Dubnické noviny, december 2021
Šťastný nový rok 2022!
Vážení Dubničania, milí priatelia, rád by som Vám poprial v mene mesta Dubnica nad
Váhom šťastný, v zdraví a radosti prežitý nový rok 2022 a zároveň vám poďakoval za
podporu a priazeň v uplynulom roku.
To, ako rýchlo čas plynie, si uvedomujeme práve v období, keď sa lúčime so starým rokom a
symbolicky vítame ten nový ako pomyselnú ďalšiu kapitolu. Verím, že na rok 2021, za
ktorým sme len pred pár dňami zatvorili dvere, nebudeme spomínať v zlom. Uvedomujem si,
že pre nikoho z nás nebol ľahký, no na druhej strane nás mnohému naučil. Naučili sme sa
spojiť sily, navzájom si pomáhať, tešiť sa z maličkostí, ktoré sme zvykli brať ako
samozrejmosť a najmä – vážiť si svoje zdravie i zdravie blízkych.
Rád by som sa pri príležitosti vítania nového roku v krátkosti pristavil pri dvoch významných
prvkoch, ktoré výrazne ovplyvňujú život každého jednotlivca; a to pochvala a kritika. Kritika,
hoci môže na prvý pohľad pôsobiť negatívne, nás posúva ďalej, ak ju vieme prijať. Rovnako
dôležité je predniesť ju konštruktívne a bez invektív. Preto by som chcel apelovať na každého
jedného z nás: nebojme sa povedať, čo sa nám nepáči a čo by sme navrhli urobiť inak, no
robme tak vecne, bez útočenia či zbytočných urážok. A popri negatívnej spätnej väzbe
nezabúdajme ani na pochvalu. Je dôležité pochváliť, ak sa nám niečo páči, poďakovať alebo
oceniť hoc len drobné každodenné veci. Pochvala vždy veľmi dobre padne, ďakujem preto za
ňu každému jednému z vás. Okrem vás, občanov mesta, nás však ako samosprávu hodnotia aj
mnohé nezávislé organizácie. Za rok 2021 je mesto Dubnica nad Váhom hrdým držiteľom 1.
miesta za najlepšiu komunikáciu s občanmi cez portál Odkaz pre starostu, ale aj nositeľom
európskeho ocenenia excelentnosti za správu vecí verejných.
Verím, že takýchto ocenení a dobrých správ bude len pribúdať, pretože signalizujú pokrok v
snahe spraviť život v Dubnici nad Váhom lepší, krajší a komfortnejší. Úprimne sa teším z
cesty, na ktorú naše mesto nastúpilo. Hoci nie je ľahká a niekedy prudko stúpa do kopca a
vyžaduje veľa energie, som si istý, že ako Dubničania sa v budúcnosti naozaj máme na čo
tešiť. Svedčí o tom aj objem financií, ktoré každoročne vyčleňujeme na investičné akcie. Z
hľadiska modernizačného dlhu je v Dubnici nad Váhom stále čo dobiehať a som rád, že sa
nám darí mesto zveľaďovať bez toho, že by sme samosprávu zadlžovali. Ba práve naopak, dlh
mesta vďaka uvážlivému hospodáreniu aj popri modernizačných aktivitách každoročne
znižujeme. V roku 2022 preinvestujeme takmer 10 miliónov eur, čo je nezanedbateľný objem
prostriedkov. Medziročný nárast v objeme financií určenom na investičné akcie predstavuje
2,6 milióna eur. Teším sa, že v našom meste pribudnú cyklotrasy, pozrieme sa aj na dopravnú
situáciu pred školami z hľadiska bezpečnosti, pokračovať budeme v zlepšovaní parkovacej
situácie. Veľkou výzvou je, samozrejme, rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej, ale aj
modernizácia systému chladenia na zimnom štadióne. Dovolím si skonštatovať, že napriek
všetkým komplikáciám si mesto Dubnica nad Váhom bude rok 2021 i nový rok 2022 pamätať
ako dobu, keď sa symbolicky otriaslo z nánosov, ktoré ho ťažili, a pohlo sa vpred.
Na záver tohto novoročného pozdravu považujem za dôležité vysloviť jedno veľké ďakujem.
Ďakujem smerom k občanom, ktorí nám prejavujú dôveru a svoju podporu a akýmkoľvek
spôsobom participujú na rozvoji mesta. Veľmi pekne ďakujem za celoročnú prácu
zamestnancom mesta a organizácií, ktoré zriaďujeme, ako aj členom poslaneckého zboru
mesta Dubnica nad Váhom. Vďaka však všetkým ľuďom, ktorí sa zapájajú do diania v meste,
vzdelávajú, vychovávajú a formujú deti a mládež, starajú sa o chod, bezpečnosť a čistotu v
meste alebo chránia naše životy či majetok. Jednoducho komukoľvek, komu na Dubnici nad
Váhom a jej rozvoji úprimne záleží.

Milí Dubničania, prajem Vám, aby bol rok 2022 presne podľa Vašich predstáv, no najmä, aby
sme ho prežili v spolupatričnosti, v zdraví a s tými, ktorý máme radi. Nech je rok 2022 rokom
splnených želaní a plánov a zároveň rokom naplneným ľudskou prajnosťou, slušnosťou a
vzájomnou ohľaduplnosťou.
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.
Bezbariérové toalety na poliklinike
Dobrý deň, chcem sa spýtať, či sa pri rekonštrukcii toaliet na poliklinike myslí aj na
vozičkárov. Ďakujem.
Odpovedá: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta
Dobrý deň, ďakujeme za Váš podnet. Budova mestskej polikliniky je bezbariérová, toalety
pre občanov, resp. návštevníkov s obmedzenou schopnosťou pohybu sú k dispozícii priamo
na prízemí. V roku 2022 ich spolu so soc. zariadeniami v rehabilitačnej časti mesto
zrekonštruuje rovnako ako toalety na vyšších poschodiach polikliniky.
Ďakujeme za porozumenie.
#predstavujemetváremestskéhoúradu Vladimíra Kňažeková: Hlavný kontrolór je
vysunutou rukou mestského zastupiteľstva a obyvateľov.
Autor: Veronika Valuchová
Po dvoch rokoch v kresle hlavnej kontrolórky mesta sme sa Vladimíry Kňažekovej spýtali na
to, aké to je vymeniť súkromný sektor za verejný a tiež, to či kontrola musí byť len stresujúca
a nepríjemná. Sympatická 38-ročná brunetka celý profesijný život inklinuje k práci s číslami,
ako kontrolórka mesta sleduje najmä hospodárnosť a zákonnosť v narábaní s verejnými
financiami. Napriek práci s tabuľkami a zákonmi ja priateľská, prístupná a kolegom
i verejnosti vždy nápomocná. Nám zrejme aj preto ochotne zodpovedala niekoľko otázok.
Na pozícii hlavnej kontrolórky mesta pôsobíš už 2 roky Čo ťa toto obdobie naučilo o
samospráve a jej fungovaní?
Pri hodnotení samosprávy a verejného sektora ako takého existuje mnoho rozdielov v jeho
fungovaní v porovnaní so súkromnými firmami. Súkromný sektor je postavený na princípe
ziskovosti, to znamená máte možnosť podieľať sa na tvorbe zisku spoločnosti, čo vo
verejnom sektore absentuje. Na druhej strane v samospráve a celkovo vo verejnej správe stále
vidím veľký priestor na zefektívnenie a racionalizáciu prebiehajúcich procesov, čo bol aj
jeden z hlavných dôvodov prečo som sa pre túto pozíciu rozhodla.
Ako by si človeku, ktorý sa nie veľmi orientuje v otázkach verejnej správy, jednoducho
vysvetlila význam a náplň práce hlavného kontrolóra mesta?
Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorý sleduje hospodárenie mesta a jeho
organizácií, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane
nariadení mesta, plnenie uznesení mestského zastupiteľstva, dodržiavanie interných predpisov
mesta, dozerá na vybavovanie sťažností a petícií, prípadne plní ďalšie zverené úlohy.
Zjednodušene povedané jeho hlavnou úlohou je dohliadať na dodržiavanie predpisov a
hospodárnosť fungovania mesta a jeho organizácií.

Ako hodnotíš spoluprácu s jednotlivými organizáciami, ktoré zriaďuje mesto?
Musím vyzdvihnúť spoluprácu so všetkými organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, či už hovoríme o školách a školských zariadeniach, rozpočtových či príspevkových
organizáciách. Od začiatku môjho pôsobenia vo funkcii hlavného kontrolóra je mojím cieľom
nastaviť otvorenú vzájomnú komunikáciu so všetkými kolegami a s jednotlivými
organizáciami. Potom je oveľa ľahšie problémom predchádzať ako ich neskôr riešiť. V tomto
vám otvorená komunikácia vie veľa napomôcť.
V čom je práca kontrolóra najviac špecifická?
Kontrolór musí byť nezávislý a objektívny bez ohľadu na predmet svojej kontroly. Hlavný
kontrolór je takou vysunutou rukou mestského zastupiteľstva, teda aj obyvateľov, ktorý
dohliada, či mesto alebo organizácie správne a v zmysle právnych predpisov narábajú s
verejnými financiami.
Názov tvojej funkcie – hlavný kontrolór mesta - konotuje prísnosť a neprístupnosť. Je
to tak aj naozaj?
Možno sa to tak javí z názvu, ja by som skôr tieto slová vymenila práve za spomínanú
nezávislosť a objektívnosť. Pri svojej práci sa stretávam s množstvom informácií, preto je
veľmi dôležité vedieť s nimi správne narábať. Pri svojich kontrolách sa vždy snažím
zozbierať všetky dôležité podklady a informácie a na základe nich zaujať stanovisko.
Pôsobíš ako sympatická a milá žena. Napriek tomu sa ľudia kontroly hlavnej
kontrolórky mesta môžu zľaknúť.
Áno, slovko kontrola môže evokovať nervozitu, predsa len nikdy neviete, na čo sa kontrola
môže zamerať. V tom práve spočíva úloha kontrolóra - nájsť pochybenia, ak existujú, ale
zároveň pomôcť nastaviť mechanizmus tak, aby procesy fungovali, ako majú. Ale pokiaľ si
ľudia vykonávajú svoju prácu zodpovedne a korektne, nemajú sa čoho ani koho báť.
Ak odbočíme od tvojho profesijného pôsobenia, tak zistíme, že si mama, manželka a
športovkyňa. Prezraď nám o sebe viac.
Narodením syna sa naše priority v živote pomenili. Vážime si každý čas, ktorý môžeme spolu
stráviť. Aj vďaka synovi to bude už 10 rokov, čo sme sa vrátili z hlavného mesta späť do
rodného kraja. Tu predsa máme hory a prírodu na dosah. Okrem toho, že veľké množstvo
času trávime so synom na zelených trávnikoch futbalových ihrísk, sa cez leto sme venujeme
turistike a horskej cyklistike a v zime lyžujeme.
Medailónik
Vladimíra Kňažeková (38) vyštudovala Ekonomickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v
Banskej Bystrici v odbore finančný manažment. Pracovnú kariéru začala ako finančný
kontrolór pre vydavateľstvo denníka Pravda v Bratislave, pred nástupom do funkcie hlavnej
kontrolórky mesta Dubnica nad Váhom pôsobila ako finančný kontrolór, neskôr ako finančný
manažér vo výrobnej spoločnosti HF NaJUS. Po takmer 15 rokoch práce v súkromnom
sektore sa rozhodla využiť pracovnú ponuku svojho rodného mesta. Miluje mačky, hory,
cestovanie a ak zvýši voľný čas, niečo chutné napečie. Je matkou 10-ročného syna a spolu s
rodinou žije v susednej Novej Dubnici.
Rokovalo mestské zastupiteľstvo: samospráva ruší poplatky za sobáše, TSM chcú byť
sociálnym podnikom

