Dubnické noviny, apríl 2021
Máj, čas farebný, srdečný i veselý
Tohtoročnú sezónu to teplým dňom trvalo o niečo dlhšie, no napokon predsa len prišli.
Všetko okolo nás je tak akési krajšie a farebnejšie. V meste rozkvitli aj nové záhony jarných
cibuľovín pri vstupoch do mesta, ktoré nám všetkým, verím, robia jarné dni veselšími. Tento
rok sme sa snažili aj o to, aby bolo naše mesto s príchodom jari čistejšie a upravenejšie.
Častejšie ste preto mohli v uliciach vidieť pracovníkov technických služieb mesta, ktorí spolu
s odsúdenými na výkon trestu odňatia slobody mesto zametajú, čistia, zbierajú odpadky a
upravujú dreviny a kry, aby pôsobili esteticky. Verím, že aj tie zdanlivé detaily sa podpíšu
pod to, že sa budeme v našom meste cítiť lepšie a príjemnejšie.
Ďalším pozitívom je určite fakt, že sme sa konečne dočkali aj čiastočných uvoľnení
epidemických opatrení. V uliciach nášho mesta je veľmi pekne vidieť, ako si ľudia užívajú
slnečné dni, nápoj alebo jedlo zo svojho obľúbeného podniku alebo už aj prvú prechádzku so
zmrzlinou v ruke. Uvoľnenie opatrení tiež znamená, že ako mesto môžeme o niečo smelšie
pripravovať menšie koncepty podujatí a snáď sa tešiť na oživenie kultúrno-spoločenského
diania. Prvou lastovičkou nech je nový mestský festival Konverzia. Ten reflektuje aktuálne
požiadavky kladené na kultúru; predovšetkým nemasový charakter, no zároveň umenie
zdieľané so všetkými. Dávam vám ho preto určite do pozornosti a srdečne naň pozývam.
V priebehu apríla sme mali v našom meste niekoľkokrát takpovediac na návšteve viaceré
celoplošné médiá. Teším sa, že sme aj prostredníctvom nich mohli informovať o
prebiehajúcich investičných akciách, a to nielen preto, že sú naozaj finančne náročné, no
predovšetkým nesmierne dôležité pre Dubnicu a jej obyvateľov. Na mysli mám predovšetkým
stabilizáciu jedného z krídel kaštieľa nad svahom zo strany sídliska Pod kaštieľom, ale aj
rekonštrukciu atletického oválu. Z mestskej kasy do týchto dvoch projektov spolu
investujeme viac ako 550-tisíc eur. Nech sú tieto nemalé investície dôkazom a zároveň
impulzom pre všetkých, že v Dubnici nám záleží ako na našom kultúrnom a historickom
bohatstve, tak aj na športe a jeho ďalšom rozvoji.
V súvislosti s témou športu by som vás už po tretíkrát rád pozval aj do národnej kampane Do
práce na bicykli. Ako mesto sa opäť zapájame a ja budem veľmi rád, keď sa nás čo najviac
rozhodne dochádzať za prácou na bicykli či kolobežke. Zároveň verím, že sa nám už tento rok
podarí odštartovať výstavbu cyklotrás a spustiť projekt zdieľaných bicyklov. Projekčne sme
pripravení naozaj veľmi dobre na čerpanie alokovaných finančných prostriedkov, preto verím,
že cyklisti sa v budúcom období majú na čo tešiť.
Popri všetkých podnetoch a impulzoch z prebúdzajúceho sa spoločenského diania
nezabudnime byť opatrnými a naďalej chrániť svoje zdravie i zdravie blízkych. Mesiac máj
býva nazývaný aj ako lásky čas. Skúsme našu náklonnosť a srdečnosť prejaviť v úvode mája
najmä našim mamám, ktoré majú sviatok, a v priebehu celého mesiaca pokojne svojmu
širokému okoliu. Práve medziľudské vzťahy sú grom našich životov, podpisujú sa pod
atmosféru v spoločnosti a často i pod našu náladu.
Prajem nám všetkým, aby sme mali pekný a láskavý máj. Ak by sme aj zabudli na jeho
prívlastok – lásky čas -, osviežiť si ho môžeme zdvihnutím hlavy smerom nahor k farebným
májkam na Námestí Alexandra Dubčeka či v mestskej časti Prejta.
S úctou Peter Wolf
Čo vás najviac trápi?

