchá voľba
úkonu na dotykovej obrazovke. Napríklad
ak ste navštívili klientske centrum s cieľom
vybaviť potvrdenie o pobyte, jednoducho
na obrazovke kliknete na možnosť vnútorná správa a následne potvrdenie o pobyte.
Samospráva
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Sedemnásobná majsterka Slovenska prišla rozhýbať
klubov, v ich zviditeľňovaní a akejsi verejnej
Dubnicu
pochvale tých zverencov, ktorí dosahujú mimoriadne úspechy.

Text Veronika Rezáková Foto Archív Annymárie Duvačovej

Rozprávame sa spolu prakticky
presne pol roka po tom, ako si nastúpila do tejto práce. Ako sa ti
u nás páči?
Dovolila by som si povedať, že latka je nastavená veľmi vysoko a ja prakticky pravidelne
čelím novým výzvam, ktoré postupne prekonávam a zvládam. Učím sa mnoho nového,
napredujem, vzdelávam sa. Páči sa mi aj budúca vízia mesta v oblasti športu, na ktorej
napĺňaní budeme dlhodobo pracovať. Rovnako aj kontakty s rozmanitými ľuďmi,
kolegami, trénermi či prezidentmi klubov sú
spestrením a príjemnou súčasťou práce.

Zoznámte sa s Annoumáriou Duvačovou, ktorá má v meste Dubnica
nad Váhom na starosti oblasť športu i rozvoj práce s mládežou.

Annumáriu Duvačovú tí aktívnejší v on-line
priestore poznajú zo série videí Rozhýb sa,
Dubnica! v rámci ktorej sa atraktívnym i zábavným spôsobom snaží zaktivizovať širokú
verejnosť, mladších či starších. Annamária
pôsobí na mestskom úrade ako odborná referentka pre mládež a šport. Aby sa s ňou i jej
pracovným poslaním mohla široká verejnosť
lepšie zoznámiť, položili sme jej zopár otázok.
Annamária, zastihli sme ťa v kancelárii práve počas on-line pracovného stretnutia s IUVENTOU – slovenským inštitútom mládeže. Čo je
vlastne tvojou náplňou práce ako
referentky pre mládež a šport?
Mojou pracovnou náplňou sú tie samosprávne oblasti, ktoré súvisia s oblasťou športu,
či už ide o rozvoj športovej infraštruktúry,
komunikáciu a spoluprácu s jednotlivými
klubmi a združeniami či tvorbu dlhodobejšej stratégie v tejto oblasti. Pokiaľ ide o prácu
s mládežou, momentálne som v aktívnom
kontakte s IUVENTOU, aby som sa ponorila hlbšie do aktuálnej situácie a problematiky.
Skús byť konkrétnejšia a prezraď
nám, čo to presne znamená v praxi?
V praxi to znamená, že by sme chceli v našom
meste rozvíjať prácu s mládežou, viac kooperovať s mladými ľuďmi, prepájať ich aj
s ostatnými generáciami, najmä s tými skôr
narodenými. V tomto by nám mala pomôcť
aj koncepcia práce s mládežou, na ktorej príprave chceme začať aktívne pracovať. Pokiaľ
ide o oblasť športu, tu napr. komunikujem
s komisiou športu a mládeže, kde pracujeme na príprave novej koncepcie všeobecne
záväzných nariadení o športe, pokračujem
v príprave strategického plánu na obnovu
športovej infraštruktúry na jednotlivých sídliskách a figurujem tiež ako kontaktná osoba
pre jednotlivé športové kluby a koordinátor
pre elektronický systém podávania žiadostí
o dotácie.
Obnova športovísk na sídliskách
zrejme zaujíma mnoho rodín, ktoré
žijú v bytových domoch. Prezradíš
nám o tejto téme aj niečo viac?
004 Samospráva

Spomínaš výzvy, akým si čelila v poslednom období?
(Úsmev). No, spomeniem napríklad naše nové
videá Rozhýb sa, Dubnica!, ktoré sme sa snažili spraviť najlepšie, ako sme vedeli, preto sme
skúšali viacero prostredí, spôsobov i techník.
Aktuálne pracujeme na elektronickom dotačNaším cieľom je obnoviť a revitalizovať exis- nom systéme a komunikujeme s klubmi, aby
tujúce ihriská vo vnútroblokoch podľa toho, bolo všetko po formálnej i obsahovej stránke
na aký účel je ktoré vhodné. Komisia špor- podanej žiadosti v poriadku.
tu, rovnako ako napr. referát životného
prostredia zozbierali viacero pripomienok a Na záver by sme mohli spomenúť
požiadaviek od obyvateľov, ktoré pri pláno- aj tvoju športovú minulosť a úspevaní berieme do úvahy. Obnova športovej chy. Aké to boli?
infraštruktúry by mala verejnosti priniesť Podarilo sa mi sedemkrát dosiahnuť titul
nielen komfort, ale aj pestré možnosti na ak- majsterky Slovenska v skoku o žrdi. Tejto
tívny voľný čas. Ak napríklad v meste máme disciplíne som sa venovala 11,5 roka, takže
basketbalové ihrisko v relatívne dobrej kon- nepopieram, že išlo o veľkú drinu a mnoho
dícii s neporušeným povrchom, popracujeme tréningov. Koniec-koncov, to pozná každý
na jeho obnove. Inde, naopak, podopĺňame športovec, ktorý sa o niečo usiluje. Momensiete, potrebný mobiliár a vybavenie, na ďal- tálne sa však venujem len svojím osobným
šom mieste, kde sa to ukáže ako vhodné, tréningom, behu a príprave na Spartan race.
vybudujeme celkom nové multifunkčné ihrisko.
Keďže si dobre zorientovaná
v športovej infraštruktúre, čo si
myslíš o podmienkach, ktoré sú
v meste pre športovcov vytvorené?
Mesto Dubnica nad Váhom má výhodnú polohu na výkon rozmanitých druhov športov,
a to či už hovoríme o hokeji, futbale, atletike
či iných športoch. Bohužiaľ, aktuálna situácia nepraje ani športu, dianie je utlmené a
v porovnaní s ostatnými aspektmi ide neraz
do úzadia. V našom meste však pôsobí veľmi
veľa ľudí, trénerov, ktorí vďaka svojej ochote
pracovať, záujmu i odbornosti vytvárajú veľmi
dobré podmienky. Naopak, rezervy a priestor
na zlepšenie vidím v propagácii jednotlivých

Annamária
Duvačová
[odborný referent pre mládež a šport]

Annamária Duvačová má 27 rokov, pochádza
z Novej Dubnice a na mestskom úrade pracuje od septembra minulého roku. Po tom, čo
úspešne ukončila štúdium telesnej výchovy
a športu na Filozofickej fakulte Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici, pôsobila ako
pedagóg telesnej výchovy a kondičnej prípravy na strednej škole. Sedemnásobná majsterka
Slovenska v skoku o žrdi momentálne s manželom vychováva 2-ročnú dcéru.
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Rozhýb sa, Dubnica! Sériou videí chce samospráva
zaktivizovať mládež i dospelých
Text Veronika Rezáková

Dvere na školských telocvičniach
sú zatvorené už dlhé mesiace.
O niečo neskôr sa k nim pripojili
aj ďalšie uzatvorené športoviská
či fitnescentrá. Mesto Dubnica
nad Váhom preto verejnosti ponúka
sériu krátkych videí, ktoré pomôžu
rozhýbať sa každému, kto má záujem.

Annamária Duvačová pôsobí v meste Dubnica nad Váhom na pozícii odborného referenta
pre šport a mládež. Komunikuje so športovými klubmi, pripravuje koncepciu obnovy
športovísk na sídliskách a v rámci spolupráce
s komisiou športu a mládeže sa podieľa
na tvorbe všeobecne záväzného nariadenia

o športe. „Keďže je momentálne činnosť
športových klubov a združení výrazne utlmená, rovnako tak telesná výchova na školách,
rozhodli sme sa spraviť to, čo nám aktuálne
možnosti umožňujú, aby sme deti a mládež,
ale i dospelých motivovali k pohybu. Pripravili sme si sériu videí, ktoré diváka prevedú
najskôr úvodnou rozcvičkou a rozohriatím
a následne zostavou cvikov, ktoré pomôžu
udržať sa v kondícii,“ vysvetlila Annamária
Duvačová a zároveň dodala, že videá sú kreované ako krátke série, aby pôsobili sviežo a
diváka neodradili príliš dlhým trvaním či záťažou.
Úvodné video je zamerané najmä na predstavenie Annymárie nielen ako odbornej
referentky pre mládež a šport, ale aj ako kvalifikovanej trénerky a aktuálnej kontaktnej
osoby mesta Dubnica nad Váhom v tejto ob-

lasti. „V ďalších videách ponúkneme ďalšie
kreatívne cviky, ktoré zvládnu deti aj dospelí v pohodlí domova. Cviky budú zamerané
na kondíciu aj výdrž, pričom v každom z videí
uvedieme aj odporúčaný počet opakovaní,“
uzatvorila Annamária Duvačová.
Ak sa rozhodnete zacvičiť si podľa našich
videí, nezabudnite nám dať vedieť, ako sa vám
videá páčia. Môžete tak urobiť napr. zaslaním
e-mailu na adresu annamaria.duvacova@dubnica.eu, komentárom na sociálnych
sieťach, prípadne nás pod vaším vlastným
videom či fotografiou nezabudnite označiť
hashtagom #mesto_dubnica.

V týždni aj cez víkend je pre občanov k dispozícii
sedem mobilných odberových miest
Text Mária Badačová

Mesto Dubnica nad Váhom informuje obyvateľov, že na účel
testovania na ochorenie COVID-19
je v meste k 26. februáru 2021
zriadených spolu sedem antigénových mobilných odberových miest
(MOM). Tie ponúkajú možnosť bezplatne sa otestovať nielen počas
týždňa, ale aj cez víkend.