Autor: Veronika Valuchová
V poradí dvadsiate ôsme plánované rokovanie bolo v stredu 15. decembra venované 25
bodom programu. Prinášame stručný prehľad toho najdôležitejšieho z posledného rokovania
zastupiteľstva v roku 2021. V úvode poslednej tohtoročnej schôdze mestskí poslanci schválili
rozpočet na roky 2022 – 2024. Podrobnosti o investičných prioritách na budúci rok sa môžete
dozvedieť v ďalšom článku.
Dubnica nad Váhom ruší poplatok za svadobné obrady
Prihliadnuc na demografické trendy na Slovensku je podpora mladých rodín jednou z priorít
Dubnice nad Váhom, samospráva preto pristupuje k zrušeniu poplatku za svadobný obrad vo
výške 66 eur, a to s platnosťou od 1. januára 2022.
V budúcom roku zastupiteľstvo zasadne minimálne päťkrát
Poslanecký aktív v súvislosti s koncom kalendárneho roku schválil Programové a termínové
zabezpečenie mestského zastupiteľstva na rok 2022, v ktorom sa počíta minimálne s piatimi
plánovanými rokovaniami mestského zastupiteľstva.
Technické služby mesta sa budú uchádzať o status sociálneho podniku
Mesto Dubnica nad Váhom zatiaľ nemá zriadený sociálny podnik, ktorý by prepájal
ekonomické a sociálne ciele. Cieľom sociálneho podnikania je poskytnúť pracovné možnosti
občanom, ktorí sa nemôžu uplatniť na trhu práce alebo prišli o dlhoročné zamestnanie. O
status sociálneho podniku sa budú uchádzať technické služby mesta TSM Dubnica nad
Váhom, s. r. o., po tom, ako zastupiteľstvo schválilo transformáciu TSM na spoločnosť so
statusom sociálny podnik s povinnosťou zamestnávať minimálne 30 % ťažko
zamestnateľných pracovníkov, resp. zamestnancov s hendikepom.
Mestskí poslanci tiež vzali na vedomie Výročnú správu TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., za
rok 2020, v ktorej sa konštatuje nakladanie s takmer 13-tisíc tonami odpadu s bezmála 54 %
mierou zhodnotenia odpadu. Okrem zberu a zvozu komunálneho odpadu zabezpečujú TSM aj
údržbu mestskej zelene, údržbu komunikácií či likvidáciu čiernych skládok.
Mesto chce osvetliť divadelné javisko v dome kultúry
Zastupiteľstvo dalo zelenú predloženiu žiadosti o nenávratné finančné prostriedky na
modernizáciu materiálno-technického vybavenia domu kultúry z Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, v rámci ktorej chce samospráva zakúpiť svetelnú a oponovú techniku a
dezinfekčné prostriedky a zariadenia. Päťpercentné spolufinancovanie mesta by pri hodnote
akcie bezmála 196-tisíc eur predstavovalo približne 9 700 eur.
Predmetom rokovania boli aj strategické dokumenty
Mestské zastupiteľstvo počas decembrovej schôdze vzalo na vedomie Konsolidovanú
výročnú správu mesta Dubnica nad Váhom za rok 2020, ktorá bude zverejnená na webovom
sídle mesta v sekcii Zverejňovanie – Hospodárenie – Výročné správy. Plénum tiež schválilo
Komunitný plán mesta Dubnica nad Váhom na roky 2021 – 2031 a Koncepciu rozvoja mesta
Dubnica nad Váhom v oblasti tepelnej energetiky. Na vedomie bola vzatá tiež Správa o
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v šk.
roku 2020/2021.
Počas decembrovej schôdze poslanci prerokovali 17 podbodov venovaných nakladaniu s
majetkom mesta, medzi nimi aj zverenie hnuteľného majetku vo forme archeologických
nálezov do správy Dubnického múzea, m. r. o.

V rámci zmeny znenia všeobecne záväzného nariadenia o sociálnych službách a finančných
príspevkoch mesta samospráva pristupuje k úprave výške príspevku, ktorý je poskytovaný
oprávneným osobám využívajúcim sociálnu službu v jedálni zo 0,70 eur na 1 euro, resp. z
0,40 eur na 0,50 eur.
Mesto Dubnica nad Váhom sa rozhodlo v rámci aktualizácie všeobecne záväzného nariadenia
o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a o výške príspevkov
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení zvýšiť koeficient dotácie
poskytovanej centrám voľného času nad rámec štátneho príspevku.
Kompletný výstup z rokovania zastupiteľstva nájdete vo forme komuniké, ako aj vo forme
videozáznamu zverejnený na www.dubnica.eu
Mesto chce v roku 2022 preinvestovať takmer 10 miliónov eur, schválilo vyrovnaný
rozpočet
Autor: Veronika Valuchová
Rozpočet na rok 2022 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je prebytkový, kapitálový
rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu
a prebytkom finančných operácií.
Celkové očakávané príjmy mesta v roku 2022 sú vo výške 31 628 976 eur. Ich gro tvoria
najmä daňové príjmy a granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy, resp. účelové
dotácie na projekty. Príjmové finančné operácie samosprávy v roku 2022 budú v hodnote 6
813 703 eur.
Predpokladané výdavky mesta v roku 2022 predstavujú sumu 31 628 976 eur. Z toho bežné
výdavky vo výške 21 654 497 eur sú určené predovšetkým na zabezpečenie vzdelávania,
služieb občanom, starostlivosti o majetok mesta a zeleň, ale aj na zvýšenie bezpečnosti a
podporu kultúrneho diania v meste. Nárast bežných výdavkov oproti roku 2021 mesto eviduje
v oblasti bezpečnosti, a to o 6,66 % z dôvodu plánovaného zvýšenia počtu príslušníkov
mestskej polície o dvoch zamestnancov, ako aj kvôli plánovaným protišmykovým
povrchovým úpravám miestnych komunikácií. Náklady mestského rozpočtu vzrástli v
podprograme odpadového hospodárstva oproti roku 2021 o 19,88 % pre zvýšené výdavky
súvisiace napr. so zberom a zneškodňovaním komunálneho a biologicky rozložiteľného
komunálneho odpadu. Negatívny vplyv na rozpočet predstavuje tiež plánovaný rast ceny
elektrickej energie.
Kapitálové výdavky sú odhadované na sumu 9 741 529 eur. Medziročný nárast v objeme
financií určenom na investičné akcie predstavuje 2,6 milióna eur. K najväčším plánovaným
investičným akciám mesta v budúcom roku patrí okrem rekonštrukcie Námestia Matice
slovenskej napr. aj výstavba cyklotrasy do mestskej časti Prejta a cyklotrasy vedúcej cez
mesto, ako aj zvýšenie bezpečnosti pred základnými školami a rekonštrukcia systému
chladenia na zimnom štadióne.
Prehľad najväčších plánovaných investícií v roku 2022 prinášame v prehľade podľa
jednotlivých kapitol:
Doprava a bezpečnosť
- úprava a rekonštrukcia viacerých parkovísk v meste (261-tisíc eur)
- výmena zábradlia popri hlavnej ceste – 3. etapa (50-tisíc eur)
- rekonštrukcia komunikácií a parkoviska na Ul. okružnej (131-tisíc eur)