Výber z otázok a odpovedí na webovom sídle Dubnice nad Váhom. Svoju otázku môžete
položiť na webovej stránke www.dubnica.eu v sekcii Samospráva - Otázky a odpovede.
OSADENIE NOVÝCH LAVIČIEK
Dobrý deň, prosím vás, v okolí panelákov pri bytovom družstve pri novom kostole by sa nedalo
umiestniť lavičky? Hore na kopci je ich neúrekom a tu skoro žiadne. Ďakujem!
Odpovedá: Mgr. Janka Beniaková, vedúca referátu životného prostredia
V prípade, ak bývate v bytovom dome a máte záujem o osadenie nových lavičiek, môžete sa
obrátiť na referát životného prostredia napr. e-mailom na adresu janka.beniakova@dubnica.eu
s presným uvedeným lokality, kde by mali byť lavičky osadené. Dôležité je, aby bol zámer
požiadať o osadenie lavičiek prerokovaný na domovej schôdzi s vlastníkmi bytov. Stáva sa
totiž, že kým niektorí obyvatelia si lavičky napr. pred vchodom želajú, iní nie, pretože im
prekáža ruch, ktorý môže byť spojený so skupinkami ľudí, ktorí sa na lavičkách môžu
zhromažďovať. Mesto každú žiadosť prehodnotí aj z hľadiska širších vzťahov a už existujúcej
infraštruktúry a v prípade jej opodstatnenosti pristúpi k ich osadeniu. Ďakujeme za
porozumenie.
Vznikne v Dubnici cyklistické odpočívadlo, vychádzkový priestor pre psy alebo niečo
celkom iné? Pošlite nám svoj projekt aj vy!
Autor: Veronika Rezáková
V rámci Participatívneho rozpočtu v Dubnici nad Váhom máme za sebou prvé verejné
informačné stretnutie.
Na ťahu sú teraz všetci so zaujímavými ideami, ktoré pozdvihnú komunitný život,
susedské dianie, zlepšia možnosti na trávenie voľného času v meste alebo napr.
revitalizujú verejný priestor. Príležitosť predkladať projekty trvá do 31. mája 2021.
Prvé informačné stretnutie k participatívnemu rozpočtu ukázalo záujem Dubničanov, ale aj
mnohé dobré nápady. Medzi nimi napríklad návrhy na kultiváciu predzáhradiek bytových
domov, vznik vychádzkovej plochy pre psíky, vznik priestoru na zbavenie sa stresu, ale aj
vytvorenie odpočívadla pre cyklistov na cyklotrase, ktorá by mala vzniknúť medzi mestom a
mestskou časťou Prejta. Ak máte iný originálny nápad, vyplňte jednoduchý registračný
formulár a pošlite nám ho do 31. mája 2021.
Pravidlá sú jednoduché. Žiadať môže fyzická osoba, nezisková organizácia, združenie a pod.
Predkladaný návrh by mal byť prospešný pre širšiu skupinu obyvateľov.
Zapojte sa do diania v meste, sami vytvárajte priestor, v ktorom žijete a rozhodnite o tom,
kam poputuje časť dostupných verejných zdrojov. Všetky dôležité informácie nájdete na
adrese dubnica.hlasobcanov.eu. V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na
koordinátorku projektu, ktorou je poslankyňa Andrea Blajsková, a to napr. e-mailom na
adrese andrea.blajskova@dubnica.eu.
Tešíme sa na všetky zaujímavé nápady pre naše mesto.

Asistované sčítanie obyvateľov potrvá od 3. mája do 13. júna 2021

Autor: Mária Badačová

Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre občanov, ktorí sa nevedeli alebo
nemohli elektornicky sčítať sami, prípadne s pomocou blízkej osoby, sa uskutoční v
priebehu mesiacov máj a jún.
Asistované sčítanie je určené najmä pre digitálne vylúčených obyvateľov, starších
obyvateľov, obyvateľov v zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít. Pokiaľ ste
sa doposiaľ nestihli sčítať, máte k dispozícii 2 možnosti:
- sčítate sa sami alebo prostredníctvom stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste, ktoré
zriadilo mesto
- sčíta vás mobilný asistent u vás doma, o mobilného asistenta požiadate telefonicky
Kontaktné miesta budú zriadené na mestskom úrade
Mesto Dubnica nad Váhom zriadilo dve kontaktné miesta na Mestskom úrade v Dubnici nad
Váhom. Ak ste sa nestihli sčítať elektronicky, navštívte kontaktné miesta v rámci týchto
prevádzkových hodín:
Po, Ut: 9.00 h – 11.00 h
Str: 15.00 h – 17.00 h
Štv, Pia: 9.00 h – 11.00 h
Obe kontaktné miesta na mestskom úrade budú riadne označené a sčítať sa tu môžete sami
alebo s pomocou stacionárneho asistenta.
O mobilného asistenta môžete požiadať telefonicky, navštívi vás doma
Druhou možnosťou, ako sa sčítať, je telefonicky požiadať o mobilného asistenta. Mobilný
asistent príde za vami a sčíta vás v pohodlí domova. O mobilného asistenta, ktorý je
zamestnancom mestského úradu, môžete požiadať na telefónnych číslach 042 44 55 714 alebo
042 44 55 783. „Občanov upozorňujeme, aby sa obracali s požiadavkou o mobilného asistenta
LEN NA TIETO DVA UVEDENÉ KONTAKTY. Mobilný asistent vás následne bude
kontaktovať a telefonicky si s vami dohodne termín a čas návštevy u vás doma. Pri návšteve
sa riadne preukáže preukazom asistenta a určite nebude pýtať za sčítanie nijaké peniaze,“
priblížil odborný referent organizačných činností Milan Dohnanský. Ako dodal, v prípade, že
majú občania ohľadom dosčítavania obyvateľov akékoľvek otázky, obrátiť sa môžu na call
centurm, ktorého telefónne číslo bude zverejnené na webe mesta a pri vstupe do budovy
mestského úradu, prípadne sa môžu informovať aj na vyššie uvedených telefónnych číslach.
Prostredníctvom vyplnenia elektronického formulára sa od 15. februára do 31. marca v
Dubnici nad Váhom sčítalo spolu 20 125 obyvateľov, teda 86,89 %. Zvyšní obyvatelia majú v
termíne od 3. mája do 13. júna 2021 povinnosť využiť vyššie spomenuté možnosti sčítania.
Včasné zásahy do zelene chránia majetok aj životy
Autor: Veronika Rezáková
Len adekvátne upravená mestská zeleň plní svoju funkciu, je estetická a neohrozuje
majetok občanov ani ich zdravie.
Každý zásah do zelene, jej orez či výrub sa riadi prísnymi pravidlami, zákonnými normami aj
cyklom ročného obdobia. Žiadny zákrok do dreviny nie je realizovaný bez adekvátneho
dôvodu. Naopak, je plánovitý a jeho výsledok sa neraz dostaví až v ďalšom ročnom období.
Napríklad na jeseň minulého roku technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.,