Zoznam MOM v meste Dubnica nad Váhom
s prevádzkovou dobou:
MOM Spoločenský dom Prejta
(Prejtská 135/156)
PO, STR, PIA: 10.00 h – 18.00 h
UT, ŠTV: 8.00 h – 16.00 h
SO, NE: 9.00 h – 17.00 h
MOM Poliklinika - CO MEDICA III,
s. r. o. (Továrenská 1408/10)
PO – NE: 12.00 h – 20.00 h
MOM Centrum neziskových
organizácií (Moyzesova 396/19)
PO – SO: 8.00 h – 16.00 h
MOM Klub dôchodcov č. 2
(ČSA 1187/4)
PO – NE: 9.00 h – 17.30 h

MOM Parkovisko pri zimnom
štadióne - drive-through (Športovcov 1)
PO – PIA: 14.00 h – 22.00 h
SO: 8.00 h - 16.30 h
MOM Budova obchodu a služieb
(Partizánska 1424/35)
PO – NE: 8.00 h – 16.00 h
MOM DuTaF Centrum
(Pod hájom 4030/195)
PO - NE: 8.00 h - 16.30 h
Na niektorých mobilných odberových miestach už funguje
objednávací systém
Predísť čakaniu v rade môžete prostredníctvom objednávacieho systému. Ten je
aktuálne k dispozícii na štyroch zo siedmich
MOM v Dubnici nad Váhom (údaj k 26. februáru):
• MOM Spoločenský dom Prejta
(Prejtská 135/156)
• MOM Klub dôchodcov č. 2
(ČSA 1187/4) (vodičov prosíme, aby
parkovali na Palárikovej ulici)
• MOM Parkovisko pri zimnom štadióne – drive-through
(Športovcov 1)(MOM slúži predovšetkým
pre vodičov. Ďakujeme, že túto skutočnosť
rešpektujete.)

• MOM Centrum neziskových
organizácií (Moyzesova 396/19)

Po zadaní osobných údajov a výbere odberového miesta si zvolíte dátum odberu. Aj keď
čas je občanovi pridelený automaticky, odberové miesta fungujúce na objednávací systém
avizujú, že pokiaľ pridelený čas občanovi nevyhovuje a nemôže sa dostaviť na odberové
miesto vo vopred určenej hodine, odberové
miesto v ten deň môže navštíviť aj tak. Najskôr
budú vybavení objednaní občania, ktorí prišli
na presne stanovenú hodinu, hneď po nich
budú vybavení objednaní občania, ktorí sa
vo vopred stanovenom čase na odberové miesto dostaviť nemohli. Pokiaľ
ste sa neobjednali, odberové miesto
s objednávacím systémom môžete
navštíviť, avšak, prosíme, počítajte
s čakaním v rade pre obmedzené kapacity.
Občanom, ktorí plánujú navštíviť odberové
miesta s objednávacím systémom, odporúčame, aby si vopred zarezervovali termín a na
testovanie sa objednali. Celý proces tak výrazne urýchlia a testovanie bude prebiehať
plynulejšie. Objednať sa môžete prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk - v sekcii
vľavo - požiadať o Ag vyšetrenie.
Vopred objednaných občanov prosíme, aby
predbehli rad a oznámili čakajúcim, že sú objednaní.
Samospráva
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Robíte tieto zásadné chyby pri triedení papiera aj vy?
Text Veronika Rezáková Foto Veronika Rezáková

Jedným z najväčších problémov,
na ktorý narážajú zamestnanci triediacej linky pri dotrieďovaní odpadu z modrých zberných nádob, sú papierové obaly
plné zvyškov jedla a nestlačené škatule či papierové obaly.

Na stredisko triedeného zberu práve
prichádza zberné vozidlo. Zo svojich
útrob vysýpa obrovskú kopu papierového odpadu. „Toto množstvo pochádza
približne z polovice domácností v meste,“
vysvetľuje Gabriela Záhorcová zo strediska
triedeného zberu.
Najväčší papierový odpad, predovšetkým
kartóny, najskôr vytriedia zamestnanci triediacej linky. Nachádzajú v ňom všeličo. Počas
našej návštevy najčastejšie narážajú na škatule

od pizze s nedojedenými zvyškami, ale aj
na zopár plastových fliaš či dokonca sklený
pohár plný cigaretových ohorkov.
Pri triedení papierového odpadu sa najčastejšie dopúšťame niekoľkých základných chýb.
„Prvou je, že v papierových obaloch ponechávame zvyšky jedla. Tie patria do zmesového
komunálneho odpadu. Druhou je to, že
do nádob na odpad vhadzujeme zašpinené,
mokré alebo mastné papiere. Ďalšia komplikácia súvisí s tým, že zahadzujeme celé škatule
namiesto toho, aby sme ich potrhali na menšie
časti. Nádoba sa tak rýchlo zaplní takpovediac vzduchom a ostatní ľudia začnú ukladať
papierový odpad mimo zbernej nádoby. Tu
však najčastejšie zmokne alebo zvlhne, čím
klesá jeho kvalita a sťažujú sa možnosti jeho
spracovania v lisovacích zariadeniach,“ vysvetlila Gabriela Záhorcová s tým, že rozmerné
krabice napr. z veľkých plazmových televízorov alebo iných objemnejších výrobkov treba
doviezť na zberný dvor. Nie je správne ich ukladať k stojiskám nádob. Takéto konanie je
v rozpore s právnym predpisom a môže zaň
byť udelená pokuta.

Komentár vedúcej
referátu životného
prostredia Janky
Beniakovej:

“Čím viac papiera vytriedime, tým viac
stromov zachránime, nehovoriac o tom, že
zvýšením miery separácie zabránime rapídnemu nárastu nákladov za vývoz odpadu.”

Jazykové
okienko

Zahájiť, započať alebo začať?
Ako správne pomenovať
začiatok, štart alebo
otvorenie nejakej udalosti,
aktivity či činnosti?
Text Veronika Rezáková

So slovesom zahájiť sa stretávame relatívne
Každá tona recyklovaného papiera podľa webu často. Zahajujeme podujatia, zahajujeme
naturpack.sk ušetrí približne 17 stromov, pri- preteky, zahajujeme činnosť klubu. Toto
čom papier je možné recyklovať 5- až 8-krát. označenie je však nesprávne. Sloveso zahájiť je
vo význame “začať” nespisovné, po správnosti
Ak vás táto téma zaujala, pozrite sa aj označuje zahatanie, zatarasenie či zahradenie.
na prvú časť nášho seriálu o správnom triede- Sloveso započať považujeme za zastarané.
ní odpadu, v ktorej sme sa venovali separácii Pri správnom označení začiatku, štartu alebo
plastového odpadu. Nájdete ju v januárovom spustenia nejakej aktivity, pretekov, poduja(predošlom) vydaní našich novín 01/2021 tia či činnosti by sme preto mali pracovať
so slovesom začať.
na strane č. 9..

Čo po správnosti patrí
do modrých nádob
na papierový odpad?
∙ noviny, časopisy, zošity
∙ reklamné letáky, plagáty, katalógy
∙ papierové vrecká a tašky
∙ obálky
∙papierová lepenka, papierové škatule
(potrhané na menšie časti)
∙ papier: baliaci, krepový, kancelársky
∙ neznečistené papierové
obaly zbavené zvyškov jedál

Čo do papierového
odpadu nepatrí?
∙ znečistený, mokrý, mastný a
voskový papier
∙ tetrapaky
∙ použité papierové vreckovky a
znečistené papierové utierky
∙ plienky a hygienické potreby,
odličovacie tampóny
∙ papierový obal obsahujúci
zvyšky jedla
∙ väzbové obaly kníh

Kam patria obaly na vajíč ka a rolky
z toaletného papiera alebo papierových utierok?
∙ ak sú z recyklovaného papiera, vhadzujte ich
do hnedých nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ktorý
sa v našom meste začne zbierať zrejme v mesiaci apríl
∙ ak nie sú z recyklovaného papiera, patria do modrých nádob na papier
006 Samospráva

otvoriť podujatie, odštartovať preteky,
začať školský rok, spustiť činnosť

zahájiť podujatie, zahájiť preteky,
zahájiť školský rok, zahájiť činnosť
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.
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Dubnicu nad Váhom ocenila Rada Európy značkou
správu bolo ocenené aj mesto Dubnica
excelentnosti
nad Váhom ako jedna z piatich samospráv,
Text Veronika Rezáková

Dubnická samospráva si v závere januára prevzala ocenenie
za vysokú úroveň spravovania vecí verejných. Stala sa tak jedným
z piatich miest, ktoré ako prvé
na Slovensku získali ocenenie Rady
Európy ELOGE.

Mesto Dubnica nad Váhom chce byť samosprávou, ktorá je demokratická, férová,
moderná a otvorená voči svojim obyvateľom
v rôznych rovinách a rôznymi formami. Aj
z tohto dôvodu sa na jeseň uplynulého roku
stala súčasťou pilotného projektu ELOGE,
ktorého vyhlasovateľom je Rada Európy a
jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú
spoločnosť.
Na Slovensku projekt zastrešila organizácia
Dobrý úradník ako akreditovaný partner Rady
Európy. „Prostredníctvom jednotlivých ukazovateľov, ktoré projekt sledoval, sme mali
možnosť zhodnotiť náš potenciál a identifikovať silné, ale aj tie slabšie stránky. Pod vedením
expertov sme zistili, v čom sa nám darí a v čom
sa, naopak, dokážeme ďalej zlepšovať, aby sme
boli ešte modernejšou a transparentnejšou
samosprávou,“ vysvetlil primátor Dubnice
nad Váhom Peter Wolf dôvody, pre ktoré sa
mesto do projektu prihlásilo.
Výsledné hodnotenie jednotlivých samospráv
malo viacero zložiek. „Nešlo len o hĺbkové,
dôkazmi podložené samohodnotenie samosprávy, ale aj o dotazníkový zber názorov
od obyvateľov nášho mesta, rovnako aj od samotných poslancov. Rozhodujúcim však bola
kontrola a hodnotenie mesta a jeho procesov
expertmi, ktorí projekt na Slovensku viedli,“
dodal k téme primátor Dubnice nad Váhom.
Pokiaľ ide o dotazníkový zber názorov
od obyvateľov Dubnice nad Váhom, samospráva bola príjemne prekvapená nielen
výraznou pozitívnou odozvou, ale aj počtom
ľudí, ktorí svoj názor vyjadrili. Dubničania
tak patrili k najaktívnejším účastníkom projektu z radov verejnosti.
Premiérového ročníka na Slovensku sa zúčastnilo deväť samospráv, piatim z nich sa
Rada Európy rozhodla na základe odporúčania expertov udeliť značku ELOGE, ktorá je
európskym označením vynikajúcej verejnej
správy. Za dobrú a demokratickú verejnú

ktoré ukázali, že si toto označenie za spôsob
riadenia zaslúžia. „Dubnicu nad Váhom,
mesto na Považí, vedú ambiciózni mladí ľudia,
čo sa odzrkadľuje aj v spôsobe komunikácie
s obyvateľmi a v nastavených procesoch. Vní- vá manažérka Dobrého úradníka, vo svojom
mame snahu o inovácie a efektívny spôsob príhovore počas slávnostného on-line ceremoriadenia,“ uviedla Markéta Tomaga, projekto- niálu.