- vybudovanie cyklotrasy na území mesta (250-tisíc eur)
- vybudovanie cyklotrasy do MČ Prejta (749-tisíc eur)
- rekonštrukcia svetelnej signalizácie pri bytovom dome č. 105 (40-tisíc eur)
Služby občanom
- nákup prvkov na detské ihrisko Centrum I (30-tisíc eur), rekonštrukcia detských ihrísk na
sídlisku Centrum II a v MČ Prejta (50-tisíc eur)
- oprava schodísk vo vnútroblokoch (50-tisíc eur)
- rekonštrukcia Chateau Mignon (100-tisíc eur)
- rekonštrukcia budovy knižnice (45-tisíc eur)
- výsadba v kruhovej križovatke pri vstupe do mesta a v centre mesta (50-tisíc eur)
Školstvo a šport
- upokojenie dopravnej situácie pred základnými školami Pod hájom a P. Demitru (770-tisíc
eur)
- investície do školských budov, ihrísk, vybavenia a pomôcok (354-tisíc eur)
- modernizácia športovísk na školách (846-tisíc eur)
- rekonštrukcia systému chladenia zimného štadióna (753-tisíc eur)
Rozvoj mesta
- rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej (2 milióny eur)
- zbúranie budovy bývalej práčovne (400-tisíc eur)
- smart monitorovacie zariadenia (530-tisíc eur)
- spracovanie projektových dokumentácií na parkovacie domy, mestskú plaváreň,
rekonštrukciu zimného štadióna, obnovu športovísk a modernizáciu mestskej športovej haly,
revitalizáciu Jarmočniska a projekt Minizoo a iné investičné akcie (983-tisíc eur)
Odpadové hospodárstvo
- budovanie polopodzemných stojísk nádob na odpad (400-tisíc eur)
- nákup pozemkov pre nové kompostovisko (70-tisíc eur)
- zriadenie novej triediacej linky (200-tisíc eur)
Jeden rok = jeden milión. Vďaka verejnému obstarávaniu mesto ušetrilo už viac ako 1,5
milióna eur
Autor: Veronika Valuchová
V júni 2020 vzniklo na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom nové oddelenie verejného
obstarávania. Za rok a pol svojej existencie dokázalo ušetriť už viac ako 1,5 milióna eur.
Touto sumu môže samospráva čiastočne pokryť náklady napr. na rekonštrukciu námestia.
Úspora dosiahnutá verejným obstarávaním za rok 2021 presahuje sumu 700-tisíc eur.
„Najväčšie rozdiely medzi predpokladanou hodnotou zákazky a reálne obstaranou cenou teda najväčšiu úsporu, sa nám podarilo dosiahnuť napr. v rámci obstarávania zhotoviteľa
rekonštrukcie športoviska na ZŠ s MŠ Pod hájom (úspora 84-tisíc eur) či zhotoviteľa
rekonštrukcie parkovísk a chodníkov (86-tisíc eur),“ vysvetlila Eva Granátová z oddelenia
verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta.
V roku 2021 oddelenie vyhlásilo 55 verejných obstarávaní na zhotoviteľov prác alebo
dodávateľov tovarov či služieb. Na každom verejnom obstarávaní mesto v priemere ušetrilo

13 000 eur. Realizovalo však aj ďalších 45 menších zákaziek pre organizácie v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ktorými sa zatiaľ podarilo ušetriť 60-tisíc eur.
O jednu zákazku sa usiluje aj desiatka uchádzačov
Okrem šetrenia verejných zdrojov patrí k devízam nového systému verejného obstarávania,
zavedenom v dubnickej samospráve, aj transparentné obstarávanie služieb a tovarov. „Všetky
obstarávania máme centralizované na jednom mieste, po novom ich zverejňujeme okrem
vestníka verejného obstarávania a úradnej tabule aj priamo na hlavnej stránke webového sídla
mesta, aby sa o nich dozvedelo čo najviac uchádzačov. Vytvárame tým konkurenčné
prostredie, ktoré prirodzene stláča ceny nadol,“ vysvetlila ďalej vedúca oddelenia verejného
obstarávania, ktoré nedohliada iba na najnižšiu ponúknutú cenu, ale aj na dodržanie
požiadaviek na predmet zákazky, aby bol zachovaný princíp hodnota za peniaze.
Financie ušetrené prostredníctvom dobre nastaveného procesu verejného obstarávania sú
presunuté do rezervného fondu mesta. V ďalšom rozpočtovom roku sa môžu využiť na nové
investičné akcie, ktoré by inak na svoju realizáciu čakali omnoho dlhšie.
V rukách klubov je takmer 278-tisíc eur z dotačného systému
Autor: Veronika Valuchová
Na podporu činnosti klubov a organizáciu podujatí poskytlo mesto Dubnica nad Váhom v
roku 2021 dotácie vo výške dovedna 277 850 eur. Naposledy boli dotácie pridelené nižšie
uvedeným organizáciám. Zoznam podporených klubov v roku 2021 sme priebežne
zverejňovali v jednotlivých vydaniach Dubnických novín.
Názov organizácie

Poskytnutá
dotácia

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

1 500 €

Základná organizácia Jednoty dôchodcov č. 02 Dubnica nad Váhom

340 €

ZO JDS – 01 Dubnica nad Váhom

340 €

Zväz diabetikov Slovenska – Základná organizácia DIADUB Dubnica
nad Váhom

400 €

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základná organizácia Dubnica
nad Váhom

360 €

Nové svitanie

3 000 €

Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava

280 €

JOGGING KLUB

950 €

V roku 2021 mesto vysadilo takmer 1 500 krov a stromov
Autor: Mária Badačová
V dvadsiatich lokalitách pribudlo počas končiaceho sa roka viac ako 330 stromov a 1160
krov.
Mesto každoročne realizuje náhradnú výsadbu za dreviny, ktoré museli byť z objektívnych
príčin, zväčša pre svoj zdravotný stav, odstránené. V roku 2021 bolo na mesto podaných
niekoľko žiadostí o posúdenie stavu drevín. „Každý jeden podnet na výrub je dôkladne
preverený. Nemôžeme si dovoliť odstrániť každý strom, na ktorý niekto ukáže prstom. Stav
drevín posudzujeme z dlhodobej perspektívy, v súlade so zákonom o ochrane prírody a
krajiny,“ priblížila Daniela Gašparová z referátu životného prostredia. Ako dodala, v roku
2021 mesto odstraňovalo predovšetkým dreviny v zlom zdravotnom stave, prípadne dreviny
rastúce v blízkosti bytových domov s nevyhovujúcimi podmienkami na rast, alebo tie, ktoré
svojím koreňovým systémom poškodzovali majetok občanov.
Okrem uvedeného samospráva realizuje aj náhradnú výsadbu pri novovybudovaných
parkoviskách. „Pri výbere lokality na výstavbu parkoviska zvažujeme nielen prítomnosť
inžinierskych sietí, rovnako s dôrazom prihliadame aj na prítomnosť stromov a snažíme sa
parkoviská situovať do lokalít tak, aby sme v čo najväčšom rozsahu predišli výrubu drevín.
Vždy, keď sa dá, dreviny z dotknutých lokalít presadíme, aby sme predišli ich výrubu. To
však, samozrejme, nie je vždy možné, preto aj v tomto prípade realizujeme náhradnú výsadbu.
V niektorých prípadoch sa nedá stromy vysadiť v bezprostrednej blízkosti parkovísk, nové
stromy preto alokujeme do iných častí mesta,“ uviedol vedúci stavebného úradu Jozef Králik
s tým, že výsadba stromov pri novovzniknutých parkoviskách má za cieľ predovšetkým
znižovať teplotu na parkovacích plochách a vytvárať tieň.
V tomto roku samospráva vysadila spolu takmer 1 500 kríkov a stromov, pričom hlavnú časť
náhradnej výsadby realizoval vysúťažený zhotoviteľ – spoločnosť PETMART v úvode
decembra. „Spoločnosť v týchto dňoch vysadila dovedna 295 kusov ihličnatých a listnatých
stromov. Najviac zelene pribudlo na sídlisku Pod hájom, na sídlisku Centrum I, na sídlisku
Pod kaštieľom a na mestských cintorínoch. Za zmienku stojí aj 500 kusov vysadeného
brečtanu popínavého, ktorý pribudol v okolí gabiónového oporného múru pri dubnickom
kaštieli a prirodzene zapadne do lesného prostredia,“ uviedla Daniela Gašparová. Ako dodala,
nové stromy a kríky vysadil dodávateľ aj pri podchode pri OD Kaufland, v Parku J. B.
Magina, pred bytovkou 105 a na Moyzesovej ulici, ale aj na sídlisku Centrum II, na
Bratislavskej ulici, Pionierskej ulici či pri bzučiacom potoku na sídlisku Pod kaštieľom. Zo
stromov ide najmä o druhy ako javor, višňa, borovica, dub, buk, agát, jarabina, breza či
japonská čerešňa. Okrasné dreviny budú zastupovať hlavne tuja, tis, brečtan či hamamel.
(do zeleného rámčeku)
Vedeli ste, že...?
jeden listnatý strom plného vzrastu vyprodukuje za deň približne 1000 litrov kyslíka,
ktorý by mal stačiť pre približne 10 ľudí.
stromy vyrovnávajú extrémne teplotné výkyvy a regulujú vlhkosť vzduchu.

-

stromy výrazne pohlcujú hluk, rovnako pôsobia aj ako bariéra proti vetru.
sú výrazným podporovateľom biodiverzity.
prítomnosť stromov má pozitívny vplyv aj na psychické a fyzické zdravie človeka.

Pri vstupoch do mesta pribudlo nové značenie, dodávkam zamedzuje parkovať na
sídliskách
Autor: Veronika Valuchová
V čase najväčšieho náporu na sídliskové parkoviská, teda od 19.00 h do 6.00 h, sú vlastníci
dodávok, resp. vozidiel v kategórii N1, nákladných vozidiel a autobusov parkovať výhradne
na zbernom parkovisku na sídlisku Pod kaštieľom pri workoutovom ihrisku.
V úvode decembra vstúpilo do platnosti dopravné značenie, ktoré vymedzuje zónu zákazu
státia pre určené vozidlá v stanovenom čase (mimo vyhradených miest), platnú pre územie
celého mesta. Značenie je osadené na všetkých vstupoch do mesta Dubnica nad Váhom a
vodičov upozorňuje na povinnosť parkovať motorové vozidlá v kategórii N1, ostatné
nákladné vozidlá a autobusy v čase od 19.00 h večer do 6.00 h výhradne na zbernom
parkovisku.
Parkovanie uvedených typov vozidiel na zbernom parkovisku je povinné vo večerných, resp.
nočných hodinách. Mimo tohto času je možné uvedené vozidlá parkovať a využívať na celom
území mesta. Vo večerných hodinách, keď je nápor na parkovacie kapacity najväčší a
parkujúce vozidlá často zamedzujú aj prejazdu údržbovej a záchrannej techniky, je potrebné
vozidlo kategórie N1, nákladné vozidlo do 15 ton a autobus či minibus parkovať na zbernom
parkovisku.
Cieľom zriadenia nového zberného parkoviska je zvýšenie parkovacích kapacít na sídliskách
pre obyvateľov mesta vlastniacich osobné motorové vozidlá a celkové zlepšenie a
sprehľadnenie situácie v statickej doprave. Takýmto spôsobom sa na sídliskách uvoľní
približne 60 parkovacích miest.
Kontrolu dodržiavania tohto pravidla vykonávajú príslušníci Mestskej polície v Dubnici nad
Váhom, ktorí v prvom kroku pri zistení nerešpektovania dopravného značenia pristupujú k
napomenutiu. V prípade opakovaného porušovania platných predpisov využije polícia aj
ostatné opravné možnosti, ktoré má k dispozícii, vrátane represie.
Všetkým vlastníkom dodávkových vozidiel (tzn. vozidiel kategórie N1), resp. vlastníkom
nákladného vozidla alebo autobusu ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie dopravného
značenia.
Obyvatelia sídliska Centrum I môžu využívať 36 nových parkovacích státí
Autor: Mária Badačová
S budovaním parkovísk pri bytových domoch 42 a 43 začal zhotoviteľ v druhej polovici
mesiaca október. Výsledkom rekonštrukčných prác sú nové parkovacie plochy s kapacitou 36
parkovacích státí.
Nové parkoviská, ktoré sú vybudované z dlažby EKOgreen so samovsakovacím systémom,
môžu využívať obyvatelia okolitých bytových domov od polovice decembra. „Prístupové
komunikácie zhotovujeme z asfaltu, aj vzhľadom na to, že dlažba je náchylná na poškodenie
pri vytáčaní áut z parkovacích miest. Ide o funkčnú a ekonomickú kombináciu riešenia pri
budovaní nových parkovacích státí,“ uviedol vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Ako