upravili živý plot zlatého dažďa na Bratislavskej ulici, ktorý nás na jar potešil nielen farbou
počas kvitnutia, ale aj celkovým vizuálom.
Rovnako sa vždy na jeseň realizuje aj výsadba cibuľovín, ktoré rozkvitnú vždy v jarných
mesiacoch ako neklamný znak príchodu teplejšieho obdobia. Tento rok v našom meste
rozkvitli aj dva nové záhony popri tých už existujúcich, a to na Kollárovej ulici pri vstupe do
mesta od Ilavy a rovnako aj pri vstupe do mesta od Trenčína na Kolonkách.
Technické služby mesta sa v spolupráci s referátom životného prostredia tento rok pustili do
jarného upratovania v meste a starostlivosti o zeleň výraznejšie ako v minulých rokoch. Pri
čistení mesta nielen od posypového materiálu a zimnej údržby, ale aj od odpadkov a
naviateho neporiadku pomáhajú odsúdení z Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici
nad Váhom. Výnimočne tak budú robiť celoročne, pretože sa podarilo po prvýkrát vytvoriť
pre nich stále pracovisko na technických službách mesta.
Osobitnú kapitolu v starostlivosti o zeleň zohráva jej výrub, ktorý je často diskutovanou a
neľahko prijímanou témou. Mesto Dubnica nad Váhom o nej preto pravidelne informuje.
Naposledy sme o nevyhnutnom výrube písali v marci tohto roku, o náhradnej výsadbe, ktorú
minulý rok predstavovalo viac ako 900 drevín, krov a trvaliek, sme informovali koncom
minulého roku.
Odstraňujú sa výhradne tie dreviny, ktoré sú v zlom zdravotnom stave, sú preschnuté, príliš
staré alebo majú malú pravdepodobnosť prežitia z dôvodu nevhodných hygienických
podmienok v bezprostrednej blízkosti bytových domov. Na výrub môžu byť ďalej určené tie
dreviny, ktoré svojím koreňovým systémom narúšajú stabilitu stavieb alebo rastú nad
inžinierskymi sieťami a narúšajú ich koreňovým systémom. K takýmto prípadom patrí aj
tujová alej, ktorá bola do jesene minulého roku súčasťou starého cintorína v Dubnici nad
Váhom. „Bohužiaľ, tieto dreviny boli hnilé a v kmeni mali praskliny a dutiny, pri silnejších
poryvoch vetra sa lámali a visiace konáre ohrozovali návštevníkov cintorína. Ďalšou
skutočnosťou je, že medzi tujami a samotnými hrobovými miestami v minulosti nebol
zachovaný pás zelene, čo spôsobovalo, že tuje svojím koreňovým systémom nadvihovali a
znehodnocovali jednotlivé miesta odpočinku v ich tesnej blízkosti,“ vysvetlila vedúca referátu
životného prostredia Janka Beniaková s tým, že mesto malo na dennej báze na stole sťažnosti
ľudí, ktorí sa v blízkosti tujovej aleje starali o hroby svojich blízkych. Hoci bolo prvotným
zámerom mesta tuje orezať a upraviť, pri zásahu sa zistil ich zlý zdravotný stav, vyžadujúci
výrub vzhľadom na bezpečnosť ľudí a majetku. Tu teda zohral najvýznamnejšiu úlohu
nedobrý stav drevín, ale aj fakt, že priamo ohrozovali návštevníkov cintorína a ich majetok.
Dobrou správou však je, že mesto Dubnica nad Váhom v súlade so štandardnými postupmi v
takýchto prípadoch už zrealizovalo náhradnú výsadbu a na ďalšiu sa aktuálne pripravuje. Na
starom cintoríne v mieste pôvodnej aleje je vysadených 30 kusov vavrínovca lekárskeho. Ide
o ker, ktorý je svojimi vlastnosťami na pietne miesto omnoho vhodnejší, a to predovšetkým
pre nedostatočné priestorové možnosti cintorína a chýbajúci pás zelene. Jedným z
pripravovaných riešení je preto aj výsadba v mobilných nádobách.
Do upravenej zelene nezasahujte
Technické služby mesta upravili živé tisové ploty na novom cintoríne orezom a strihaním tak,
aby boli nielen estetické, ale aj adekvátne plnili svoju funkciu. Návštevníkov cintorína
vyzývajú, aby výšku krov svojvoľne neupravovali. „Živý plot na cintoríne má, samozrejme,
okrasný význam, no zároveň poskytuje priestor na súkromie pri návšteve cintorína, resp.
zosnulých príbuzných. Porast sme preto upravili do adekvátnej jednotnej výšky a prosíme
návštevníkov cintorína, aby nemenili jeho výšku svojpomocne,“ upozornila konateľka
spoločnosti Vladimíra Klačanská.