Vyberáme z dotazníka

83%
82%
76%
75%
69%
67%

Dubničanov je dostatočne alebo veľmi
spokojných so službami mesta.
Dubničanov je veľmi alebo
dostatočne spokojných s informovaním
zo strany mesta.
Dubničanov úplne alebo čiastočne
súhlasí, že ich sťažnosti sú vybavované
profesionálne.
Dubničanov je úplne alebo takmer úplne
presvedčených, že v meste prevažuje
verejný záujem nad individuálnym.
Dubničanov je dostatočne alebo
veľmi spokojných s možnosťami
na ovplyvňovanie rozhodnutí mesta.
Dubničanov je veľmi alebo dostatočne
spokojných s férovým prístupom
zo strany mesta.

Hodnotené princípy:
1. Participácia, reprezentácia
a spravodlivý priebeh volieb
2. Schopnosť reagovať
3. Efektívnosť a účinnosť
4. Otvorenosť a transparentnosť
5. Právny štát
6. Etické správanie
7. Kompetentnosť a kapacita
8. Inovatívnosť a otvorenosť
k zmene
9. Udržateľnosť a orientácia
na dlhodobé výstupy
10. Správne riadenie financií
11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia
12. Zodpovednosť
Samospráva
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Zastupiteľstvo zasadalo prvýkrát v tomto roku
strava rozvážala do dvoch výdajní materskej
školy – starej a novej budovy. Pri kapacite
V poradí dvadsiate neplánované ro- rozšírenej do 150 detí v materskej škole je renkovanie Mestského zastupiteľstva tabilnejšie pripravovať stravu pre deti priamo
v Dubnici nad Váhom venované v materskej škole, čím sa zároveň odstráni neštyrom bodom programu viedol súlad uzatvorenia materskej a základnej školy
primátor mesta Peter Wolf. Zastu- počas hlavných školských prázdnin a s tým súpiteľstvo sa stretlo v utorok 16. visiace zabezpečovanie stravovania. Mestskí
februára 2021 s celkovým počtom poslanci preto odsúhlasili vyradenie výdajnej
školskej jedálne ako súčasti Základnej školy
15 prítomných poslancov.
s materskou školou Centrum I zo siete škôl
Februárové rokovanie poslancov a školských zariadení a namiesto nej zaradili
mestského zastupiteľstva v skrat- do siete škôl a školských zariadení školskú jedáleň.
ke:
Rokovalo sa o zmene rozpočtu aj
Mesto odkupuje unikátnu budovu o minuloročných kontrolách
kaštieľa Chateau Mignon
Počas prvej tohtoročnej schôdze poslanci rokovali o kúpe budovy s bohatou históriou
– bývalého hotela Chateau Mignon. Poslanecký zbor kúpu samotnej budovy, ktorá
je národnou kultúrnou pamiatkou, i okolitých pozemkov vo výmere presahujúcej tisíc
m2 jednomyseľne schválil. Podrobnejšie sa
tejto téme venujeme v samostatnom článku
na strane 10.

Text Veronika Rezáková Foto Mária Badačová

V priebehu prvej schôdze v roku 2021 vzali
mestskí poslanci na vedomie Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta
za rok 2020, ktorú predložila kontrolórka
mesta Vladimíra Kňažeková.

Predmetom rokovania bolo aj schvaľovanie
prvej zmeny rozpočtu v roku 2021, a to konkrétne použitie prostriedkov z rezervného
fondu na úhradu nákladov akcií plánovaných
a schválených v roku 2020, ktoré boli fakturované až v roku 2021. Celkovo ide o objem
442 094 eur určených na zateplenie objektu
polikliniky, rekonštrukciu parkoviska pri bytovom dome č. 26 a nákup platobného kiosku
do klientskeho centra.

Nová budova škôlky už s vlastnou
jedálňou
V novej budove škôlky pri Základnej škole
s materskou školou na sídlisku Centrum I sa
strava pre deti priamo nepripravuje, dováža sa
zo školskej jedálne. Nakoľko sa od septembra
2020 navýšil počet tried a detí v materskej škole, javí sa ako nevyhovujúce, aby sa

Ako funguje...?
Prinášame prehľad chodu jednotlivých
inštitúcií v pôsobnosti mesta
Dubnica nad Váhom k 26. 2. 2021.

Mestský úrad:

zatiaľ zatvorené

Mestská knižnica:

klientske centrum na prízemí
mestského úradu je otvorené
v štandardnom režime
Úradné hodiny:
Po, ut: 7.30 h - 15.30 h
Str: 7.30 h - 17.00 h
Štv.: nestránkový deň
Pi: 7.30 h - 14.00 h

Dubnické
múzeum:

knižnica poskytuje svoje služby
cez výdajné okienko, knihy si
treba objednať minimálne
deň vopred
Otváracie hodiny:
Po, str., pi: 10.00 h - 18.00 h
Ut.: nestránkový deň
Štv: 10.00 h - 16.00 h

Workoutové
ihrisko:
do odvolania
zatvorené

funguje v on-line
priestore, program na
www.kino.dubnica.eu

Zberný dvor:

Centrum
neziskových
organizácií:

zberný dvor je otvorený
v štandardných
otváracích hodinách
Otváracie hodiny:
Po, ut, štv., pi: 7.00 h - 16.00 h
Str.: 7.00 h - 17.00 h
Sob.: 7.30 h - 11.30 h

Viac informácií nájdete na www.dubnica.eu
008 Samospráva
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V pondelok 15. februára sa začalo elektronické sčítanie obyvateľov, sčítať sa je potrebné do 31. marca
Text Mária Badačová Grafika ŠÚ SR

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa koná každých desať
rokov, prebieha od 1. júna 2020.
V prvej etape sa uskutočnilo sčítavanie domov a bytov. Druhá fáza,
ktorá potrvá do 31. marca, sa zameriava
na
samosčítanie
obyvateľov.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB)
2021 prebieha výlučne elektronicky. Sčítať sa
môžete sami prostredníctvom stránky
www.scitanie.sk, kde nájdete sčítavací formulár. Súčasťou sčítavacieho formulára je 14
otázok, ktoré sa týkajú miesta pobytu, rodiny,
vzdelania, zamestnania, národnosti či náboženstva. Vyplnenie formuláru by vám malo
zabrať približne 5 až 10 minút.

Elektronické samosčítanie obyvateľov sa realizuje od 15. februára do 31. marca 2021.
Obyvatelia tak majú na samosčítanie šesť kalendárnych týždňov. Asistované sčítanie,
resp. dosčítavanie obyvateľov, ktorí
sa nemôžu alebo nevedia sčítať sami, sa
bude konať v termíne od 1. apríla do 31.
októbra 2021, v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie.
Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa SODB 2021

Som staršia osoba, ktorá nemá prístup na internet, prípadne neviem
vyplniť sčítací formulár. Ako mám
postupovať?
Pokiaľ sa neviete sčítať sami, požiadajte o pomoc rodinného príslušníka či blízku osobu,
ktorá vám so sčítaním pomôže. Ak nemáte
vo svojom okolí blízku osobu, ktorá by vám
pomohla, v tom prípade sa môžete od 1. apríla
do 31. októbra 2021 obrátiť na asistentov sčítania. Tí budú pôsobiť na kontaktnom
mieste, ktoré zriadi obec, prípadne budú pôsobiť v teréne podľa prideleného virtuálneho
asistenčného obvodu. Asistované sčítanie
obyvateľov sa bude realizovať v termíne
od 1. apríla do 31. októbra 2021 a je určené
len pre tých občanov, ktorí sa nedokážu sčítať sami. O zriadení kontaktného miesta
budeme informovať.
Aký je rozhodujúci okamih sčítania?
Všetky uvedené údaje v sčítacom formulári sa
musia vzťahovať na polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Kto má povinnosť sčítať sa?
Povinnosť zúčastniť sa SODB 2021 má:
• štátny občan Slovenskej republiky s trvalým
pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,
• občan Európskej únie s obvyklým bydliskom na území Slovenskej republiky, ktorý nie
je osobou podľa prvého bodu,
• štátny príslušník tretej krajiny s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo
tolerovaným pobytom na území Slovenskej
republiky okrem cudzinca požívajúceho diplomatické výsady a imunity na území Hrozí mi nejaká sankcia, ak sa sčíSlovenskej republiky podľa medzinárodného tania nezúčasntím?
Áno. Podľa Ľudmily Ivančíkovej zo Štatisticpráva.
kého úradu SR má úrad k dispozícii údaje aj
Kto vyplní formulár za neplnoletú, z iných administratívnych zdrojov dát, ktorých kombináciou vie identifikovať, kto sa
prípadne nesvojprávnu osobu?
Za neplnoletú osobu či za osobu nespôsobilú sčítania nezúčastnil. Sankcie by vyberali jedna právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací notlivé obce s tým, že najnižšia sankcia je
50 eur a najvyššia 250 eur.
formulár jeho zákonný zástupca.

Klub Venuša si pripomína 15. výročie svojho vzniku
Text predsedníčka klubu Kristína Tinková

Od založenia klubu žien s onkologickým ochorením uplynulo 15
rokov.

Pri jeho zrode stála Anka Šebová spolu s členkami prípravného výboru v zložení Anka
Pšenáková a Ľubka Mozolíková. Pomocnú
ruku podal aj vtedajší primátor mesta Nová
Dubnica Ján Šušaník, a to pridelením miestnosti, v ktorej sa klub mohol stretávať.
Klub Venuša bol ako občianske združenie zaregistrovaný 22. decembra 2005. Následne
bol zvolený prvý výbor združenia v zložení:
predsedníčka Anna Šebová, podpredsedníčka
Anna Pšenáková, hospodárka Eva Tóthová,
kultúrnička Beáta Kondoráková, kronikárka

Oľga Dudová, zapisovateľka Jožka Veselá.
Po siedmich rokoch aktívnej činnosti Anka
Šebová odstúpila z funkcie zo zdravotných
dôvodov a novou predsedníčkou sa od roku
2013 stala Kristína Tinková. V súčasnosti má
klub 30 členiek, z toho 15 členiek je z Dubnice nad Váhom a 15 členiek z Novej Dubnice.
Naším cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, aby po náročnej liečbe znova
nadobudli sebavedomie, istotu a nevzdávali
sa. Za obdobie svojho pôsobenia nadobudol
klub bohaté organizačné skúsenosti s pevne
stanovenými cieľmi, ktoré zahŕňajú širokú
škálu rôznych kultúrnych, spoločenských a
záujmových aktivít. Do našej súčasnej činnosti patrí aj zabezpečovanie relaxačných
pobytov v kúpeľoch. K ostatným aktivitám je
treba pripomenúť účasť na športových hrách
pod názvom OnkOlympiáda, ktorú každo-

ročne organizuje Liga proti rakovine Bratislava.
Významné sú pre nás stretnutia pod názvom
Deň pokory a vďaky v Rajeckej Lesnej a Čadci. Je to stretnutie žien z obdobných klubov
celého Slovenska a Moravy. Táto akcia je vyjadrením toho, že svoj údel prijímame a
akceptujeme ho, ale urobíme všetko preto,
aby sme liečbu zvládli a prekonali. K tomu
však potrebujeme veľkú podporu svojich najbližších a svojho okolia.
Nezabúdame si uctiť v deň nášho výročia tichou spomienkou členky, ktoré už nie sú
medzi nami. Preto si skromne želáme do ďalších rokov to, čo nám chýba najviac – zdravia
plnú náruč, k tomu trochu šťastia, pohody a
vždy dobrú náladu.
Život v meste
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Unikátna stavba Chateau Mignon
v parku opäť ožije, jej novým
vlastníkom bude mesto
Text Veronika Rezáková Foto Pavol Štefčík, Veronika Rezáková, Erik Osvald

Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. storočia situovaný na okraji
mestského parku je národnou kultúrnou pamiatkou. Kedysi v ňom aj
so svojou rodinou býval záhradník,
ktorý sa staral o Park J. B. Magina.
Neskôr sa z neho stal vychýrený
4-hviezdičkový hotel. Mesto chce
budove i celému jej okoliu opäť prinavrátiť život.