dodal, vzhľadom na nepriaznivé poveternostné podmienky sa terénna úprava okolia presunula
na jar 2022, pričom zhotoviteľ sa zaviazal uskutočniť ju, keď budú vhodné podmienky na
realizáciu, najneskôr však do konca marca.
Výstavba nových parkovísk pri bytových domoch vyšla mestskú kasu na bezmála 112 000
eur, pričom súčasťou prác bola aj úprava vstupov do bytového domu a úprava vpuste.
Parkovisko za OD ABC je dokončené, poskytuje 24 nových parkovacích státí
Novú parkovaciu plochu začal zhotoviteľ budovať v úvode novembra. „Zhotoviteľ mal
problémy s dodávateľom materiálu, preto nebolo možné výstavbu parkoviska dokončiť v
plánovanom termíne v úvode decembra. Parkovisko bolo prakticky v druhej polovici
decembra pripravené k užívaniu, s výnimkou troch parkovacích miest, na ktorých nebola
položená dlažba. Materiál sa im však podarilo zohnať pred sviatkami a tak v závere decembra
stavebné úpravy parkovacej plochy dokončil, vrátane vyznačenia vodorovného dopravného
značenia,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Jozef Králik s tým, že nové parkovisko
poskytuje 24 parkovacích miest.
Rekonštrukcia existujúcej parkovacej plochy za budovou OD ABC, ktorá bola rovnako
predmetom prác, prebehla bez komplikácií.
Od 6. januára máme jedinečnú možnosť „vyklikať“ si nový športovo-oddychový areál
v meste
Autor: Mária Badačová
Spoločnosť Kaufland vyhlasuje 2. ročník súťaže, v ktorom môžu mestá a mestské časti, v
ktorých sa nachádza predajňa Kaufland, vyhrať nový športovo-oddychový areál K Park.
Vyhráva 7 miest s najvyšším počtom odovzdaných hlasov. Hlasuje sa každý deň.
V areáli nového K Parku, ktorý vyrastie v siedmich mestách alebo mestských častiach, sa
budú nachádzať skate prvky, streetball, workoutová konštrukcia, ping-pong, lezecká stena,
oddychové sedenie, stojan na bicykle, no nebude chýbať ani zeleň či odpadkové koše. „Keďže
v meste máme veľa aktívnych mladých ľudí, ktorí žijú športom a pohyb ich baví, rozhodli
sme sa v tomto roku zapojiť do projektu aj mesto Dubnica nad Váhom. Určite by takúto
športovo-oddychovú zónu privítali mnohí a k jej získaniu je potrebné len to, aby sme každý
deň zahlasovali za naše mesto na stránke www.kauflandpark.sk,“ uviedla Eva Granátová z
oddelenia strategického rozvoja a verejného obstarávania.
Kedy a ako je možné hlasovať?
Svoj hlas môžu občania posielať od 6. januára 2022 do 16. februára 2022 po prvotnej
registrácii na stránke www.kauflandpark.sk. Pri registrácii sú na výber 3 možnosti: Facebook,
Google Account alebo e-mail. Návštevník následne zadá telefónne číslo, na ktoré mu príde
overovacia SMS správa s vygenerovaných kódom. Po zadaní kódu sa registrácia úspešne
dokončí.
Návštevník môže následne každý deň hlasovať za projekt vo svojom meste. Každý deň je
možné hlasovať len jedenkrát.
Máme vôbec šancu získať dostatočný počet hlasov, keď s nami súťažia väčšie mestá?
V tomto projekte sa počet odovzdaných hlasov prepočíta na počet obyvateľov, takže šance pre
výhru sú pre všetky mestá a mestské časti rovnaké.
Zo všetkých miest a mestských častí zaradených do projektu môže zvíťaziť 7 miest alebo
mestských častí, v ktorých v roku 2022 spoločnosť vybuduje športovo-oddychový areál K
Park.

Obrazy z minulosti
Sedliacka cesta
Autor: Samuel Valuch
Ulica, vedúca od hlavnej hradskej ku kostolu, ktorú sme si minulý mesiac prezreli z veže
kaštieľa, bývala kedysi prašná, neskôr dláždená kamennými kockami. Nazývala sa Sedliackou
cestou, ale aj Námestím 1. mája.
Ako zvyčajne, aj dnes necháme prehovoriť najmä staré čiernobiele fotografie. Niežeby
rozprávanie o tejto ulici nebolo zaujímavé, veď všade, kde sa odohrávajú ľudské osudy, je
množstvo pozoruhodných príbehov.
Skúsme to teda aspoň stručne – svojho času by ste na ulici, začínajúce križovatkou s mlynom
a končiacej pri odbočke ku kostolu, našli napríklad obecný dom, teda obecný, notársky a
matričný úrad, počas vojny aj úrad vládneho komisára obce. Po roku 1945 sa stal Miestnym
národnými výborom, kde zasadalo predstavenstvo obce. V domoch popri ceste ste si mohli
okrem vybavenia oficialít nakúpiť v obchode s potravinami, v železiarstve či textile, navštíviť
lesnú správu, odfotografovať sa v ateliéri alebo si dať opraviť rádio či ostrihať sa a oholiť. Na
ulici stál aj hostinec Ľubomíra Reháka, so známejších Dubničanov tu býval napríklad Michal
Porubčan, letec, slúžiaci aj u britskej RAF, ktorý mal prsty aj v slávnom vyvesení červenej
zástavy na Ostrom vrchu v novembri 1940.
Pôvodná výstavba však z okolia cesty rýchlo zmizla, nahradili ju novšie radové zástavby,
zeleň, no najmä paneláky sídliska Centrum I. Napokon, v niekdajšej Dubnici to predsa nebolo
nič výnimočné.
Z udalostí riešených mestskou políciou
Autor: Tibor Rehák
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „Príslušníci mestskej polície riešili v sledovanom období
viac ako 180 priestupkov, z nich 60 v dynamickej a statickej doprave. Ostatné riešené udalosti
boli priestupkami voči verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu. V tejto súvislosti
by som chcel opakovane upozorniť najmä vodičov dodávkových vozidiel (kategórie N 1),
ostatných nákladných vozidiel a autobusov na účinnosť dopravného značenia Zóna zákazu
státia pre určené vozidlá v stanovenom čase, mimo vyhradených miest, ktorá platí na území
celého mesta. V praxi to znamená, že týmto vozidlám je v čase od 19.00 hod do 06.00 hod
nasledujúceho dňa zakázané stáť na parkovacích miestach alebo na komunikáciách v meste.
Ich vodiči majú vyhradené parkovacie miesta na sídlisku Pod kaštieľom pri workoutovom
ihrisku. Nerešpektovanie uvedeného dopravného značenia budú príslušníci mestskej polície
kontrolovať, pričom bloková pokuta za spáchanie tohto dopravného priestupku môže
dosiahnuť až 50 eur.“
Alkohol úradoval
V skorých ranných hodinách 25. novembra bolo na tiesňovú linku č.159 oznámené, že na
sídlisku Pod hájom leží na zemi nehybne neznámy muž. Policajti realizačnej hliadky ho na
uvedenom mieste našli, po jeho prebraní zistili, že je pod značným vplyvom alkoholu. Z
dôvodu závažnosti krvácavého zranenia hlavy bola na miesto privolaná sanitka záchrannej
zdravotnej služby. Pri prvotnom ošetrení začal byť 50-ročný Dubničan agresívny a snažil sa
fyzicky napadnúť záchranárov. Policajti preto museli voči nemu použiť donucovacie
prostriedky. Muž bol nakoniec prevezený k ďalším lekársky vyšetreniam do zdravotníckeho