Komentár: Čo hovoria obyvatelia?
Samostatnú časť jarnej úpravy mesta tvorí starostlivosť o zeleň. Tú si všimli viacerí
obyvatelia mesta, ktorí samospráve adresovali pochvalné spätné väzby.
Marta: „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí majú zásluhu na tom, ako vyzerá naše mesto. Je
skorá jar a takmer všetky komunikácie, chodníky vyčistené, žiadne smeti, papiere, odpadky,
rozkvitli nové záhony na miestach, ktoré v minulosti boli neudržované, ostrihané kroviny...
Oceňujem všetky aktivity, ktoré mesto vykonáva. Myslím, že zmena je viditeľná na každom
kroku.“
Ľudmila: „Videla som reportáž v TV Markíza o súčinnosti zariadenia pri čistení mesta a tiež
vidím, že pri vstupe do mesta je snaha o vyčistenie priekop okolo cesty. Teší ma táto aktivita
a zostávam v nádeji, že to nie je iba "jedna lastovička", ale že to bude pravidelná aktivita na
udržanie čistoty a poriadku nielen v meste, ale aj v jeho krajových častiach.“
Registrácia do projektu Do práce na bicykli opäť otvorená!
Autor: Veronika Rezáková
Mesto Dubnica nad Váhom už tretí rok v poradí ponúka priaznivcom cyklistiky
možnosť zapojiť sa do národnej kampane pod jeho hlavičkou.
Národná kampaň, ktorá povzbudzuje verejnosť nechať autá zaparkované doma a využiť
ekologickejší spôsob dopravy do zamestnania, píše v roku 2021 svoj ôsmy ročník. Mesto
Dubnica nad Váhom sa do projektu aktívne zapája od roku 2019. Znamená to, že každý
cyklistický tím, ktorý má záujem dochádzať do zamestnania na bicykli v rámci tejto kampane,
tak môže urobiť pod hlavičkou Dubnice nad Váhom.
S radosťou konštatujeme, že tretí ročník projektu Do práce na bicykli v Dubnici nad Váhom
zastrešuje ako lokálny koordinátor po novom Annamária Duvačová, odborná referentka pre
mládež a šport.
Minulý rok sme v rámci nášho mesta spoločne Do práce na bicykli najazdili 8 600
kilometrov. Bicyklovalo 24 tímov a približne 100 cyklistov. „Veríme, že tento rok sa nám
podarí opäť zvýšiť tieto čísla. V tomto projekte však nejde o štatistiky, ale o to, aby sa
zvyšovala ochota ľudí využiť ekologickejšie a zdravšie formy dopravy, odľahčiť životnému
prostrediu a vymeniť komfort auta za aktivitu a šport na dvoch kolesách,“ vyzvala všetkých
na účasť Annamária Duvačová. Aj tento rok pôjde príkladom vedenie mesta. Primátor Peter
Wolf rovnako plánuje jazdiť do práce na dvoch kolesách.
Registrácia je otvorená do 7. júna
2021.

Prihlasovať sa môžu 2- až 4-členné tímy
cyklistov.

Do práce budeme bicyklovať v júni.

V roku 2020 v Dubnici bicyklovalo 24 tímov a cca
100 cyklistov.

Registrácia na
www.dopracenabicykli.sk

Lokálnou koordinátorkou je Annamária Duvačová.

Zapojení jednotlivci, tímy, zamestnávatelia i samosprávy súťažia o atraktívne ceny. Hlavným
cieľom projektu je podpora environmentálnych druhov dopravy v mestách. Dubnica nad

Váhom preto vyzýva firemné tímy, partie cyklistov či tímy študentov nad 15 rokov z rovnakej
školy, aby sa zaregistrovali a súťažili pod hlavičkou samosprávy Dubnica nad Váhom.
Registrácia je rýchla, jednoduchá, bezplatná a dostupná na tejto adrese.
Tešíme sa na účasť všetkých cyklistov!
SMS rozhlas využívame už rok
Autor: Veronika Rezáková
Službu Moje notifikácie mesto Dubnica nad Váhom ponúklo obyvateľom v máji
uplynulého roku.
K jej najväčším výhodám patrí informovanosť o aktuálnom dianí formou krátkych správ,
ktoré sú obyvateľom bezplatne zasielané priamo do mobilného telefónu. Služba si nevyžaduje
inštaláciu žiadnych nových aplikácií. Oznamy od mesta dostávate podľa svojho želania buď
e-mailom, SMS správou alebo priamo do četových aplikácií.
Aktuálne je pravidelne o dianí v meste, uzávierkach, obmedzeniach, novinkách a dôležitých
udalostiach prostredníctvom služby Moje notifikácie informovaných približne 2-tisíc občanov
nášho mesta.
Pridajte sa k nim aj vy jednoducho na adrese mojenotifikacie.sk/dubnicanadvahom. A už vám
nič neujde!
Motorové vozidlá parkujte mimo komunikácií
Autor: Miroslav Faltejsek
Referát dopravy mesta Dubnica nad Váhom v súvislosti s bezpečnosťou a plynulosťou
cestnej premávky na území mesta upozorňuje, že zaznamenáva neustály nárast státia
motorových vozidiel na miestnych komunikáciách, pri ktorom dochádza k
permanentnému porušovaniu pravidiel cestnej premávky.
Vodičom motorových vozidiel preto pripomíname, že v zmysle zákona o cestnej premávke
musí pri státí motorového vozidla zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh široký najmenej 3
metre pre každý smer jazdy. Vzhľadom na šírku miestnych komunikácií táto podmienka
nebýva veľmi často dodržaná.
V minulosti takéto porušovanie pravidiel cestnej premávky viedlo k umiestneniu zákazových
dopravných značiek na niektorých miestnych komunikáciách. Spomenieme najmä Pioniersku
ul., Ul. A. Kmeťa, Ul. športovcov či Hviezdoslavovu ul., kde stojace motorové vozidlá
porušovali pravidlá cestnej premávky nedodržaním predpísanej šírky voľného jazdného
jazdného pruhu. Často tu dochádzalo k státiu motorových vozidiel aj v protismere, čím bol
sťažený prejazd motorových vozidiel pomedzi takto zaparkované vozidlá.
Nezabudnite preto, že vodič smie zastaviť a stáť len vpravo v smere jazdy v jednom rade a
rovnobežne s okrajom cesty, čo najbližšie k okraju cesty. Na jednosmernej ceste tak môže
urobiť vpravo i vľavo.
Mesto Dubnica nad Váhom sa snaží riešiť statickú dopravu budovaním nových parkovacích
miest všade tam, kde je na to priestor aj s ohľadom na verejnú zeleň. Vodičov motorových
vozidiel však upozorňujeme na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v súvislosti so státím
aj v ďalších lokalitách mesta, a to predovšetkým na Bottovej ul., Ul. nad zábrehom,
Palárikovej ul. či Kollárovej ul. V prípade státia motorových vozidiel vyzývame, aby
využívali plochy mimo komunikácie, resp. dvory rodinných domoch.