Unikátnu budovu v centre mesta pri historickom parku Jána Baltazára Magina mesto
odkúpilo v rámci konkurzného konania
za 400-tisíc eur. Jej kúpu spolu s pozemkami
o rozlohe presahujúcej tisíc metrov štvorcových schválili mestskí poslanci jednohlasne
na februárovom mestskom zastupiteľstve.
Dobu rekonštrukcie vzhľadom na aktuálny technický stav budovy mesto odhaduje
na približne 12 mesiacov.

Sídlili tu len tí najlepší
Pôvodne budova slúžila ako záhradníkov
dom. Nebývali v ňom však hocijakí záhradníci, ale tí najlepší široko-ďaleko. Starali sa totiž
o zeleň a park podľa náročných požiadaviek
Ilešháziovcov. Zo záhradníkovho domu sa
o storočia neskôr stala reštaurácia Astoria a
po nej vychýrený 4-hviezdičkový hotel Chateau Mignon, ktorý sa v roku 2016 dostal
do konkurzu. Od tohto momentu
nehnuteľnosť chátrala a bola predmetom van010 Život v meste
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Komentár primátora
mesta Petra Wolfa:

„Som rád, že v tejto ťažkej dobe máme
pre naše mesto takúto veľmi významnú a pozitívnu správu. Ako samospráva sme podpísali
kúpno-predajnú zmluvu na prevod vlastníckeho práva kaštieľa Chateau Mignon. Teším
sa, že sa nám podarilo dostať túto národnú
historickú pamiatku opäť do majetku mesta.
Môžeme nad ňou prevziať záštitu, zrekonštruovať ju a ponúknuť ju ľuďom. Táto lokalita
je ideálna na trávenie voľného času v príjemnom prostredí. Našou ambíciou je prinavrátiť
jej život, atraktívnosť a oživiť v nej kultúrno-spoločenské dianie, ktoré opäť Dubnicu
nad Váhom pozdvihnú nielen z hľadiska
cestovného ruchu, ale aj medzi domácimi. Ďakujem za spoluprácu nielen poslancom mesta,
ale aj správcovi konkurznej podstaty a banke,
dalizmu. Z atraktívnej a vyhľadávanej lokality ktorá bola v tomto prípade zabezpečeným vesa zmenila na zanedbanú a problémovú zónu. riteľom.“

Exkluzívnych svadobníkov vystriedali bezdomovci
Od vyhlásenia konkurzu na vlastníka objektu uplynuli štyri roky. Za toto obdobie bolo
bez úspechu vyhlásených niekoľko dražieb.
Cena objektu sa z pôvodnej vyvolávacej ceny
viac ako 700-tisíc eur znížila po niekoľkých
rokoch neúspešnej snahy o predaj na 400-tisíc
eur. Túto výhodnú ponuku sa preto rozhodlo
mesto Dubnica nad Váhom, ktoré vlastní
viacero pozemkov v jej bezprostrednej blízkosti, vrátane príjazdovej cesty, využiť. Ešte
pred kúpou objektu si samospráva nechala vypracovať audit, aby poznala jej technický stav.
Náklady na rekonštrukciu sú odhadované
na niekoľko desiatok tisíc eur. Budovu mesto
následne ponúkne do prenájmu, bude ju však
mať vo vlastníctve a dbať o to, aby sa ako ná-

rodná kultúrna pamiatka nedostala opäť
do zlého stavu.
Nový štart pre národnú kultúrnu
pamiatku
Záujmom je zachovať objekt ako kultúrne dedičstvo pre nasledujúce generácie
mesta Dubnica nad Váhom, zabrániť jeho
ďalšiemu chátraniu a poškodzovaniu. Vedenie mesta zároveň vidí veľký potenciál
budovy z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
i oživenia tradície stretávania sa Dubničanov
v parku tak, ako to bolo v minulosti. Už v
roku 2020 samospráva podnikla niekoľko
krokov na zatraktívnenie Parku J. B. Magina
a priľahlých pozemkov, a to v podobe úpravy
jazierka, okolitej zelene či nasvietenia Grotty
s vyhliadkovou vežou.
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Psičkári sa opäť ocitli v centre
pozornosti
Text Mária Badačová Foto Veronika Rezáková

Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie,
povinný výkaly bezprostredne odstrániť. Tak definuje povinnosť
psičkárov zákon. Za neodstránenie
exkrementu hrozí bloková pokuta,
prípadne postúpenie veci na správne konanie.

Aj napriek tomu, že samospráva osadila
v rôznych častiach mesta v roku 2019 spolu
33 nádob na psie exkrementy, stále sa nájdu
majitelia psíkov, ktorí výkaly po svojich štvornohých kamarátoch neodpratávajú. A to aj
napriek tomu, že kôš na psie exkrementy
s vreckom je len pár metrov od nich. „Chcela
by som apelovať na psičkárov. Prosím vás, zdvíhajte si po svojich miláčikoch exkrementy.
Dnes jedna z klasických každodenných situácií: staršia žena s veľkým psom stojí na tráve,
pes očividne vykonáva potrebu, tak žena sa
postaví úplne najďalej a pozerá sa opačným

smerom. Schválne som sa s dieťaťom pozerala,
či to po ňom zdvihne. Samozrejme, nezdvihla.
Pritom štyri metre od nej bol kôš na výkaly,“
uverejnila na sociálnej sieti Dubnických novín
rozhorčená Dubničanka Mária. K Márii sa
pridali aj ďalší občania, ktorí nešetrili kritikou
do radov nezodpovedných psičkárov.
Čo robiť, ak uvidíte psičkára, ktorý
neodprace po svojom psíkovi exkrement? Odpovedá náčelník
Mestskej polície Dubnica nad Váhom Tibor Rehák:
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Reakcie
občanov
na sociálnej sieti:
Zlatka: „Veru, keby tam neboli tie kontajnery a sáčky… Ale aj to sa niektorým ťaží. Malé
deti vonku chytajú všetko, aby sa človek bál
ich pustiť pobehať si, nech sa v psích exkrementoch nerýpu. A ešte ten zápach...“

Katarína: „To je už lenivosť ľudí. Ja mám tiež
väčšieho psíka a poctivo po ňom zbieram. A
mám susedov, čo majú malých psov a nezbierajú si po nich. Keď ich vidím, vždy ich na to
upozorním. Ale niektorí sú arogantní a už
„V prvom rade je potrebné spoluobčana sluš- som dostala aj takú odpoveď, že veď to je malý
ne upozorniť a vyzvať ho, aby po svojom psovi výkal ako od mačky, to netreba zbierať.“
upratal výkaly. Je to jeho zákonná povinnosť.
Ak majiteľ psa nereaguje, v takom prípade Petra: „Sama mám psa, ale tiež ma neskutočne
môžete tohto občana odfotiť a s fotografiou vytáča, že si majitelia nevedia po svojom psovi
prísť na mestskú políciu. Upozorňujem, že upratať. To je také ťažké zdvihnúť a hodiť to
pre GDPR nariadenia nie je možné túto fo- do koša?“
tografiu nikde uverejňovať a rozširovať. Má
slúžiť len ako dôkazový materiál pri dosved- Pavol: Psičkárov treba tvrdo pokutovať. Nie
čovaní spáchania priestupku,“ vysvetlil. Ako som proti psíkom, ale nezodpovedným majidodal, občanovi porušujúcemu zákon môže teľom. Česť výnimkám. Videl som aj takých,
byť v tomto prípade udelená bloková pokuta ktorí po psíkoch pekne upratali.
do výšky 33 eur. Ak sa na políciu dostane
Magdaléna: Ja som psičkár, ktorý po svojich
psíkoch uprace. A ak vidím, že niekto po svojom psíkovi nezdvihne, tak ho na to slušne
upozorním (a keď je treba, tak aj neslušne).
oznámenie zo spáchania priestupku a občan
bude usvedčený, vec sa postúpi na správny
orgán, kde sa sankcie pohybujú vo vyšších
sumách.
Prosíme preto všetkých psičkárov, aby zodpovedne odstraňovali výkaly do nádob na psie
exkrementy. Nejde len o to, že si plníte svoju
zákonnú povinnosť, v mnohých ohľadoch svojim nezodpovedným konaním obmedzujete
ďalších občanov. Určite ani vám nepríde vhod,
keď stúpite do neodprataného exkrementu.
Nezabúdajme preto: Čo nechceš, aby druhí
robili tebe, nerob ani ty im.