zariadenia a vec sa vyriešila ako priestupok proti verejnému poriadku a občianskemu
spolunažívaniu.
Nebezpečné vyhrážanie sa
7. decembra vo večerných hodinách bolo na tiesňovú telefónnu linku č. 159 prijaté
oznámenie, že z jedného z bytov na sídlisku Centrum I sa šíri značný hluk a oznamovateľ mal
podozrenie na možné fyzické napádanie sa medzi viacerými osobami. Príslušníci realizačnej
hliadky mestskej polície sa skontaktovali s majiteľom bytu, preverili situáciu a zistili, že sa
tam za „podpory“ alkoholických nápojov zabávali dvaja muži vo veku 48 a 50 rokov a 40ročná žena. Medzi mladším z mužov a ženou postupne dochádzalo k vzájomným verbálnym
útokom, neskôr muž fyzicky ženu napadol tak, že ju niekoľkokrát udrel päsťou do oblasti
hlavy a trupu, pričom sa jej vyhrážal ďalším ublížením na zdraví. Obeť utrpela fyzickým
útokom tržné zranenie obočia a niekoľko hematómov na nohách a v oblasti trupu. Napadnutá
si neželala lekárske ošetrenie a na mieste ju teda ošetrili policajti. Všetci zúčastnení k veci
podali vysvetlenie a udalosť je v štádiu objasňovania. Po posúdení všetkých dôkazov bude
určené, či svojím konaním útočník naplnil skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu
spolunažívaniu, alebo prečinu nebezpečného vyhrážania sa.
Všimli ste si?
Autor: Mária Badačová
Od 17. decembra môžete využiť lacnejší vstup do kúpeľov
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s., v spolupráci s mestom Dubnica nad Váhom ponúkajú
prostredníctvom projektu „Kúpele v regióne“ 50 % zľavu na vstup do termálneho bazéna Sina
– Hammam každý deň v čase od 13.00 h do 17.30 h. Zľava platí po preukázaní sa občianskym
preukazom s trvalým pobytom a dokladom overujúcim splnenie podmienok režimu OP. Vstup
do bazéna je podmienený voľnou kapacitou, odporúča sa preto rezervácia vopred na
www.kupele-teplice.sk, kde nájdete aj aktuálne informácie.
ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia má nové detské ihrisko
Ihrisko s rozmermi 11x22 metrov pozostáva z niekoľkých herných prvkov. Vytvára priestor
nielen na dopravnú výchovu a spoločenské hry ako dáma a twister, no ponúka aj skákacie
prvky či časť pre najmenšie deti s vyobrazenými zvieratkami. Ihrisko využívajú tak deti z
materskej školy, ako aj žiaci navštevujúci školský klub detí či najstarší žiaci v rámci
športových a voľnočasových aktivít.
Máme za sebou druhú etapu výmeny dopravného zábradlia
V jeseni začal zhotoviteľ s realizáciou druhej etapy výmeny dopravného zábradlia v lokalite
od križovatky Ulice kpt. Nálepku, Ulice ČSA a Okružnej ulice v smere na svetelnú križovatku
pri OD Tesco v oboch smeroch. Montáž a výroba nového zábradlia v dĺžke bezmála 330
metrov stála mestský rozpočet viac ako 45-tisíc eur. V obnove dopravného zábradlia bude
mesto pokračovať ďalej v rámci ďalších dvoch etáp prác.
Prikrmovanie pouličných mačiek na sídliskách
Prikrmovanie zvierat nemožno nikomu zakázať, avšak aj pri prikrmovaní treba nájsť správnu
mieru. Pokiaľ niekto prikrmuje mačky na zimu, je potrebné dbať na mieru a rovnako je
dôležité vynaložiť snahu na ich odchyt a následnú kastráciu a ošetrenie. Mesto Dubnica nad
Váhom má ako jedno z mála miest vlastný kastračný program pre pouličné mačky.
Vykastrovaná a ošetrená mačka môže byť následne vypustená do pôvodného prostredia, kde

sa nebude ďalej rozmnožovať a bude pôsobiť ako prirodzený “deratizér”. Prikrmovači však
musia dbať na to, aby neznečisťovali miesta, na ktorých mačky kŕmia a nekŕmili ich na
súkromných pozemkoch ľudí, ktorí si to neželajú. Prikrmovanie pouličných mačiek bez
kastrácie nie je pre samotné mačky pomocou, len vytvára problém s novými premnoženými
kolóniami mačiek.
Pribudlo detí, ale aj rozvodov
Zaujímavosti z matričných štatistík od 1. 1. do 15. 12. 2021.
Autor: Samuel Valuch
Rok 2021 bol rozmanitý a zaujímavý, a to aj z demografického hľadiska. Hoci okrem počtu
obyvateľov klesla i sobášnosť a viac ľudí sa odsťahovalo, než prisťahovalo, v štatistikách
nájdeme aj kladné javy. Tým najvýraznejším z nich je medziročný nárast čísla v kolónke
novorodencov.
Počet obyvateľov mal aj tento rok zostupnú tendenciu, aktuálne nás v Dubnici nad Váhom
žije 22 538. Za týmto javom treba hľadať najmä väčšie množstvo odsťahovaných občanov,
odišlo ich až 426. Naopak, usadiť sa v Dubnici sa rozhodlo 181 osôb. Druhý dôvod úbytku
obyvateľstva nájdeme vo zvýšenom počte úmrtí, navždy nás opustilo 256 občanov, čo je
oproti vlaňajšku nárast o viac ako šesť desiatok zosnulých.
Páry sa sobášili aj napriek obmedzeniam svadobných hostín pre pandémiu. Za uplynulých
dvanásť mesiacov si povedalo áno 86 dvojíc, čo je však výrazne menej než v roku 2020.
Naopak, oproti minulému roku stúpol počet rozvodov – z 30 na 37.
Tu sa však už dostávame k optimistickejším číslam. V Dubnici nad Váhom sa za sledované
obdobie narodilo 199 detí (103 chlapcov a 96 dievčat), k 9. decembru 2020 ich bolo o čosi
menej, konkrétne 178. Aj počas posledných dvanástich mesiacov sa niektoré mená tešili
väčšej obľube ako ostatné. Medzi chlapcami išlo o tradičné mená ako Lukáš, Matúš, Tomáš či
Jakub, medzi dievčatami zase Hana, Ema, Liliana a Stella.
Čísla, ktoré ste si v článku prečítali, sa ešte do Silvestra určite zmenili, hoci nie veľmi
výrazne. Pre skoršiu uzávierku našich novín pred Vianocami sme vychádzali zo štatistík od 1.
januára do 15. decembra 2021.
Demografické štatistiky od 1.1. do 15.12.2021
Novorodenci
Počet sobášov
Rozvody
Zosnulí
Odsťahovaní

199
86
37
256
426

V klientskom centre ľudia najčastejšie navštevujú matriku, spokojní sú s odbornosťou
zamestnancov aj ich prístupom
Autor: Veronika Valuchová
Dotazník spokojnosti so službami poskytovanými v klientskom centre Mestského úradu v
Dubnici nad Váhom realizovala samospráva tromi spôsobmi.

Svoj názor na moderné centrum služieb verejnosti vyjadrovali návštevníci klientskeho centra
prostredníctvom on-line dotazníka, cez anketu zverejnenú v mesačníku Dubnické noviny
alebo priamo na tablete umiestnenom v klientskom centre. Prieskum spokojnosti realizovalo
mesto v súvislosti s ročným výročím zriadenia novej klientskej zóny.
V dotazníkovom prieskume vyjadrili Dubničania jednoznačnú spokojnosť s ochotou i
odbornosťou zamestnancov, páčila sa im aj rýchlosť vybavenia ich požiadavky. Z návštevy
klientskeho centra si odnášali zväčša dobrý pocit. Až 89 % sa vyjadrilo, že sú z návštevy
klientskej zóny nadšení alebo sa im veľmi páčila. Ľudia pritom najčastejšie vybavujú služby
súvisiace s matrikou, evidenciou obyvateľstva, podateľňou, ale aj daniami a poplatkami.
Takmer 79 % z opýtaných ocenilo aj vzhľad klientskeho centra. Niektorí z respondentov mali
však výhrady voči obmedzenému chodu matriky. To sa však januára 2022 zmení. „Po novom
roku začína matrika na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom fungovať opäť v štandardnom
režime. Matričné služby môžu obyvatelia využívať neobmedzene každý deň s výnimkou
nestránkového dňa, teda štvrtka. Ďakujeme všetkým obyvateľom za porozumenie počas
uplynulých mesiacov a tešíme sa na ich návštevu,“ vysvetlila vedúca starostlivosti o občanov
Lenka Prekopová.
Mesto Dubnica nad Váhom i kolektív klientskeho centra ďakuje za každý vyjadrený názor a
spoluprácu. Spokojnosť občanov so službami moderného centra služieb verejnosti bude
samospráva monitorovať aj naďalej. Návštevníci budú môcť svoj názor a dojmy vyjadrovať
priebežne priamo v klientskom centre na tablete, ktorý tu s týmto účelom ostáva aj naďalej
umiestnený
Klientske centrum je občanom k dispozícii každý deň okrem štvrtka. Úradné záležitosti
možno vybaviť každý deň od 7.30 h.
Jazykové okienko
Autor: Veronika Valuchová
Môžme alebo môžeme? Ako je to správne?
Ak sa chceme vyjadrovať spisovne, mali by sme používať výrazy môžeme/môžete. Sloveso
môcť v prvej a druhej osobe množného čísla má podobu môžeme, môžete.
Ako pomôcka môže slúžiť fakt, že samohláska „e” sa vynecháva pri tvorbe rozkazovacieho
spôsobu (napr. hrabeme - hrabme). Keďže modálne sloveso môcť rozkazovací spôsob nemá,
tak samohlásku „e“ nevynechávame.
Správne :)
Dnes večer môžeme ísť do kina.
Nesprávne :( Dnes večer môžme ísť do kina.
Text: Veronika Valuchová
Vianočná zbierka pre občanov v núdzi
Autor: Mária Badačová
V mesiaci december vyhlásilo občianske združenie vianočnú zbierku pre Dubničanov v núdzi.
Zbierka prebiehala počas celého mesiaca a zapojili sa do nej nielen občania, ale aj niektoré
firmy, ktoré darovali potraviny, drogériu, hračky, knihy či rôzny spotrebný tovar.