Ak sa situácia nezlepší, mesto bude v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom
nútené v rámci bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky umiestniť na miestne komunikácie,
kde dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky, zákazové dopravné značky.
Stavebný úrad informuje
Autor: Veronika Rezáková
V prípade, ak sa na Stavebný úrad v Dubnici nad Váhom rozhodnete so svojím podaním
obrátiť e-mailovou formou, nemali by ste zabudnúť uvádzať adresu svojho bydliska.
„Najmä v dobe zhoršenej epidemickej situácie ľudia využívali možnosť spojiť sa s nami
elektronicky a svoje podania a žiadosť nám zasielali e-mailom. Samozrejme, môžu tak robiť
aj naďalej. Verejnosť by sme všakc chceli vyzvať, aby nezabúdala uvádzať adresu svojho
bydliska aj v e-mailovej komunikácii. Prípadne je možné uviesť aj telefonický kontakt, ktorý
umožní operatívnejšiu komunikáciu úradu s občanom. V opačnom prípade nie sme ako
samospráva schopní odpovedať cez oficiálnu elektronickú schránku. Adresu musíme
dodatočne vyžadovať, čím sa celý proces predlžuje,” informuje Janka Žiaková zo sekretariátu
stavebného úradu.
Zároveň pripomíname, že v prípade záujmu o bližšie informácie možno v dopoludňajších
hodinách využívať služby klientskeho centra, v popoludňajších hodinách agendu vybavuje
priamo stavebný úrad.
Jazykové okienko: Ako sa správne píšu názvy ulíc či námestí?
Autor: Veronika Rezáková
Pri písaní názvov ulíc so zhodným prívlastkom je pravidlo jednoduché; samotný
prívlastok, ktorý stojí na začiatku, píšeme s veľkým začiatočným písmenom, napr.
Štúrova ulica, Bratislavská ulica, Cintorínska ulica alebo Školská ulica.
V prípade, ak zapisujeme názov ulice s nezhodným prívlastkom, mnohí z nás sú zvyknutí ešte
na staré pravidlo, keď sa slovo ulica písalo s malým začiatočným písmenom. Už niekoľko
rokov sa však podľa Pravidiel slovenského pravopisu považuje za vlastné meno celé spojenie.
Slová ako ulica, nábrežie či námestie na začiatku názvu verejných priestranstiev sa preto píšu
s veľkým začiatočným písmenom. Ostatné časti názvu ulice zapisujeme s malým písmenom,
samozrejme, výnimkou sú vlastné podstatné mená, tzv. názov v názve. Napríklad Ulica Ľ.
Štúra, Ulica školská, Ulica bratislavská, Ulica obrancov mieru, ale aj napr. Námestie Matice
slovenskej či Námestie sv. Jakuba.
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.
Čistili mesto a jeho okolie
Autor: Mária Badačová
Aj v tomto roku sa v apríli (nielen z príležitosti Dňa Zeme) podujali malí aj veľkí
občania nášho mesta spraviť niečo prospešné pre životné prostredie. Kým na sídlisku Za
traťou partia dobrovoľníkov vyčistila 600-metrový úsek Dubnického potoka, študenti

miestneho gymnázia sa pustili do čistenia brehu pri schodoch za kultúrnym domom a
dubnické štrkoviská.
Zahanbiť sa nenechali ani najmenší – sídliskoví kamaráti z Rozptylu zbierali odpad v okolí
Kalvárie, Ninka, Naďka a Nelka si posvietili na Prejtianske lesy. Okrem toho v rámci Dňa
Zeme mesto poskytlo rukavice a vrecia na odpad Dubničanom, ktorí mali záujem o čistenie
mesta a okolia. Okrem potrebných pomôcok zabezpečilo aj odvoz vyzbieraného odpadu z
uvedených lokalít. Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajný stav prírody a majú túžbu
chrániť ju aj pre ďalšie generácie.
Pri ceste smerom na Ilavu si určite mnohí občania kládli otázku, čo majú znamenať naplnené
vrecia uložené pri hlavnej ceste. Odpoveď vám radi prezradíme - ide o výsledok 4-dňového
úsilia 3 ľudí, ktorým záleží na životnom prostredí. A to až tak, že sa rozhodli vyzbierať odpad
popri hlavnej ceste od Košeckého Podhradia až po Dubnicu nad Váhom. Počas 4 dní
vyzbierali manželia Behanovci spolu s Dubničanom Matejom Kepeňom 90 veľkých vriec
odpadu. “Iniciátorom aktivity je môj manžel. Je to naša cesta do práce a pohľad z
auta/autobusu na smeti je smutný. V čistení úseku chceme, samozrejme, pokračovať a každá
ruka bude vítaná,” vyjadrila Ilavčanka Andrea Behanová.
V dubnických lesoch vzniklo nové chránené územie
Autor: Juraj Vanko
V chránenom areáli Langáčskych skál by sme nemali táboriť, ťažiť drevo ani sa
pohybovať motorovým vozidlom či na bicykli.
Na základe žiadosti Urbárskej obce, konkrétne pozemkového spoločenstva Dubnica nad
Váhom, bolo Okresným úradom v Trenčíne vyhláškou č. 1/2021 vyhlásené 16. marca 2021
súkromné chránené územie s názvom Chránený areál Langáčske skaly s celkovou výmerou
5,02 hektárov lúk a lesov.
Vyhláseniu lokality za chránený areál predchádzalo podrobné mapovanie chránených druhov
a biotopov v tomto areáli. To Urbárska obec vykonala v spolupráci so Správou CHKO
Strážovské vrchy v Považskej Bystrici. Na základe mapovania boli ako predmet ochrany v
tomto areáli identifikované biotopy európskeho významu (lipovo-javorové sutinné lesy s
karbonátovými skalnými stenami a štrbinovou vegetáciou) a tiež chránené rastliny, z ktorých
je treba spomenúť najmä druh popolavec dlholistý moravský a niektoré druhy vzácnych
vstavačov.
Areál sa nachádza v závere dubnickej doliny v lokalite trštičských lúk. V celej oblasti platí
štvrtý stupeň ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny (zákon č.543/2002
Z.z.). Nie je v ňom teda možné v ňom vykonávať činnosti, ktoré by ho mohli poškodiť alebo
zničiť. K tým patrí napríklad jazda motorovým vozidlom, jazda na bicykli, táborenie,
organizovanie hromadných turistických akcií, ťažba dreva a pod.
V jarných mesiacoch budú hranice areálu vyznačené v teréne. Pribudnú tu tiež dve
informačné tabule, ktoré budú slúžiť návštevníkom lesov pre orientáciu a poučenie.
Interiér Cymbalky je zrenovovaný, na prvom poschodí sídli DUMAT
Autor: Mária Badačová