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Ozzy je 10-mesačný kríženec stredného vzrastu a rasy „čo ulica dala“. Úžasný, poslušný, citlivý,
submisívny psík a veľký dobrák skrz-naskrz. Miluje život, ľudských liliputov, psích i mačacích
spoločníkov. Aktívne packy, ktoré potrebujú aktívnych ľudských ľudí na druhom konci vodidla.
Je čipovaný, očkovaný, odčervený, kastrovaný. Záujemcov o jeho adopciu čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
Život v meste
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Z udalostí riešených mestskou políciou

Pyrotechnikou už obyvateľov rušiť
nebudú
Niekoľko minút pred polnocou v piatok
5. 2. 2021 bolo telefonicky na útvar mestskej
polície oznámené, že na sídlisku Pod hájom
odpaľujú pyrotechnické výrobky dvaja neznámi muži. Oznamovateľ uviedol aj popis podozrivých. Policajti skontrolovali miesto páchania priestupku, nenašli však žiadne podozrivé
osoby. Preto vykonali kontrolu okolia, kde
po niekoľký minútach obe podozrivé osoby
našli. Kontrolou totožnosti bolo zistené, že ide
o mužov vo veku 28 a 30 rokov. Obaja boli
v podnapitom stave, k odpaľovaniu pyrotechniky sa priznali a uviedli, že sa uvedeným spôsobom zabávali. Vec bola na mieste riešená
v blokovom konaní ako priestupok proti verejnému poriadku - rušenie nočného pokoja.
Nakupovali bez platenia
V nedeľu 17. 1. 2021 popoludní predviedli policajti na útvar mestskej polície 36-ročného
muža z Trenčína, ktorý v jednej z predajní odcudzil rôzny drogistický tovar. Objasňovaním
veci sa predvedenému páchateľovi podarilo
preukázať, že sa krádeže v rovnakej predajni

Obrazy z minulosti

Babylon
Text Samuel Valuch foto Archív DCA

V štyridsiatych rokoch 20. storočia
ju definitívne zničil požiar, Dubničania pri prechádzkach počas desaťročí míňali už len jej kamenné
torzo. Tak trocha ako zázrak pôsobí, že ju dnes môžeme vidieť v prakticky rovnakej podobe ako za dávnych čias. Z rušných ulíc sa v našej
rubrike vraciame do pokojného prostredia parku, kde na jeho okraji
stojí grotta s vyhliadkovou vežou.
Za svoju obnovu vďačí aj starým
fotografiám, ktoré zohrali pri jej rekonštrukcii nezastupiteľnú úlohu.

Prvá písomná zmienka o vyhliadkovej veži,
ktorú dala vybudovať rodina Ilešháziovcov,
sa objavila v knihe Alojza Medňanského Malebná cesta dolu Váhom z roku 1826. Píše sa
v nej: „Hneď pri zámku rozprestiera sa rozsiahly park s nejedným krásnym zákutím a
s vežou na najkrajšej vyvýšenine, vybiehajúcej
smerom k Váhu. Je ako maják viditeľná z celej
doliny a z nej je takisto rozhľad po celej doline.“
012 Život v meste

dopustil aj v piatok 8. 1. 2021. Hodnota odcudzených vecí spolu v oboch prípadoch dosiahla takmer 250 eur. Predvedený sa podobných
krádeží opakovane dopúšťal na území celého
Slovenska. Mnohonásobný zlodej svojím nezákonným konaním naplnil skutkovú podstatu trestného činu opakovanej krádeže.
Krádežou v obchodnej prevádzke sa mestskí
policajti zaoberali aj v stredu 3. 2. 2021, keď
61-ročný páchateľ odcudzil potravinársky
tovar tak, že si ho vložil pod svoj odev a pokladničnou zónou prešiel bez zaplatenia. Keďže
muž v predchádzajúcich 12 mesiacoch inú krádež nespáchal, vec bola aj vzhľadom na hodnotu odcudzených vecí riešená ako priestupok
proti majetku.

vydať. Vec bola na mieste riešená ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu. Syn
bol z bytu poškodenej vykázaný.

Altánok, ktorý bolo vraj naozaj najlepšie vidieť od Váhu, býval za svojej najväčšej slávy
miestom priateľských či rodinných stretnutí známeho šľachtického rodu, spojeného
neoddeliteľne s naším mestom. Páni hrávali
uprostred krásne vytapetovaných miestností
šach či kocky, ak bol chladný deň, zahrialo
ich teplo z kachlí umiestnených v podzemí.
Ak panstvo zatúžilo po občerstvení, stačilo
potiahnuť za šnúrku priviazanú k zvončeku
v podzemných priestoroch. Služobníctvo započulo cinkanie a pustilo sa plniť priania

pánov. Potrebné potraviny a pochúťky mali
uskladnené práve v najspodnejších častiach
stavby.
Éra Ilešháziovcov v Dubnici mala svoj koniec,
rovnako sa pominula aj sláva letohrádku.
Napriek nedobrému technickému stavu bol
však aj v úvode dvadsiateho storočia miestom
stretnutí zaľúbencov, ktorí opretí o zábradlie
pozorovali bledé bralá Vršatca či večne živý
Váh.
Vyhliadkovú vežu, nazývanú Dubničanmi
podľa biblického príbehu Babylonom, vymazal z panorámy dubnického parku až požiar
v 40. rokoch. Zachovala sa len spodná kamenná časť, aj tá sa postupne zmenšovala. Kamene
z nej sa vraj veľmi dobre vynímali na záhradných skalkách.
Tento stav pretrvával takmer po dobu siedmich desaťročí. Zaspomínajte si, je takmer
isté, že aj vy ste sa v detstve aspoň raz zahrali
v útrobách kamenného bludiska. Na miestach,
o ktorých naši dedovia či otcovia šírili legendy.
Vraj odtiaľ vedie tajná chodba do kaštieľa a
možno dokonca až na Trenčiansky hrad.
Grotta s vyhliadkovou vežou, ako voláme
stavbu dnes, dostala svoju pôvodnú podobu
znova v roku 2010. Miniatúra hradu na vysokej skale ožila aj vďaka zachovaným fotografiám a nákresom, ktoré dokumentovali jej
niekdajší vzhľad. V uplynulom desaťročí sa
stala neodmysliteľnou súčasťou mesta a jednou
z jeho najväčších turistických atrakcií.

Vlakovú prevádzku prerušili
pre pokus o samovraždu
Vo štvrtok 12. 2. 2021 v dopoludňajších hodinách oznámil výpravca železničnej stanice, že sa do hlavného koľajiska posadil neznámy muž, ktorý z tohto nebezpečného miesta
odmietal odísť. Realizačná hliadka mestskej
polície v priebehu niekoľkých minút prišla
na miesto, pričom zistila, že neznámy muž
z miesta ušiel. Pre podozrenie z mužových samovražedných úmyslov bola na železničnej
trati prerušená premávka a policajti prehľadali
úsek železničnej trate prechádzajúci mestom,
pričom podozrivý nebol nájdený. Taktiež
Od matky pýtal peniaze
Realizačná hliadka mestskej polície zasahovala nebol zaznamenaný výskyt tohto muža v uliv popoludňajších hodinách vo štvrtok 21. 1. ciach susediacich s traťou. Železničná trať
2021 v byte na Bratislavskej ulici, kde 41-roč- preto bola opäť sprevádzkovaná.
ný muž verbálne napádal svoju matku, u ktorej
bol na návšteve, pričom začal rozbíjať aj zariadenie bytu. Páchateľ bol v podnapitom stave a
od matky požadoval pre svoje potreby finančné prostriedky, ktoré mu poškodená odmietla

Na prednáške
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Pro Dubnica, o. z.
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Hľadajú nový podnájom, aby mohli
zostať spolu

Helena žije s dcérou s čiastočne mentálnym
postihnutím a zdravotne hendikepovanou
vnučkou v podnájme. Žijú z opatrovateľského príspevku a dôchodku. Vlastník bytu plánuje byt predať. Ak si nenájdu nový podnájom, vnučka bude musieť byť umiestnená
do špecializovaného zariadenia. Okrem toho,
že rodina už nebude spolu žiť, stará mama
s dcérou prídu o opatrovateľský príspevok.
Rodina by potrebovala nový podnájom (sú
schopní platiť), rovnako by sa potešili ponuke
práce pre matku s čiastočným mentálnym postihnutím (jednoduché opakované úkony), trvanlivým potravinám, drogérii či finančnej pomoci.
Jednoduchšie dištančné vzdelávanie pre deti z detského domova
Milan, Sofia a Daniel sú traja školáci pochádzajúci z Dubnice nad Váhom, ku ktorým
osud nebol veľmi prívetivý. Svoje detstvo a
dospievanie tak pre tragické okolnosti prežívajú v Centre pre deti a rodiny Adamovské
Kochanovce. Školské povinnosti sa ich však
týkajú rovnako ako ostatných rovesníkov. Aj
preto sa občianske združenie rozhodlo podať
im pomocnú ruku.
Po komunikácii so sociálnou pracovníčkou
z domova by sa deťom na účel dištančného
vzdelávania zišli: tablety, kalkulačky, USB
kľúče, bezdrôtové myši, slúchadlá.
Vďaka vašej pomoci:
• trom seniorkám so zlou finančnou situáciou
a matke vychovávajúcej 6 detí sme odovzdali
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potravinovú pomoc, drogériu a spolu 150 eur
• pre pána Petra a jeho dcérku sme zakúpili
nové matrace, odovzdali im potraviny, drogériu, domáce potreby a 345 eur
• pre rodinu pani Jany sa prihlásil darca chladničky, odovzdali sme im potraviny, drogériu a
330 eur
• trvanlivé potraviny a 100 eur sme venovali
pánovi Ivanovi, ktorý žije sám, je takmer jeden
rok PN, platí výživné na syna, má hypotekárny
úver a pre koronavírus stále nemôže podstúpiť
dlho očakávanú operáciu chrbtice

Január

2021
Vítame:

Elisa Gregorová
Félix Jurenka
Zoja Osvaldová
Michal Vozár

Obrovské ĎAKUJEME patrí každému, kto
akýmkoľvek spôsobom pomohol, prípadne sa
chystá pomôcť. Ako môžete vidieť, keď sa spojí
viacero dobrých ľudí, dokážeme reálne ovplyvňovať, aspoň čiastočne, osudy tých, ktorí aktuálne pomoc potrebujú.
Aktivitu občianskeho združenia Pro Dubnica môžete sledovať na facebookovej stránke
Pro Dubnica, o. z., mená darcov sú zverejnené
na stránke transparentného účtu združenia.
Ďakujeme, že pomáhate pomáhať.
Pokiaľ chcete priniesť konkrétnu vec (prací
prostriedok, trvanlivé potraviny a pod.), môžete tak urobiť v čase úradných hodín mestského úradu na sociálne oddelenie p. Masárovej. Ďakujeme.
Číslo transparentného účtu občianskeho
združenia Pro Dubnica (do poznámky, prosíme, uveďte, komu príspevok venujete):
SK 91 8330 0000 0026 0192 6940

Spomíname:
Marta Bieláková ( 72)
Lukáš Brundzák ( 27)
Anna Bulicová ( 73)
Margita Danillová ( 98)
Mária Demitrová ( 89)
Jozef Dubovský ( 72)
Veronika Holá ( 83)
Jana Kalininová ( 72)
Anton Kopp ( 70)
Oľga Korbelová ( 60)
Emil Krška ( 68)
Milan Kyselica ( 77)
Rudolf Mazáň ( 88)
Katarína Miezgová ( 84)
Bernardína Murcinová ( 79)
Milan Podoba ( 60)
Anna Púčková ( 92)
Marián Rendek ( 58)
Irena Ridošková ( 75)
Štefan Richtárech ( 60)
Alojz Sadlek ( 81)
Anton Zupko ( 70)
Život v meste
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Aj napriek pandémii rozbehla Demitrovka spoluprácu
teľky Jana Košinárová a Jana Gajdošová komu- Okrem tohto kroku sme sa dohodli, že žiaci sa
s Ruskom
nikujú s pani učiteľkami Lenou Tulupovou a budú navzájom zoznamovať prostredníctvom
Text Oto Bača, riaditeľ školy Foto Archív školy

Ruské mesto Jaroslavľ je pre Slovákov známe v súvislosti s haváriou
lietadla, na palube ktorého zahynul aj náš rodák Pavol Demitra.
Z našich miest sa stali partnerské
mestá, hoci na pozadí smutných
okolností. Túto spoluprácu preto
chceme pretvoriť na niečo pozitívne. Ešte v minulom školskom
roku Základná škola Pavla Demitru
nadviazala spoluprácu so školou
v meste Jaroslavľ.