Z darovaných vecí od firiem sme vytvorili 12 väčších balíkov pre rodiny s deťmi, ktoré si po
veci prišli osobne ešte pred sviatkami. Za vianočné balíčky boli veľmi vďační, tak ich vďaku
interpretujeme vám všetkým.
Za vyzbierané peniaze, ktoré posielate na transparentný účet združenia, darujeme zvyšným
rodinám poukážky na nákup potravín do obchodných reťazcov. Z poukážok si budú môcť
nakúpiť práve tie potraviny či spotrebný tovar, ktorý im v domácnosti najviac chýba. O
finálnej sume vyzbieranej na účet združenia budeme informovať v nasledujúcom čísle novín.
Ďakujeme vám všetkým za podporu a sme veľmi radi, že vám záleží na druhých
spoluobčanoch.
Prácu združenia môžete sledovať aj na facebookovej stránke Pro Dubnica, o. z.
Svoju lásku pre starkých ste zabalili do 704 krabíc od topánok
Autor: Mária Badačová
V poradí 4. ročník celoslovenskej výzvy Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? opäť
potvrdil, že v našom meste, ako aj na celom Slovensku, žije mnoho ľudí, ktorí majú úprimný
záujem o druhých.
V Dubnici nad Váhom sme zbierali krabičky pre babičky a deduškov žijúcich v 4
zariadeniach: Zariadenie pre seniorov Dubina, Špecializované zariadenie v Prejte, Agentúra
sociálnych služieb a Centrum sociálnych služieb AVE. Keďže krabičky nosili aj obyvatelia
okolitých miest a obcí a krabičiek bol naozaj dostatok, podarilo sa nám obdarovať aj starkých
žijúcich v Zariadení pre seniorov v Novej Dubnici, rovnako sme niekoľko krabičiek poslali aj
pre osamelých starkých žijúcich v obciach Žabokreky nad Nitrou, Trenčianske Teplice,
Borčice, Bolešov, Kameničany a Slavnica, nevynímajúc ani mesto Dubnica nad Váhom a
mesto Nová Dubnica.
Srdečná vďaka patrí každému, kto sa rozhodol čo i len málom zapojiť sa do tohtoročnej
zbierky. Bez vás by táto výzva nemohla fungovať. Špeciálne poďakovanie patrí všetkým
štyrom dubnickým základným školám, Centru voľného času Dubnica nad Váhom, Materskej
škole Rozprávkovo a elokovanému pracovisku na CI 29, Základnej škole na Ul. Janka Kráľa
v Novej Dubnici, Súkromnej základnej škole v Novej Dubnici, oddeleniu kultúry Nová
Dubnica, ako aj štyrom prevádzkam, ktoré sa rozhodli pomôcť so zberom krabičiek.
Pevne veríme, že svojimi krabičkami sme starkým spravili obrovskú radosť. Fotografie z
odovzdávania krabičiek v zariadeniach pre seniorov môžete sledovať vo facebookovej
skupine Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?, rovnako sa s niektorými fotografiami
podelíme aj na facebookovej stráne Dubnické noviny. Ďakujeme.
Knižné búdky poznajú svojich adoptívnych rodičov
Autor: Samuel Valuch
Úvodná časť zaujímavého projektu, ktorý sa od Dubničanov dočkal praktických samých
kladných reakcií, sa končí. Knižné búdky sú osadené, ľudia už vedia, kde ich nájsť, ak majú
záujem o dobrú knihu, prípadne chcú niečo zo svojej domácej knižnice posunúť ďalším
čitateľom. Dôležité je teraz udržať funkčnosť projektu a dobrý stav obsahu búdok. Na to budú
po novom dozerať nadšenci, ktorí prejavili záujem o ich adopciu.
„Ďakujeme všetkým, ktorí vyjadrili ochotu a chuť pomôcť s udržateľnosťou tohto
sympatického nápadu. Doteraz sa o búdky starala knižnica, na konci novembra sme ich ešte s

kolegami všetky navštívili, vyčistili a naplnili dobrými knihami. Štafetu však teraz posúvame
ďalej. Samozrejme, s adoptívnymi rodičmi búdok budeme v prípade potreby aj naďalej
spolupracovať,“ uviedla vedúca knižnice Beáta Nemcová a upresnila, že ľuďom, zúčastneným
na projekte, radi z času na čas pripravia kôpku pekných novších zväzkov na výmenu za tie
rozpadnuté a už nepoužiteľné.
Záujem, teda počet žiadostí, presiahol ponuku, a tak sme museli zodpovedné osoby poctivo
vyberať na základe zaslaných mailov a motivačných listov. Niekedy to bolo ľahké, inokedy
zase naopak. Veríme, že búdky budú vďaka tým, ktorí sa ich ujali, ale aj vďaka ohľaduplnosti
všetkých ich používateľov slúžiť čo najdlhšie.
Kto sa bude o búdky starať?
Jazierko v parku
Sídlisko Za traťou
Prejta
Účko
Parčík Pod hájom
Centrum I
Centrum II
Námestie Matice slovenskej

Soňa Sabadková a jej žiaci zo spojenej školy
Eva Nečesaná
Gabriela Vicenová
Henrieta Lörincová
Zuzana a Eliška Moravčíkové
Adriana Vančová
Petra Svoradová
Danka Palkechová

Napísali ste nám:
Okrem toho, že som zanietená čitateľka a mám veľmi blízky vzťah ku knihám, ma k tejto
činnosti vedie aj skutočnosť, že by som chcela byť nápomocná pri zlepšovaní prostredia , v
ktorom žijeme a pohybujeme sa. Narodila som sa v Dubnici nad Váhom a záleží mi na tom,
aké je naše mesto a ako sa v ňom žije.
Eva Nečesaná
Moji žiaci-šiestaci a deviataci zo spojenej školy by sa radi starali o knižnú búdku v parku.
Navrhla som im túto aktivitu, pretože sa snažím rôznymi spôsobmi prebudiť v nich záujem o
čítanie. Zároveň by som v nich rada podporila aj zmysel pre zodpovednosť.
Soňa Sabadková
V detskom veku som navštevovala pobočku dubnickej knižnice v Prejte, mojím snom bolo
pracovať v nej. Búdku v Prejte vnímam ako malú náhradu predchádzajúcej možnosti
vypožičania kníh. Budem sa o ňu zodpovedne starať.
Gabriela Vicenová
Ôsmy ročník projektu Srdce na dlani potešil 30 detí
Autor: Mária Badačová
Na Základnej škole s materskou školou Centrum I 32 funguje projekt, ktorý prepája dobrých
ľudí so žiakmi pochádzajúcimi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Projekt píše už svoj
ôsmy ročník.

Spolu 30 detí navštevujúcich Základnú školu s materskou školou na sídlisku Centrum I bude
mať krajšie Vianoce. Môže za to veľké množstvo darcov, ale predovšetkým dve pedagogičky,
ktoré s myšlienkou založenia projekt Srdce na dlani prišli pred ôsmimi rokmi. „V tom čase
sme si s kolegynkou Majkou Gulovou začali uvedomovať, že v triedach na našej škole sú deti,
ktoré potrebujú pomoc. Začínali sme so štyrmi či piatimi deťmi, až sme sa dostali k počtu
tridsať detí,“ uviedla jedna zo zakladateliek projektu Alena Kubicová. Ako dodala, deťom
pochádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia sa snažia pomáhať nielen na Vianoce,
ale aj potravinovou pomocou pre rodiny, ktorú realizujú dvakrát do roka.
Myšlienku pomoci žiakom každoročne podporuje aj mesto Dubnica nad Váhom. „Veľmi sa
teším, že už osem rokov môžeme vďaka dobrým a štedrým ľuďom a vďaka pani učiteľkám,
ktoré sa rozhodli organizovať toto podujatie, potešiť darčekmi deti, ktorých rodičia nemajú
toľko prostriedkov, aby mohli zabezpečiť pre deti darčeky, ktoré by si na Vianoce priali,“
vyslovil primátor Peter Wolf s nádejou, že rozbehnutá tradícia bude pokračovať naďalej.
Obdarované deti si v balíčkoch našli hygienické potreby a oblečenie, spoločenskú hru, knihu
alebo hračku podľa veku, hodinky a osušku.
Pečenie oblátok má na Slovensku dlhoročnú tradíciu
Autor: Anna Podoláková a Iveta Račková
Vôňu, ktorá nás dokáže vrátiť do minulosti oveľa intenzívnejšie než len spomienka, sme si v
novembri oživili v rámci projektu s názvom Oživenie voňavej tradície. Jeho cieľom bolo
priblížiť žiakom a ich rodinám vianočnú tradíciu týchto zvykov.
Žiaci praktickej školy si vyskúšali proces prípravy cesta, pečenia i strihania okrajov hotových
oblátok. Pri každej z činností si rozvíjali i manuálne zručnosti, ktoré sú u našich žiakov veľmi
potrebné pre ich ďalší život. Hotovými oblátkami žiaci potešili svojich rodičov, ale aj
učiteľov a spolužiakov.
Ďakujeme, že vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja sme mohli tento projekt
zrealizovať.
Veľký dotazník o kultúrnom živote v meste. Dajte nám vedieť svoj názor.
Autor: Veronika Valuchová
Oddelenie kultúry a knižnice v spolupráci s komisiou kultúry vás touto cestou oslovuje s
prieskumom spokojnosti obyvateľov mesta s poskytovanými službami v oblasti kultúry. Vaše
podnetné pripomienky a návrhy sú pre nás dôležité, budeme preto radi, ak nám ich dáte
vedieť doručením vyplneného dotazníka najneskôr do 14. februára 2022 do podateľne
mestského úradu. Dotazník môžete vyplniť aj elektronicky na webovom sídle mesta
www.dubnica.eu.
KULTÚRA
1. Ste spokojný s kultúrnym životom v meste?
·
áno
·
nie
·
čiastočne
2. Ako sa zapájate do kultúrneho života v meste?
·
aktívne (ako člen občianskeho združenia, organizátor, účinkujúci)

·
·
·

pasívne (ako divák)
aktívne aj pasívne
nezapájam sa vôbec

3. Aký druh programu uprednostňujete? (označiť môžete viac možností)
·
koncert populárnej hudby
·
koncert vážnej hudby
·
koncert jazzovej hudby
·
koncert dychovej hudby/šláger
·
folklór
·
divadelné predstavenia
·
muzikál
·
zábavný program – talk show
·
filmové predstavenia
·
detské programy
·
eko podujatia
·
historické podujatia
·
remeselné trhy
·
jarmok
·
streetfood
·
besedy/čítačky literatúry/prednášky
·
výstavy/umenie
·
iné, uveďte
4. Aké podujatia ste navštívili počas Kultúrneho leta 2021? (označiť môžete viac možností)
·
Babylon 2021 – multižánrový festival
·
27. Dubnický folklórny festival 2021 – folklórne podujatie
·
Ilešháziovské panské hody 2021 – historické podujatie
·
3FEST 2021 – kultúrno-športové podujatie
·
Divadielka pre deti – na nádvorí kaštieľa
·
divadlá pre dospelých – v DK a na nádvorí kaštieľa
·
Pilates
·
Mestský kvíz
·
letné kiná
·
Nedeľné oddychovky – dychovky pred ABC
·
Collegium Musicum Tribute
·
Dubnický jarmok
·
detské workshopy v knižnici
·
Dubnická noc literatúry
·
ani jedno
5. Ak ste uviedli možnosť „ani jedno“, aký bol dôvod?
·
nedostatok času
·
nezáujem o podujatia tohto typu
·
nevedel som o podujatiach/slabá propagácia
6. Ktoré vami navštívené podujatie sa vám najviac páčilo a prečo?
……………………………………………………………………………………………
7. Ktoré vami vybraté podujatie v našom meste sa vám, naopak, nepáčilo a prečo?