V závere septembra 2020 začala samospráva s komplexnou rekonštrukciou budovy
bývalého zdravotníckeho zariadenia na Ulici A. Kmeťa. Budova prezývaná po doktorovi
Cymbalkovi bola dlhodobo v zlom stave, mesto sa rozhodlo dať jej druhú šancu.
Prvé poschodie budovy sa podarilo zrenovovať v priebehu záverečných mesiacov roka 2020.
Práve na tomto poschodí už sídli mestská príspevková organizácia DUMAT. „V priebehu
apríla sme sa presťahovali do nových priestorov. Okrem nás v suterénnych zrenovovaných
priestoroch sídlia aj naši údržbári, čo výrazne zefektívni našu prácu, pretože sme v jednej
budove,“ vysvetlila riaditeľka DUMAT, m. p. o., Iveta Jurisová. Mestská príspevková
organizácia uvoľnila priestory v dome kultúry, kam sa v tomto roku presťahuje Základná
umelecká škola Dubnica nad Váhom.
Súčasťou renovácie bola výmena elektroinštalácie, okien, dverí, zdravotechniky, podlahy a
obkladu. Budova má rovnako aj nové rozvody kúrenia s napojením na novú kotolňu,
slaboprúdové rozvody na počítačovú sieť, no nechýba ani kamerový a zabezpečovací systém.
„Úprimne sa teším, že interiérové práce sú úspešne ukončené. Ide o budovu situovanú v
centre mesta, ktorá si zaslúži pozornosť. Som rád, že po komplexnej rekonštrukcii bude nielen
reprezentatívnejšia, ale bude poskytovať aj náležité pracovné prostredie,“ vyjadril primátor
Peter Wolf. Časť priestorov mesto poskytne na komerčný nájom na administratívne,
kancelárske či iné využitie.
Vonkajšie práce na budove by mohli byť hotové do konca roka
Ku komplexnej rekonštrukcii budovy chýba ešte niekoľko podstatných zásahov. Okrem
zateplenia fasády je potrebné budovu odizolovať od vlhkosti, vymeniť niektoré prvky na
streche, ale aj vyriešiť parkovaciu otázku, oplotenie a vykonať terénne úpravy. Mesto sa preto
uchádza o finančnú podporu z Environmentálneho fondu prostredníctvom projektu na
zníženie energetickej náročnosti budovy. „Pokiaľ bude mesto v rámci výzvy úspešné, budova
by mohla byť zateplená niekedy okolo novembra s tým, že ostatné práce by mesto
dofinancovalo v tomto, resp. v nadchádzajúcom roku,“ vysvetlila Iveta Jurisová. Podľa
odhadov by mali exteriérové práce stáť takmer 110-tisíc eur. Či bude mesto úspešné v žiadosti
o externé zdroje, bude známe pravdepodobne už v tomto mesiaci.

Zahlasujte za projekt obnovy rokokového súsošia sv. Jána Nepomuckého
Autor: Mária Badačová
Aktivita Ahoj, krásne Slovensko! podporuje projekty, ktoré zveľaďujú, skrášľujú či
rekonštruujú verejné priestranstvá slúžiace širokej verejnosti. V tomto roku sa o váš
hlas uchádza aj historické súsošie sv. Jána Nepomuckého, ktoré zdobí priestor medzi
Dubnickým kaštieľom a Kostolom sv. Jakuba.
Ak ste ešte stále nestihli zahlasovať na stránke www.ahojkrasneslovensko.sk za projekt
Rokokové súsošie J. Nepomuka, môžete tak urobiť do 31. mája 2021. Pokiaľ sa projekt
umiestni na prvých dvoch priečkach, aj vďaka vám bude pamiatka odborne vyčistená a
zakonzervovaná. Aktuálne potrebujeme na prvé miesto približne tisíc hlasov – na to by úplne
postačilo, aby zahlasoval každý čitateľ Dubnických novín. Ak chcete, dajte si teda na chvíľu
pauzu od čítania, vezmite do ruky mobil alebo skočte za notebook a podporte, prosíme, dobrý
projekt. Ďakujeme.
Štát po dlhoročných problémoch konečne opravuje diaľničný privádzač