Mali sme naplánované výmenné pobyty a
spoločné aktivity, ktoré sa mali uskutočniť
už v októbri minulého roka, keď mali prísť študenti a učitelia z Ruska k nám. Spoločne sme
chceli vytvárať projekty, spoznávať sa navzájom a ukázať im krásy nášho kraja. Následne
sme mali naplánovanú návštevu u nich. Tá
mala prebehnúť na jar tohto roka. Bohužiaľ
nám situácia s covidom prerušila pôvodné
plány, no aj napriek tomu v spolupráci pokračujeme. Nič sme nezrušili, len presunuli zatiaľ
na neskôr. Práve naopak – obohatili sme našu
spoluprácu na tento školský rok o on-line prostredie.

Olgou Tyuremnovou prostrednítvom aplikácie ZOOM. Dohodli sme sa, že odštartujeme
projekt pod názvom Yaroslavl – Dubnica The dialogue of cultures / Jaroslavľ – Dubnica
- dialóg kultúr. Prvou fázou je výstava fotografií, ktorú sme nazvali Neznáme zákutia mesta.
Naši žiaci budú vyberať svoje vlastné miesta
v meste, aj také, ktoré možno nie sú veľmi
známe, ale majú ich radi. Škola v Rusku z nich
urobí výstavu a vyhodnotí fotografie, pretože
pôjde zároveň o súťaž najlepších fotografií.
Samozrejme, rovnako dostaneme aj my fotografie z mesta Jaroslavľ. Ďalším krokom bude
pripojenie projektu k fotografiám týchto miest
a ich vzájomné spoznanie.

Aktuálne robíme projekty, vďaka ktorým spoznáme naše mestá navzájom. Pani uči-

Stredná odborná škola technická
Dubnica nad Váhom
Študuj odbory,
ktorých hodnotu
ocení priemysel 4.0
Bratislavská 439/18
Dubnica nad Váhom

PONUKA ŠTÚDIA PRE ŠK. ROK 2021/22

Učebné odbory:
Nástrojár, Strojný mechanik,
Elektromechanik
Študijné odbory:
Mechanik nastavovač
Mechanik mechatronik
Mechanik elektrotechnik
Technik informačných a
telekomunikačných technológií
Nadstavbové štúdium:
Strojárstvo
Elektrotechnika
014 Zo života študentov

042/4456214,
042/4456223

info@sosdca.tsk.sk
sosdca.edupage.org

listov, respektíve prezentácií samých seba. Komunikačným jazykom je angličtina, preto by
sme radi motivovali touto činnosťou všetky
naše deti v učení sa anglického jazyka, ale aj
ďalších predmetov a spoznávaní kultúry iných
krajín. Aktuálne zapájame deti od siedmeho
ročníka, avšak plánujeme túto spoluprácu
viesť dlhodobo, a teda zapájať postupne aj nižšie ročníky.
Do spolupráce zapojíme aj všetkých učiteľov
angličtiny, pretože medzi školami sa uskutoční menšia konferencia, v rámci ktorej si
vymeníme naše odborné poznatky. Veľmi
radi sa naučíme niečo nové.
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Viete, ktorá ZŠ je najlepšou v kraji? Základná škola
sa na webovom sídle INEKO. Hodnotí sa tiež z desiatej priečky rovno na tú prvú. Škola,
Pod hájom!
úroveň riadenia školy, podmienky výchovy a ktorú v súčasnosti navštevuje viac ako
Text Veronika Rezáková

Základná škola s materskou školou
Pod hájom je v rebríčku zostavenom Inštitútom pre ekonomické a
sociálne reformy INEKO ohodnotená ako deviata najlepšia základná
škola na Slovensku a najlepšia
v celom Trenčianskom kraji.

S bodovým ohodnotením 8,9 bodu z maximálneho počtu 10 bodov je ZŠ s MŠ
Pod hájom v školskom roku 2019/2020 hodnotená ako škola s vynikajúcimi výsledkami
žiakov. „Výsledné hodnotenie školy je v prípade základných škôl vypočítané na základe
výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (teda Testovanie 5 a Testovanie 9),
mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných
súťažiach a po novom tiež aj na základe výstupov štátnej školskej inšpekcie na školách,“ píše

vzdelávania, využívanie informačno-komunikačných technológií či odbornosť pedagógov.
V školskom roku 2019/2020 sa nehodnotili
výsledky celoslovenského testovania, pretože
sa z dôvodu pandémie a prechodu na dištančné vzdelávanie nerealizovalo.
Riaditeľka školy Marta Bardyová:
„Mám veľký rešpekt a úctu voči
učiteľom, ktorí sa o tento úspech
zaslúžili. Naša škola, ktorá v školskom roku 2019/2020 oslávila
krásne tridsiate výročie, ani nemohla dostať krajší darček.“

570 žiakov, je hodnotená ako najlepšia základná škola v Trenčianskom kraji a deviata
najlepšia v celej krajine.
„Z tohto hodnotenia mám naozaj
veľkú radosť. Je našou úlohou ako
zriaďovateľa školy, ale aj vedenia
jednotlivých škôl v spolupráci
s pedagogickými zamestnancami
vytvárať čo najlepšie podmienky
na kvalitný výchovno-vzdelávací proces. Aktuálny rebríček je
signálom, že sa nám darí a že je
dôležité pokračovať v nastolenom
trende. Úprimne ďakujem všetkým zamestnancom školy, ktorým
ocenenie patrí, za ich každodennú
prácu, nasadenie, snahu i odbornosť,“

Škola v porovnaní s uplynulými ročníkmi
hodnotenia postupne napredovala. V celoslovenských rebríčkoch bola od školského roka
2014/2015 hodnotená ako škola s výbornými
výsledkami žiakov. V rámci Trenčianskeho
kraja sa tiež medziročne zlepšovala, až napo- skonštatoval primátor mesta Peter Wolf.
kon v rebríčku poskočila o deväť priečok;
ZŠ s MŠ Pod hájom vedie od marca minulého roka nová riaditeľka – Marta Bardyová,
ktorá prijala túto správu s radosťou, ale i rešpektom. Za úspechom vidí predovšetkým
obetavú každodennú prácu pedagógov, ktorí
svojim žiakom odovzdávajú viac ako predpísané vedomosti a zručnosti. „Uvedomujem si,
že uvedené rebríčky môžu vyvolať viacero diskusií, pretože komplexne nehodnotia kvalitu
školy, ale na druhej strane informujú o dosiahnutých výsledkoch. Tieto výsledky môžu byť
užitočným pomocným ukazovateľom pri výbere školy. A čo je azda najdôležitejšie - mohli
by pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám
o kvalite škôl,“ uzatvorila riaditeľka.

Nad organizáciou zápisu do škôl zatiaľ visí otáznik
Text Veronika Rezáková

V súlade so všeobecne záväzným nariadením o mieste a čase
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa zápis
do 1. ročníka základných škôl
v Dubnici nad Váhom bežne koná
vždy v prvú pracovnú stredu a štvrtok v prvý aprílový týždeň.

odporúčame sledovať webové sídlo mesta V roku 2020 sa zápis uskutočňoval prednostne
www.dubnica.eu alebo webové sídla jed- elektronicky, len v nevyhnutných prípadoch
notlivých základných škôl, kde budú včas osobne na školskom pracovisku.
zverejnené konkrétne informácie o termíne,
ako aj spôsobe zápisu detí do 1. ročníka základných škôl.

Momentálne je však aj táto časť života spoločnosti výrazne zasiahnutá epidemickou
krízou a podmienky a nariadenia súvisiace
s organizáciou vyučovania sa často menia a
upravujú. Rodičom budúcich prvákov preto
Zo života študentov
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Opravujú 600-kilogramový zvon z veže Kostola sv. Jakuba
vybrúsi a zvon zvaria. Potom ho
nahrejú na vysokú teplotu a
nechajú pomaly vychladnúť,“

Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Vedeli ste, že v kostolnej veži chrámu sv. Jakuba sa nachádza
dovedna 5 zvonov a každý z nich
má svoje meno? Najväčší zvon, nazvaný Panna Mária, Pomocnica
kresťanov, je dlhodobo poškodený
a farnosť Dubnica nad Váhom sa
rozhodla dať ho opraviť.

Posledná veľká rekonštrukcia dubnických
zvonov sa udiala v roku 1983, keď na dubnickej fare pôsobil salezián Jozef Čakánek. „Don
Čakánek sa okrem iného vyznačoval aj hudobným nadaním. Keďže vtedajšie zvony,
ktoré zrejme nemali výraznú historickú hodnotu, spolu neladili, rozhodol sa dať ich zliať
do zvonárskej dielne na Morave, kde z nich
vznikli tri nové zvony,“ vysvetlil správca dubnickej farnosti, salezián Marián Bielik. Zvony
uliate v roku 1983 nesú mená Panna Mária,
Pomocnica kresťanov, sv. Jozef a sv. Michal
archanjel. Okrem nich sa vo zvonici miestneho historického chrámu nachádzajú ďalšie
dva zvony – zvon sv. Florián pochádzajúci
z roku 1822 a zvon Božské Srdce, ktorý bol
uliaty v roku 1922.

vysvetlil správca dubnickej farnosti.

vádzkovať ho. Aj keď mali dobrý úmysel,
zvon, žiaľ, poškodili,“ priblížil Marián Bielik.
V zime sa pokazil pohon ďalších dvoch zvonov. Pri ich oprave vznikla myšlienka opraviť
aj poškodený zvon. Na opravu bola objednaná zvonárska dielňa, ktorá sa okrem opravy
zvonu zameria aj na nový pohon a ovládanie.
„Viac ako 600 kilogramov vážiaci
zvon firma v utorok 16. februára
demontovala. Na jeho zvesenie
použila žeriav. V dielni prasklinu

Poslaním zvonov je zvolávať na modlitbu či
slávenie sv. omší, no rovnako oznamujú aj výnimočné udalosti. V meste Dubnica
nad Váhom sa zvuk kostolných zvonov rozlieha počas pohrebných obradov, na pravé
poludnie, pol hodinu pred začiatkom sv.
omší, ktoré v čase pandémie nie sú slávené verejne, či počas výnimočných príležitostí a
spomienok, akými sú napríklad 11. november
o 11.11 h (spomienka na ukončenie 1. svetovej vojny), septembrová mariánska púť a iné.
Oprava zvonu je hradená farnosťou Dubnica
nad Váhom.