……………………………………………………………………………………………
8. V akom priestore v našom meste by ste uprednostnili konanie kultúrnych podujatí?
·
javisko ABC
·
Park J. B. Magina
·
nádvorie Dubnického kaštieľa
·
športová hala
·
mestský športový areál
·
Jarmočnisko
·
knižnica
·
dom kultúry
·
Námestie Matice slovenskej
9. Aké kultúrne podujatie by ste si počas roka nikdy nenechali v našom meste ujsť?
……………………………………………………………………………………………
10. Ste spokojný s organizáciou kultúrnych podujatí v meste?
·
áno
·
nie
11. Ak ste označili „nie“, uveďte prečo?
……………………………………………………………………………………………
12. Aké kultúrne podujatie vám v meste chýba?
……………………………………………………………………………………………
13. Ak nenavštevujete kultúrne podujatia v našom meste, uveďte dôvod, prečo.
·
navštevujem podujatia v inom meste alebo obci
·
nesledujem kultúrnu ponuku v našom meste
·
neoslovila ma ponuka kultúrnych podujatí
·
iné
14. Aké kultúrne podujatie ste naposledy navštívili mimo Dubnice nad Váhom?
……………………………………………………………………………………………
PROPAGÁCIA
15. Odkiaľ sa najčastejšie dozvedáte o konaných kultúrnych podujatiach v meste? (označiť
môžete viac možností)
·
z plagátov umiestnených v mestských vývesných tabuliach
·
z facebookovej stránky oddelenia kultúry
·
z facebookovej stránky Dubnických novín
·
z webovej stránky kultura.dubnica.eu
·
z webovej stránky dubnica.eu
·
z webovej stránky kniznica.dubnica.eu
·
z Dubnických novín
·
z mestského rozhlasu
·
z SMS rozhlasu (Moje notifikácie)
·
z billboardov
·
z iných médií

16. Ak Vám chýba konkrétny spôsob, ako by ste sa dozvedeli práve vy o kultúrnom
programe, uveďte tento spôsob:
……………………………………………………………………………………………
KINO
17. Viete, že v Dubnici nad Váhom máme kino?
·
áno
·
nie
18. Ak ste uviedli možnosť „nie“, v čom vidíte dôvod, že ste o ňom nevedeli?
·
slabá propagácia
·
nezaujímam sa o filmovú kultúru
19. Odkiaľ sa najčastejšie dozvedáte o ponuke kina? (označiť môžete viac možností)
·
z plagátov v mestských vývesných tabuliach
·
z facebookovej stránky Kina Lastovička
·
z facebookovej stránky Dubnických novín
·
z webovej stránky kino.dubnica.eu
·
z Dubnických novín
20. Ste spokojný s ponukou kina?
·
áno
·
nie
·
čiastočne
21. Pre aký dôvod navštevujete kino?
·
cenovo výhodnejšie oproti konkurencii
·
kvalita zvuku
·
neponúka občerstvenie
·
filmové novinky v rovnakých termínoch premiér
·
ponuka klubových a festivalových filmov
22. Ako často navštevujete filmové predstavenia v našom meste?
·
viackrát týždenne
·
jedenkrát týždenne
·
viackrát mesačne
·
jedenkrát mesačne
·
viackrát ročne
·
jedenkrát ročne
·
menej často
·
nenavštevujem vôbec
23. O aký druh filmov javíte záujem?
·
komédie
·
dobrodružné
·
detské
·
horor
·
romantické
·
thriller
·
dokumentárne

·
·
·

dráma
sci-fi
iné

24. Ak sa rozhodnete navštíviť kino v inom meste, aký máte na to dôvod?
·
lepší zvuk
·
väčšie plátno
·
možnosť občerstvenia
·
lepšie filmová ponuka
Ste:
·
·

muž
žena

Vek:
·
·
·
·
·
·
·

do 20 rokov
do 30 rokov
do 40 rokov
do 50 rokov
do 60 rokov
do 70 rokov
71 rokov a viac

Vzdelanie:
·
základné
·
stredné bez maturity
·
stredné s maturitou
·
vysokoškolské

Svätý Mikuláš navštívil aj seniorov v Dubine
Autor: Jana Urbanovský
Rok sa s rokom zišiel a v našom zariadení sa všetci obyvatelia tešili na príchod Mikuláša. Aj
napriek nepriaznivej pandemickej situácii, vďaka spolupatričnosti a kreativite zamestnancov
zariadenia, 6. decembra zavítal medzi seniorov Mikuláš v sprievode anjela a čerta.
Spoločné stretnutie seniorov s Mikulášom nahradili individuálne stretnutia u každého
obyvateľa na izbe, za prísneho dodržania protipandemických pravidiel. Mikuláš aj so svojimi
pomocníkmi porozdávali všetkým obyvateľom okrem sladkosti hlavne radosť, úsmev a dobrú
náladu. Anjel si skontroloval, či má všetkých klientov zapísaných vo svojej múdrej knihe
dobrých ľudí. Čert odchádzal smutný, keď zistil, že aj tento rok je zariadenie plné dobrých
ľudí a nemá koho strašiť. V milej a srdečnej atmosfére čas rýchlo ubehol. Rozžiarené tváre
seniorov prezradili, že Mikuláš poteší človeka v každom veku.
Budova Cymbalky je kompletne zrekonštruovaná
Autor: Mária Badačová

Budovu bývalého zdravotníckeho zariadenia prevzalo mesto do svojej správy v závere roku
2019 s cieľom jej komplexnej rekonštrukcie. S rekonštrukciou začala samospráva v druhej
polovici roku 2020, kedy prebehli interiérové úpravy dvojpodlažnej polyfunkčnej budovy. Na
jeseň 2021 sa práce zamerali na exteriér a okolie budovy.
Budova stojaca na Ulici A. Kmeťa, ktorá donedávna chátrala, je na nepoznanie. Okrem
veľkých zmien, ktoré sa na jeseň v roku 2020 vykonali v jej interiéri, objekt prešiel
komplexnou rekonštrukciou aj po exteriérovej stránke. „Súčasťou interiérových opráv bola
výmena elektroinštalácie, nové rozvody kúrenia s napojením na kotolňu, výmena podlahy a
obkladov, komplexná rekonštrukcia sociálnych zariadení či inštalácia kamerového a
zabezpečovacieho systému,“ uviedla Iveta Jurisová, riaditeľka DUMAT, m. p. o. Práve
organizáciu DUMAT môžu od apríla 2021 občania nájsť v nových zrekonštruovaných
priestoroch.
Na jeseň roku 2021 začal vysúťažený zhotoviteľ prác s druhou etapou renovácie budovy – tie
spočívali predovšetkým v odizolovaní budovy, zateplení fasády, v čiastočných úpravách
strechy či v zhotovení balkónov. „Môžeme povedať, že exteriérové práce sú takmer hotové a
práce prebiehali naozaj hladko a bez problémov. Zostáva len osadenie plota a brány, ktoré sú
už vyrobené, no pre zlé počasie nemôžu byť osadené. So zhotoviteľom sme sa dohodli, že
oplotenie budovy dokončí, keď sa zlepšia poveternostné podmienky,“ uzatvorila Iveta
Jurisová.
Zrenovovaná polyfunkčná budova, nachádzajúca sa v centre mesta, je od roku 2021
sídlom mestskej príspevkovej organizácie DUMAT. Nebytové priestory aktuálne využívajú v
prenájme aj kozmetické či kadernícke služby, v dohľadnej dobe mestská príspevková
organizácia očakáva, že v zvyšných priestoroch budú sídliť kancelárske či obchodné
prevádzky.

Na túru v Ilavskom okrese
Autor: Samuel Valuch
Tento rok sa hneď dvakrát stalo, že sme za zážitkami v prírode smeli vyraziť len v rámci
vlastného okresu. Hoci ten náš ilavský sa na smútok turistických nadšencov rozkladá do
veľkej miery v kotline, na severe a juhu je predsa len ohraničený dvoma nádhernými
pohoriami – drsnými Strážovskými vrchmi a malebnými Bielymi Karpatmi. Poďte sa s nami
pripraviť na dobu, keď nás zase budú od prírodných krás iných okresov deliť fiktívne čiary,
alebo poďme jednoducho spoznávať všetko krásne v blízkosti nášho domova.
Markovica
Začneme v našich vodách, teda, pardon, zemepisných polohách, a to kopcom, ku ktorému sa
vieme dostať aj bez použitia automobilu. V roku 2019 vyznačili kolačanskí turisti chodník,
ktorý vás z ich domovskej obce zavedie až na vrchol Markovice. Samozrejme, do Kolačína sa
viete dostať rôznymi trasami aj z nášho mesta, odporúčame prejsť po zelenej pásovej značke
či lúkami ponad kameňolom až na Langáčsku cestu a na nej už smerom na Kolačín pohľadať
križovatku s miestnym modrým značením. Markovica je prekvapujúco pestrým kopcom,
ktorého hlavný vrchol vo výške 592 metrov nie je ani zďaleka najzaujímavejším bodom
masívu, a to napriek exponovanej húpačke či vrcholovej knihe. Pri túre po značenej trase
narazíte aj na výhľad s lavičkou a pohľadmi na Vršatec či Veľkú Javorinu, ale aj na
najpopulárnejšie miesto – kríž na skale, kde každoročne končí aj trojkráľový výstup.