Autor: Veronika Rezáková
Frekventovaná cesta I/57 medzi Dubnicou nad Váhom a mestom Nemšová, ktorá je
zároveň privádzačom k diaľnici D1, spôsobovala vodičom problémy dlhé roky.
Komunikácia je v správe Slovenskej správy ciest.
Nevyhovujúci stav vozovky Slovenská správa ciest každoročne riešila lokálnymi opravami,
problémy sa preto neustále opakovali. V tomto období však štát pristupuje ku komplexnejšej
oprave mostného objektu, ktorá potrvá až do apríla budúceho roku. „Informácie o komplexnej
rekonštrukcii diaľničného privádzača nás veľmi potešili. Pre dopravné kolízie a poškodenia
majetku sa nám na stole hromadili sťažnosti a nám neostávalo iné, ako apelovať na Slovenskú
správu ciest, aby nežiaduci stav odstránila,“ vysvetlil primátor mesta Dubnica nad Váhom
Peter Wolf.
Dôvodom opravy je podľa Slovenskej správy ciest neustále sa rozpadajúci kryt vozovky.
„Súčasťou prác bude komplexná výmena hornej stavby mostného zvršku, sfunkčnenie
odvodnenia a dažďovej kanalizácie, oprava vnútorných priestorov a zatečených plôch,
konkrétne vybúranie obrusnej vrstvy asfaltu, odstránenie izolácie a podkladného betónu a
následne náhrada týchto vrstiev,“ uviedla vo svojom stanovisku Slovenská správa ciest s tým,
že oprava sa realizuje bez prerušenia cestnej premávky, vždy na polovici vozovky. Prebiehať
by mala do apríla budúceho roku.
Do opravy štátnej cesty Slovenská správa ciest investuje bezmála 837-tisíc eur.
Vodičov motorových vozidiel aj týmto spôsobom upozorňujeme na dopravné obmedzenie a
vyzývame na zvýšenú pozornosť v tomto úseku.
Všimli ste si?
Výtvarníci ZUŠ opäť s medzinárodným úspechom
V medzinárodnej súťaži Ja a koronavírus II v kategórii ZUŠ zvíťazil pod vedením Anity
Šebíkovej žiak Adam Beseda s kresbou, ktorou sa vyjadril k aktuálnej téme koronakrízy.
Zároveň bol žiačke Romane Sabadkovej ako jedinej ocnenej Slovenke doručený balíček z
Japonska. Teší sa z diplomu, vecného daru a katalógu ocenených výtvarných prác v
medzinárodnej súťaži The 28th Annual World Children´s Picture Contest.
V meste pribúdajú ďalšie kontajnery na textil
V priebehu najbližších dní bude odpadová infraštruktúra v meste posilnená o ďalších 8 kusov
zberných nádob na textil. Tie pribudnú na sídlisku Centrum I pri obchodnom dome ABC, pri
bytovom dome č. 54, na Kollárovej ulici pri bytovom dome č. 1305, na sídlisku Centrum
II 92, na Pionierskej ulici 421, na Ulici obrancov mieru 347, na parkovisku na sídlisku Pod
kaštieľom 627, ale aj na Horných Kolonkách na Ulici ČSA 328.
Od Bolešova sa k Váhu nedostanete, prístupové cesty sú zahatané
Na mesto sa obrátilo niekoľko občanov s otázkou, prečo sú na prístupových cestách k Váhu
zo strany od Bolešova osadené mechanické zábrany znemožňujúce prístup na poľné cesty.
Podľa našich informácií mechanické zábrany osadila obec Bolešov z dôvodu nelegálneho
vyvážania stavebného materiálu. Poľné cesty nie sú v správe ani vlastníctve mesta, preto
samospráva uvedené mechanické zábrany odstraňovať nemôže. (foto Lenka Šlosárová)
Aj my sme to rozsvietili na modro