Najväčší zvon – Panna Mária, Pomocnica
kresťanov, vážiaci 630 kilogramov, je podľa
slov správcu dubnickej farnosti nefunkčný
minimálne od roku 2009. „Nepamätám si, že
by od roku 2009 niekedy zvonil. Viem len, že
chvíľu znel, keď sa sami farníci podujali spre-

Ďalšie bilbordy sú preč, Knižky požičiavajú
zmizlo ich už štyridsať cez výdajné okienko

Zbavovanie sa nelegálnych bilbordov je behom na dlhé trate. Najnovšie
zmizli z plôch lemujúcich hlavnú cestu dva veľké bilbordy, ktoré boli
v nedobrom technickom i estetickom stave. V meste sa len pri hlavnom cestnom ťahu nachádzalo 111 reklamných pútačov. Len tucet
z nich spĺňalo potrebné legislatívne náležitosti, ostatné boli postavené nelegálne. Po bezmála dvoch rokoch je Dubnica ľahšia približne
o štyri desiatky reklám.

016 Kultúra

Po týždňoch sviatkov, lockdownu a inventúry mali čitatelia možnosť
opäť osobne navštíviť mestskú knižnicu. Po jednom týždni však okres
Ilava prešiel z bordovej farby covid semaforu do čiernej. Po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a so snahou vyjsť
čitateľom v ústrety však knižnica ďalej poskytuje svoje služby formou
výdajného okienka.
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Spomienka na výtvarníka Jozefa Kurjaka
Text Viliam Hletko Obraz autoportrét Jozefa Kurjaka

Život je starší než všetko živé, život
je hlboký, vysoký a vzdialený rovnako ako krása.

Keď život prehovorí, úsmev na našich perách
a slzy v našich očiach sa premenia na slová
pravdy. Ten, kto nanáša farby na podkladové
plochy, nachádza podobu svojho ducha.
Je mnoho príležitostí, pri ktorých by mali
ľudia spomaliť svoje životné tempo a zamyslieť sa nad životom svojím i životom celého
spoločenstva.
Takouto príležitosťou je i spomienka na výtvarníka, rodáka z nášho mesta, pána Jozefa
Kurjaka.
Celý svoj aktívny život venoval výtvarnej
tvorbe, v ktorej sú obsiahnuté široké dimenzie
pocitov dnešného človeka. Vesmír ako nekonečnosť a súčasne priestor pre ľudské
výskumy. Svet ako tajomstvo, ale aj ako
vedecky definovaný predmet skúmaný prírodnými vedami. Vo svojom výtvarnom
prejave od kombinácie grafík s kolážami prešiel ku kombinácii farieb s kolážami.
Textilnými farbami dosahoval podobné výsledky, aké dávajú monotypie.
Keď sa dívam do hĺbky a podstaty jeho výtvorov, snívam a predstavujem si nekonečný

variant širokého spektra farieb nášho sveta a
vesmíru. Pozerajúc sa na jeho obrazy, mysľou
mi prebieha predstava o zrode našej planéty
i nekonečných vzdialenostiach vo vesmíre.
Vidím hmloviny i nové rodiace sa svety. Spoznávam tam i zemský svet v podobe hrtanov
vybuchujúcich sopiek chrliacich obrovské
masy lávy, ktorá ničí okolitú prírodu.

tvarníka Jozefa Kurjaka pri príležitosti jeho
nedožitých 86. narodenín.

Organizované aktivity a výstavy, grafické návrhy a ich realizácia, monumentálna tvorba
– art protis, farebná kamenná drť, kov - mimo
územia rodného mesta reprezentovali autora,
ale i Dubnicu nad Váhom. Jeho predsavzatia,
plány i pracovné aktivity prerušila nečakaná
smrť vo veku 74 rokov.
V prvej desiatke rokov 21. storočia
sa snažil odprezentovať svoju tvorbu občianskej verejnosti.
jún 2001- vernisáž výstavy v Otrokoviciach
pri príležitosti 66. výročia narodenia
marec 2005 - vernisáž výstavy v Dome
kultúry v Dubnici nad Váhom pri 70. výročí
narodenia
marec 2010 - mal v pláne poslednú výstavu - plán prerušila smrť, ale i napriek tomu sa
výstava uskutočnila. Aktivitu prevzala jeho
najbližšia rodina a mesto.

8. 3. 1935
19. 12. 2009

Čítali ste krátke priblíženie tvorivej práce vý-

Samosprávy sa snažia Romana Sabadková vystarozhodovať koncepčne vuje na druhom konci sveta

Rozhodovať prakticky, bezpečne, ale aj komplexne s ohľadom na obyvateľov mesta aj širšieho regiónu. S týmto cieľom zrealizoval primátor
Peter Wolf dve spoločné tlačové konferencie s primátorom Novej
Dubnice Petrom Marušincom a primátorom Ilavy Viktorom Wiedermanom, počas ktorých vysvetlili nielen možnosti nechať sa otestovať
v jednotlivých mestách, ale aj proces rozhodovania, ktoré viedli k rozhodnutiu otvoriť školy a škôlky.

V medzinárodnej výtvarnej súťaži The 28th Annual World Children´s Picture Contest súťažili školy zo štyridsiatich piatich krajín.
Vyhlasovateľom súťaže je IE-NO-HIKARI Association v Japonsku.
Pod vedením vyučujúcej Anity Šebíkovej získala v tejto súťaži broznové ocenenie žiačka ZUŠ Dubnica nad Váhom Romana Sabadková. Je
radostné vedieť, že ZUŠ má vystavenú prácu na druhom konci sveta.
Gratulujeme!

Šport
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Pripravované podujatia
Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny.
Kino Lastovička premieta on-line. Aktuálny program hľadajte na www.kino.dubnica.eu.

DIVADLO / KONCERT
Progres

17. 4. 2021 / 18.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 10 €

Hotel na (z)bláznenie

24. 4. 2021 / 18.00 h / veľká sála domu kultúry
Vstupné: 5 €

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

Radošinské naivné divadlo Mužské oddelenie

27. 6. 2021 / 16.30 h a 19.30 h / veľká sála domu
kultúry
Vstupné: 18 €

Koncert Ľudovíta Kašubu

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

Koncert hudobnej skupiny Sokoly
26. 2. 2022 / 18.00 h / dom kultúry
Vstupné: 12 € / 14 € v deň podujatia

Vstupenky na zmenené termíny spoplatnených
podujatí zostávajú v platnosti. Viac informácií
na www.kultura.dubnica.eu.

Kino Lastovička premieta on-line. Aktuálny program hľadajte na www.kino.dubnica.eu.

Skóroval pri debute v najvyššej súťaži, gól venoval otcovi
útočník mal už v úvode duelu niekoľ- v slovenských mládežníckych reprezentačných
a starému otcovi Mladý
ko dobrých momentov, ten najvýraznejší priText Samuel Valuch Foto archív Archív AS Trenčín

Priezvisko Demitra už oficiálne
nie je iba hokejovou značkou. Syn
legendárneho hráča a kapitána
slovenskej reprezentácie upútal
pozornosť verejnosti už v zimnej
príprave, ešte výraznejšie však
na seba upozornil v prvom jarnom
stretnutí najvyššej futbalovej súťaže. Stále len 17-ročný útočník obliekajúci dres AS Trenčín skóroval
proti favoritovi zo Žitného ostrova
a zaradil sa tak medzi ostro sledované talenty slovenského futbalu.

Hodnotu gólového momentu zvýšil aj fakt,
že Lucas v seniorskom tíme v remízovom
stretnutí proti Dunajskej Strede debutoval.
To všetko navyše pri dlho očakávanom návrate tímu spod hradu Matúša Čáka do domáceho prostredia. Škoda len, že fanúšikovia,
ktorí na tento moment čakali takmer tri roky,
mohli ostať pre protiepidemické opatrenia
iba za bránami nového štadióna.
018 Šport

výberoch.
šiel v 29. minúte, keď po milimetrovom centri Po góle z posledného zimného prípravného
z ľavej strany s istotou prebral loptu a zoči-vo- duelu proti Skalici si teda mladý Dubničan
či Jedličkovi chladnokrvne zakončil.
otvoril strelecký účet aj vo Fortuna lige. Mrzieť ho môže snáď len fakt, že jeho tím nedo„Bol som veľmi šťastný, keď som sa dozvedel, tiahol dobre rozbehnutý duel do zdarného
že budem hrať zápas. Išiel som doň s tým, konca. V nadstavenom čase inkasovali Trenže chcem dať gól alebo asistenciu, a vyšlo to. čania vyrovnávajúci gól na 3:3 po diskutovaTak som bol veľmi šťastný,“ povedal v pozá- nom a veľmi spornom (ne)faule Slávika na
pasovom rozhovore pre klubový web Lucas Taiwa v pokutovom území, loptu z bieleho
Demitra, ktorý si už vyskúšal aj pôsobenie bodu dopravil do siete Ramirez.