Markovica – to je veľa muziky za málo peňazí, a to hneď nad naším mestom. Ak naše hory
poznáte, určite sa sem dokážete dostať viacerými trasami a výstup vám len tak ľahko
nezovšednie.
Rohatá skala
Poznáte ju? Alebo nie? „Rohatá skala patrí k turistickým atrakciám Strážovských vrchov.
Hoci sa svojou nadmorskou výškou 850 m n. m. neradí medzi velikánov, svojím vrcholovým
reliéfom a prekrásnymi výhľadmi dostatočne uspokojí milovníkov horskej turistiky,“ píše o
klenote nad Mojtínom portál outdoorfilmy.sk. Musíme len súhlasiť. Auto zaparkujte v
Košeckom Podhradí alebo v Ladcoch a v prvom prípade po zelenej, v tom druhom zasa po
žltej sa vydajte na miesto so znepokojujúcim názvom Sedlo Mraznica. Všímajte si aj život v
lesoch a na lúkach, vidieť v týchto miesta stádo muflónom nie je zase až také nezvyčajné. Z
Mraznice už zbadáte váš cieľ. Rohatá skala je trocha zradná, cesta k nej rovinatá s hlbokými
pohľadmi do krajiny, no posledný výstup je naozaj výživný. Ešte aj tabuľky po ceste
nehovoria pravdu o čase ostávajúcom do cieľa ani o nadmorskej výške. Nenechajte sa nimi v
prudkom stúpaní oklamať, v skutočnosti už ste skoro hore. Záverečný úsek dopraje aj
milovníkom reťazí, ktoré budete potrebovať aj na cestu ku krížu na skalnatom vrchole. Z
výšky 850 metrov sa môžete kochať pohľadmi do Bielych Karpát či Javorníkov. Ak ste
milovníkmi bežecké lyžovania, trasa po žltej značke pod vrcholové stúpanie je v mapách
uvádzaná ako bežkárska trasa.
Veríme, že sa vám budú naše tipy na výlety páčiť. Pokračujeme nabudúce.
Otvárame dotačné kolo na rok 2022!
Autor: Veronika Valuchová
Žiadať mesto Dubnica nad Váhom o poskytnutie dotácie na činnosť, projekt alebo podujatie
možno už druhý rok po sebe okrem športu aj v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, kultúry,
životného prostredia či cestovného ruchu.
Požiadať o poskytnutie finančného príspevku z dotačnej schémy mesta Dubnica nad Váhom
možno aj v roku 2022 jednoducho cez systém e-grant na adrese www.dubnica.egrant.sk. „V
zmysle všeobecne záväzného nariadenia VZN č. 2/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta oznamujeme žiadateľom, že žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2022 je možné
podávať v termíne od 17. januára 2022 do 28. februára 2022 v prípade žiadostí na činnosť a
do 9. decembra 2022, ak ide o žiadosť o dotáciu na konkrétne podujatia alebo projekty,“
vysvetlila Annamária Duvačová, odborná referentka pre mládež a šport, zastrešujúca dotačný
systém mesta Dubnica nad Váhom.
V roku 2022 prerozdelí mesto Dubnica nad Váhom prostredníctvom dotácií sumu 343-tisíc
eur. „Cieľom dotačného systému je férová, transparentná a dostupná pomoc rôznym klubom a
organizáciám, ktoré sa podieľajú na rozvoji, vzdelávaní alebo aktívnom trávení voľného času
nielen detí a mládeže, ale všetkých vekových kategórií. Pripomínam, že žiadosti možno
podávať v oblasti športu a telesnej kultúry, v sociálnej a zdravotnej oblasti, v oblasti školstva,
výchovy a vzdelávania, kultúry a záujmovej umeleckej činnosti, v životného prostredia, ale aj
v oblasti mládeže, podpory cestovného ruchu a regionálneho rozvoja,“ uzatvorila Annamária
Duvačová.
Oprávnenými žiadateľmi o dotáciu sú právnické osoby nezriadené mestom a fyzické osoby –
podnikatelia, ktoré pôsobia, majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo poskytujú
služby obyvateľom mesta. Podmienkou pre poskytnutie dotácie je, aby ku dňu podania

žiadosti nemal žiadateľ voči mestu záväzky po lehote splatnosti. Kompletné znenie VZN o
poskytovaní dotácií je dostupné na webovom sídle mesta.
V roku 2021 dubnická samospráva na dotáciách prerozdelila bezmála 278-tisíc eur medzi
približne štyridsiatku klubov.
Dotačný systém mesta pre rok 2022 je otvorený!
Žiadať o dotáciu možno v oblastiach
·
šport a telesná kultúra
·
sociálna a zdravotná oblasť
·
školstvo, výchova a vzdelávanie
·
kultúra a záujmová umelecká činnosť
·
životné prostredie a ekológia
·
mládež
·
cestovný ruch a regionálny rozvoj
Žiadať o dotáciu na činnosť možno od
17. 1. 2022 – 28. 2. 2022
Žiadať o dotáciu na podujatia a projekty možno od
17. 1. 2022 – 9. 12. 2022.
www.dubnica.eu
www.dubnica.egrant.sk
Zo Starej Turej do Trenčína: kolkársky rok 2021
Autor: Mária Badačová
Rok prerušený pandémiou, úspechy aj nevydarené turnaje, sťahovanie z kolkárne na Myjave
do nášho krajského mesta a prvá žena v histórii oddielu, štartujúca na majstrovstvách
Slovenska. Uplynulých dvanásť mesiacov bolo aj vo svete dubnických kolkárov pestrých a
zaujímavých.
Súťaž dohrávali v lete
Pandémia nerobila výnimky a vyhnala ľudí aj z kolkárskych dráh. 3. liga Trenčianskeho kraja
bola prerušená po druhom kole, ostatné súboje sa dohrávali počas letných mesiacov.
Dubničania dali zbohom kolkárni v Starej Turej, na ktorej už dlhšie hosťovali, pekným
druhým miestom. „Pri zhodnom počte bodov rozhodol o majstrovi lepší vzájomný zápas, v
ktorom naši ťahali za krajší koniec a podľahli tímu svojho myjavského hostiteľa 4:2. Rozdiel
v napínavom dueli bol iba 7 kolkov v prospech víťaza,“ zhodnotil člen tímu Roman Pecháček,
ktorý vyzdvihol aj kvalitné individuálne výkony. Na prvom mieste v hodnotení jednotlivcov
skončil náš Anton Barták s priemerom 562 b a na 3. mieste Marián Uhlík s priemerom 544 b.
V súťaži bojovala aj dubnická rezerva, a hoci skončila na poslednom mieste, jej hráči
nazberali cenné skúsenosti.
Prvá žena vôbec
V úvode júla sa naši kolkári zúčastnili seniorských finálových turnajov o majstra Slovenska v
Zlatých Klasoch. V kategórii U50 sa do finále prebojoval výkonom 595 b Marián Uhlík,
napokon v ňom obsadil výborné konečné 8. miesto. Až 74-rokov trvalo, kým sa turnaja tohto
rangu zúčastnila žena v dubnickom drese. Monika Mináriková obsadila na kolkárni v
Pobedime s výkonom 414 b 24 miesto a stala sa historicky prvou reprezentantkou dubnického
klubu na MSR. Leto prinieslo presvedčivé víťazstvo našich v tradičnom priateľkom zápase v

Slavičíne, ale aj účasť na troch medzinárodných turnajoch. Kvalitne obsadený Turancup
zastihol v najlepšej forme Martina Hajaša, ktorý skončil piaty. Na ostatných naši výraznejšie
výsledky nezaznamenali, naopak, na turnaji v Moravskom Lieskovom sa im vôbec nedarilo,
keď najlepší z našich Roman Pecháček, v roku 2020 na turnaji tretí, skončil až 34.
Doma v Trenčíne
Od augusta stal domovom dubnických kolkárov Trenčín, kde sa v septembri uskutočnili aj
Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch, pretože náš okres momentálne nemá funkčnú kolkáreň.
Víťazom v kategórii muži A na 120 hodov združených sa stal Roman Pecháček, medzi mužmi
B zase Martin Minárik. Medzi ženami dominovala Monika Mináriková. Ten istý mesiac naši
nastúpili aj do 3. ligy trenčianskeho kraja, do ktorej sa prihlásilo sedem mužstiev. „Súťaž bola
počas novembra opäť pre pandémiu prerušená, pričom v priebežnej tabuľke patrí hráčom
Dubnice druhé miesto s počtom 11 bodov. Vedie Uhovec so 14 bodmi,“ zhodnotil dubnický
kolkár Roman Pecháček. Rezerva tímu sa prihlásila do mestskej ligy v Trenčíne a po 9. kole
je na predposlednom 10 mieste. V tej iste súťaži sa však darí zatiaľ druhému celku tabuľky
Aquabely Dubnica. V tomto tíme hrajú až traja hráči KK FESA.
Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch
Hokejisti HK Spartak Dubnica bojujú aj počas lockdownu o body v Slovenskej
hokejovej lige. Po 25 odohraných dueloch okupujú šiestu priečku tabuľky, ktorá ako
posledná zaručuje priamy postup do štvrťfinále play off. Najproduktívnejším hráčom v bielomodrom drese je v tejto fáze sezóny Filip Ondruš s 26 bodmi (18 gólov, 8 asistencií),
nasledovaný Lukášom Tábim (10 +10) a skúseným Petrom Sojčíkom (8 +12). Stretnutia
druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže môžu aj napriek prísnym protipandemickým
opatreniam pokračovať, avšak bez diváckej kulisy.
Občianske združenie Nemšovský otužovací spolok, ktoré má medzi členmi aj početné
zastúpenie Dubničanov, organizuje každú nedeľu tréningy vo Váhu. Otužilci už v
minulosti pripravili rôzne verejné akcie a stretnutia, ako napríklad Kúpanie Mikuláša,
Vianoce pod Nemšovským mostom, čistenie brehov Váhu, Mokrý Silvester, na Tri krále do
vody o krok dále a ďalšie. Svoje plány nevzdávajú ani v dnešnej neľahkej situácií.
„Lockdowny prichádzajú a odchádzajú, ale studená voda a otužilci zostanú,“ konštatuje
predseda združenia Dušan Bednárik. Je nesporné, že otužovanie ako záľuba, ale aj životný
štýl naberá v ostatnom období na popularite. „Sme jedna veľká rodina, celá komunita
združuje už dnes zhruba stovku viac či menej aktívnych otužilcov a sympatizantov. Hoci je
lepšie začínať s otužovaním plynule od leta, s nami to niektorí dokázali aj uprostred sezóny
pred Vianocami. Dôležité však je, aby prišli za nami a začínali s podporou skúsených
otužilcov, nie sami. Preceňovanie vlastných síl v ľadovej vode môže viesť až k ohrozeniu
života. Ak sa chcete o otužovaní dozvedieť viac, nájdete nás na FB - Komunita N.O.S. Nemšovský otužovací spolok-, alebo príďte priamo na náš tréning vo Váhu, ktorý sa koná
každú nedeľu o 11:30 pod Nemšovským mostom,“ pozýva otužilec Jozef Letko.