GÓLOVÁ OSLAVA LUCASA DEMITRU
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Nie je to trik, ale fyzika
Text Samuel Valuch Foto Archív Barbory Rýdzej

Do dubnického klubu prišla už ako
malé dieťa a dnes je zrejme jeho
najznámejšou tvárou. Od chvíle,
kedy si prvý raz obliekla kimono,
získala niekoľko titulov majsterky
Slovenska, no pri hľadaní nových
cieľov sa začala pozerať aj vyššie,
za hranice našej krajiny. „Rada by
som sa nominovala na letnú svetovú univerziádu do Číny. V širšej
nominácii som zatiaľ zahrnutá a
uvidíme, či bude možnosť to niekde
potvrdiť a naozaj sa nominovať.
Verím, že sa mi to podarí,“ hovorí sympatická 22-ročná džudistka
Barbora Rýdza. Na rozhovor prišla v sprievode otca, s ktorým len
pred chvíľou doma v rámci priameho prenosu z medzinárodného turnaja analyzovali možné súperky.
Barbora, slovo džudo pozná snáď
každý, nie každý si však vie vytvoriť správnu predstavu o tom, čo sa
pod ním skrýva.
Ide o bojový šport, pomerne starý a zložitý,
pretože sa v ňom používa veľké množstvo
chvatov. Mnohí ľudia si ho možno mýlia
s džiu džitsu alebo dokonca s karate. Aby som
to teda upresnila – v džude sa hádžeme, páčime a škrtíme. Je to pekné (smiech). Zápasíme
na zemi aj v postoji.
Prečo ťa kroky zaviedli práve týmto
smerom?
K džudu som sa dostala cez ocina, ktorý je
tréner. V štyroch - piatich rokoch som si vybojovala, že ma musí vziať na tréning, aj keď
spočiatku nechcel. Bola som však neústupná.
Veľmi sa mi to páčilo, pretože som tam bola
jediná z tak malých detí a starší sa mi veľmi
venovali. No a v podstate sa ma potom už nezbavili (smiech).
Tvoj otec je zároveň aj tvojím trénerom. Je to výhoda?
Keď som bola mladšia, zdalo sa mi, že to mám
ťažšie ako ostatní. Teraz to považujem za veľké
pozitívum. Otec mi vie poradiť aj doma, povedať veci na rovinu, lebo aj to je treba, ale vie
ma aj podržať, napríklad keď vidí, že sa trápim.
Je to super aj pokiaľ ide o rozoberanie zápasov
z technickej a psychickej stránky.
Pozrime sa bližšie na tvoju kariéru.
Pochváliť sa môžeš peknou zbierkou úspechov...

to aj pol hodiny. Tak strácame čas... Keby sme
mali vlastné priestory, mohli by sme robiť aj
tréningy pre starších či sebaobranu pre ženy.
To sa však počas vyčlenených hodín nedá stíMomentálne mám sedem alebo osem titulov hať.
majsterky Slovenska, som v slovenskej seniorskej reprezentácii. Minulý rok som sa prvý raz Aj laici určite vedia, že v džude
zúčastnila majstrovstiev Európy do 23 rokov, existujú technické stupne, ktoré
čo bol zatiaľ môj najväčší úspech. A pracujem predstavujú farebné pásy.
na tom, aby som sa na tejto európskej úrovni Technické stupne vlastne hovoria o techniczačala presadzovať. Snáď to príde.
kej výkonnosti pretekára. Sú rozdelená na kyu,
ktoré sú nižšie, teda žiacke, a na dany, čo sú
Tvoja dnes už vlastne dlhá minulosť majstrovské stupne. Keď príde do klubu nové
v džude je určite bohatá na zážitky dieťa, získava pomyselný biely opasok. Postua spomienky. Máš nejakú špeciál- pom času sa učí chvaty a môže ísť na skúšky
technickej vyspelosti, vďaka čomu získava vyšnu?
Spomínam si na svoj prvý veľký turnaj, bolo šie pásy, ktoré sú odlíšené farebne.
to v rakúskom Grazi. Cenou od sponzora - výrobcu strešných krytín, bola škridla, na ktorej Predpokladám, že tvoj pás je čierbol džudista. Ako malej sa mi to veľmi páčilo. ny...
Prišla som za otcom a hovorím mu: „Tatinko, Áno, mám čierny pás. Dlho som sa tomu tak
ja by som to veľmi chcela.“ A on na to, že je to trocha bránila, pretože majstrovský stupeň sa
pre víťaza, že musím vyhrať. „Dobre, tak teda mi zdá ako veľká zodpovednosť. Človek, ktorý
vyhrám,“ odpovedala som. A vyhrala som. Išlo ho nosí, by mal zvládnuť nielen techniku, ale
o turnaj, kde spolu počas dvoch dní štartuje mal by brať aj súpera s veľkým rešpektom, mal
1600 pretekárov z 15 krajín.
by vedieť odovzdávať svoje znalosti a skúsenosti.
Celý tvoj doterajší športový život je
spojený s dubnickým klubom.
Použila si niekedy džudo v bežnom
Áno. Náš klub má svoju históriu, funguje živote?
už 57 rokov. Momentálne máme približne Myslím, že nie. Snažím sa tomu vyhýbať, viem
40 aktívnych členov od detí až po oteckov, čo by som dokázala spraviť. Študujem aj odbor
ktorí začali trénovať so svojimi potomkami. špeciálna edukácia bezpečnostných zložiek
Čo je úplne super spojenie, keď tam máte syna na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý je tiež
a otca a vidíte, ako jeden druhého komandu- zameraný na bojové umenia. Môže sa zdať, že
jú: Ty sa neflákaj! Ty sa neflákaj! (smiech)
žieňa ako ja, ktoré zápasí do 52 kilogramov,
Dlhodobo však bojujeme s problémami ohľad- nemá proti útočníkovi veľkú šancu. Lenže ono
ne priestoru, chodíme na tréningy do škol- to môže byť o jednom hode, ktorý v rýchlosti
ských telocviční, na priemyslovke nám veľmi možno neudržím, vy zle padnete, zlomíte si
vychádzajú v ústrety. Aj tak si tam ale musíme stavce alebo rebrá, prepichne vám to pľúca, no
vždy rozkladať žinenku, ktorá má 12x12 met- a v konečnom dôsledku s tým budem žiť ja.
rov a je zložená z jednotlivých dielov. Kým to
v úvode tréningu spravia najmenšie deti, trvá V čom spočíva ten trik?

Nie je to trik, ale fyzika. V džude sa uplatňuje
veľa biomechanických zákonov a pák, takže
vlastne aj menší súper môže hodiť alebo premôcť slabšieho. A z toho aj džudo vzniklo.
Jeho zakladateľ Džigoro Kanó bol útlej postavy a často ho šikanovali. Snažil sa teda vyvinúť
spôsob, ako by sa mohol ubrániť, a na tom
princípe sú založené chvaty.
Spomenula si tvoj veľmi netradičný študijný odbor. Prezraď nám
na záver, čomu by si sa chcela venovať po škole?
Chcela by som mať vlastnú reštauráciu
(smiech). Strašne rada varím a pečiem a celkovo ma baví svet baristiky a kávy.
Ale v rámci univerzity sme školení ako inštruktori alebo školitelia či už záchranných
zložiek, alebo hasičov, vojakov a policajtov.
Veľa mojich spolužiakov chce ísť k armáde
alebo policajtom, mne by sa skôr páčili tie záchranné zložky, to mi imponuje viac.
Šport
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Termíny vývozov komunálneho odpadu podľa týždňov:
Nepárny týždeň:
UTOROK:

PREJTSKÁ UL.
LIESKOVSKÁ UL.
DRUŽSTEVNÁ UL.

STREDA:

ŠKOLSKÁ UL.
CINTORÍNSKA UL.
UL. NAD KOSTOLOM
FÁNDLYHO UL.
VÁCKA UL.
BREZOVÁ UL.
HÁJOVÁ UL.
OTROKOVICKÁ UL.
KVÁŠOVECKÁ UL.
SLNEČNÁ UL.
ŠTÚROVA UL.
STROMOVÁ UL.
DUBOVÁ UL.
CÉDROVÁ UL.

Párny týždeň:
UTOROK:

MURGAŠOVA UL.
ELEKTRÁRENSKÁ UL.
BOTTOVA UL.
GAGARINOVA UL.
UL. SNP
AGÁTOVÁ UL.
UL. M. R. ŠTEFÁNIKA

STREDA:

UL. STROJÁROV
NERUDOVA UL.
UL. MLADÝCH BUDOVATEĽOV
UL. K VÁHU
UL. J. MATUŠKU
BRATISLAVSKÁ UL.
NÁDRAŽNÁ UL.
ŠAFÁRIKOVA UL.
MOYZESOVA UL.
UL. NAD ZÁBREHOM
UL. A. KMEŤA

PIATOK:

PALÁRIKOVA UL.
LIESKOVSKÁ UL.
TAJOVSKÉHO UL.
JILEMNICKÉHO UL.
OKRUŽNÁ UL.
VANSOVEJ UL.
PARTIZÁNSKA UL.
JESENSKÉHO UL.
UL. ČSA

OTVÁRACIE HODINY
ZBERNÉHO DVORA
(NÁDRAŽNÁ UL. 4007)

PIATOK:

HVIEZDOSLAVOVA UL.
KUKUČINOVA UL.
SLÁDKOVIČOVA UL.
VAJANSKÉHO UL.
BERNOLÁKOVA UL.
KUZMÁNYHO UL.
UL. S. CHALUPKU
PODJAVORINSKEJ UL.
UL. J. KRÁĽA
KRASKOVA UL.
PALACKÉHO UL.
UL. KPT. NÁLEPKU
UL. ŠPORTOVCOV
KALINČIAKOVA UL.

TEL. KONTAKT NA ZBERNÝ DVOR

0918 346 439

JARNÝ ZBER
OBJEMNÉHO ODPADU

LOKALITA

TERMÍN

CENTRUM III, POD HÁJOM,
PARTIZÁNSKA A
FÁNDLYHO UL.

PONDELOK 8. 3. 2021

CENTRUM I,
ULICE KOLLÁROVA,
NAD KOSTOLOM,
CINTORÍNSKA,
NÁDRAŽNÁ A ŠKOLSKÁ

PONDELOK 15. 3. 2021

105 BYTOVKA,
ULICE A. KMEŤA,
ŠAFÁRIKOVA,
MOYZESOVA,
NAD ZÁBREHOM,
PIONIERSKA,
BRATISLAVSKÁ

PONDELOK 22. 3. 2021

DO OBJEMNÉHO ODPADU PATRÍ: NÁBYTOK ROZLOŽENÝ
NA MENŠIE ČASTI, SEDAČKY, STOLIČKY, RADIÁTORY,
DVERE, SANITA, KOBERCE, UMÝVADLÁ, WC
DO OBJEMNÉHO ODPADU NEPATRÍ: STAVEBNÝ ODPAD
A PNEUMATIKY, ELEKTROODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD

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

PAPIER

PLASTY

LOKALITA

TERMÍN

LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 3. 3. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 17. 3. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 10. 3. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 24. 3. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 31. 3. 2021

DUBNICA MESTO

STREDA 14. 4. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 7. 4. 2021

PREJTA, KOLONKY

STREDA 21. 4. 2021

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

ZÁHRADNÝ BIOODPAD
LOKALITA
LOKALITA 3,4

TERMÍN
PONDELOK 29. 3. 2021

Lokalita 3: sídlisko Centrum I, Kollárova ul., Ul. nad
kostolom, Školská ul., Cintorínska ul., Nádražná ul.,
Bytovka 105, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ul., Moyzesova ul.,
Ul. nad zábrehom, Pionierska ul., Bratislavská ul.
Lokalita 4: sídlisko Centrum III a Pod hájom, Partizánska
ul. (bytové domy), Fándlyho ul.

Info
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