Kampaň Rozsvieťme to na modro neobišla naše mesto ani v tomto roku. 2. apríl bol vyhlásený
za Svetový deň povedomia o autizme. V tento deň sa na znak úcty z 1. apríla na 2. apríla a z
2. apríla na 3. apríla rozsvecujú na modro stovky významných budov na celom svete.
Výnimkou nie je ani mesto Dubnica nad Váhom, ktoré si nasvietením budovy mestského
úradu opäť po roku uctilo všetkých ľudí, ktorí trpia autizmom.
Z udalostí riešených mestskou políciou
Autor: Tibor Rehák
Komentuje Tibor Rehák, náčelník mestskej polície:
„Jarné mesiace priniesli, žiaľbohu, už tradičné správanie sa niektorých občanov nášho mesta a
jarné upratovanie v bytoch a pivniciach sa prejavilo zvýšeným počtom nedovoleného
ukladania objemného odpadu k nádobám, určeným na komunálny odpad. Okrem toho, že
hromady starého nábytku, kobercov, elektroniky a podobných nepotrebných vecí hyzdia náš
spoločný životný priestor, odvoz a likvidácia takéhoto odpadu stojí mesto nemalé finančné
prostriedky. Policajti preto svoju činnosť okrem iného zamerali i na tento nešvár a v prípade
zistenia osoby, zodpovednej za takúto nelegálnu činnosť, treba očakávať udelenie blokovej
pokuty v jej hornej hranici. Policajti taktiež začali objasňovať dôvody odstavenia tzv. vrakov
motorových vozidiel na parkoviskách a komunikáciách a robiť opatrenia, aby boli z verejného
priestranstva odstránené. Jar priniesla i „úrodu“ osôb, mužov i žien, ktorí nezvládli svoj zápas
s alkoholom. Policajti viac ako 20-krát zasahovali pri osobách bezvládne ležiacich na zemi. V
štyroch prípadoch bolo pre závažnosť zranení, spôsobených pádom na zem, potrebné
poskytnúť zraneným predlekársku pomoc a privolať lekára zdravotnej záchrannej služby.“
Cudzinci sa zabávali
V noci 15. marca bola kamerovým monitorovacím systémom spozorovaná trojica osôb. Bol
medzi nimi aj vtedy ešte neznámy muž, ktorý vyliezol na konštrukciu jednej z terás na
Námestí Matice slovenskej. Nakoľko osoby zjavne porušili aj nariadenie o zákaze
vychádzania, dozor nad skupinkou prevzala realizačná motohliadka mestskej polície. Počas
tohto monitoringu bolo zistené, že osoby opakovane rušia nočný pokoj hlasným
vykrikovaním a spevom. Hliadka teda zasiahla, hlučné konanie osôb ukončila a porušovanie
verejného poriadku začala riešiť. Kontrolou totožnosti bolo zistené, že ide o muža vo veku 28
rokov a dve ženy vo veku 23 a 24 rokov, cudzincov z Ukrajiny, pracujúcich a ubytovaných v
našom meste. Všetci boli pod vplyvom alkoholu a uvádzali, že svojím konaním sa zabávali.
Policajti trojicu za ich zábavu na mieste odmenili udelením blokových pokút a nariadili ich
bezodkladný návrat na ubytovňu. Preverovaním bolo zistené, že riešené osoby neporušili
ďalšie protipandemické opatrenia.
Nočná udalosť
2. apríla krátko pred polnocou zasahovala na základe telefonickej žiadosti o pomoc realizačná
hliadka mestskej polície v jednom z rodinných domov na území mesta, kde zdravotne
indisponovaná 34-ročná žena v záchvate nekontrolovaného správania sa fyzicky napádala
svojich rodičov a vykonávala činnosť, vedúcu k sebapoškodzovaniu. Nakoľko prípad zjavne
vyžadoval prítomnosť lekára a odbornú starostlivosť, na miesto bola privolaná sanitka. Počas
ošetrovania sa pacientka vytrhla, ukryla sa v jednej z prístavieb domu, kde sa zabarikádovala
a odmietala ďalšiu zdravotnú starostlivosť. Policajti s ňou nadviazali kontakt a vyjednávaním
nakoniec dosiahli, že sa žena dobrovoľne podriadila nutnému ošetreniu a následnej
hospitalizácii na odbornom nemocničnom oddelení.

Obrazy z minulosti
Nemecké domy
Autor: Samuel Valuch
Odlišujú sa od ostatnej výstavby, no na pohľad na ne sme si zvykli do tej miery, že sme
prestali obdivovať ich architektonickú výnimočnosť. Dnes sa v našej rubrike bližšie
pozrieme na vôbec prvé objekty sídliskového typu v intraviláne vtedajšej obce Dubnica
– na takzvané nemecké domy. Tie sú podľa názorov odborníkov jednou z mála prác
staviteľov tretej ríše, ktoré sa v pozitívnom zmysle zapísali do dejín slovenskej
architektúry.
História ich vzniku je spojená s nárastom výroby počas druhej svetovej vojny, ktorý si
vyžiadal navýšenie počtu zamestnancov Škodových závodov, v tom čase už pod kontrolou
nemeckého koncernu Hermann Göring Waffenwerke. Zamestnanci zo vzdialenejšieho okolia
nemali kde bývať, a tak sa situácia riešila výstavbou úradníckych domov na Horných
Kolonkách a robotníckych zase na Dolných Kolonkách (po vojne potom pribudli slobodárne,
napriek tomu museli v 50. rokoch zamestnanci závodu bývať napríklad aj v kúpeľných
zariadeniach v Trenčianskych Tepliciach).
Výstavba prebehla v rekordnom čase, základný kameň položili 20. mája 1942, 23. augusta
nasledujúceho roku sa už na novom štadióne konala „kolaudačná“ slávnosť s účasťou
nemeckej elity. Dvadsať domov v hornej časti bolo určených pre manažment (inžinierov,
úradníkov), pod nimi sa rozprestierala o niečo skromnejšia robotnícka kolónia, zložená zo
siedmich dvojdomov a dvadsiatich šiestich samostatne stojacich domov. Medzi oboma
skupinami stavieb by sme našli nielen terénne, ale aj architektonické odlišnosti.
Architekti pri pohľade na sídlisko hovoria o takzvanom organickom princípe – objekty mali
zrásť s prostredím, inak povedané - mali pôsobiť dojmom, akoby na svojom mieste stáli už
oveľa skôr. Tomuto cieľu napomáhala aj vysoká zeleň, vysadená súčasne s výstavbou. Ako
príklad uvedieme hustú jedľu, stojacu vedľa väčšiny domov.
Zaujímavé však nie sú iba samotné domy, ale aj ich obyvatelia. Veď najmä v ulici Nad
Zábrehom žilo v minulosti mnoho významných obyvateľov, medzi nimi riaditelia závodu,
lekári, politici či primátori. Ale o tom už možno dakedy nabudúce...
OZ Pro Dubnica: Pomáhame osamelým matkám s deťmi
Tentokrát sme sa okrem aktuálne bežiacich výziev zamerali na pomoc niekoľkým matkám,
ktoré z rôznych dôvodov zostali na výchovu svojich detí samé a sú odkázané na pomoc iných.
Ide o pani Marcelu (3 deti), pani Máriu (2 deti), Ivetu (2 deti), Annu (2 deti), Petru (3 deti),
Kamilu (3 deti) a Simonu (1 dieťa). Vďaka darcovi sa podarilo všetkým rodinám zabezpečiť
potravinové balíčky a z vyzbieraných peňazí, ktoré boli zaslané na účet bez presného
zaradenia, sme každej rodine venovali 50 eur. V niektorých prípadoch boli peniaze odovzdané
v hotovosti, inokedy sme za sumu nakúpili potrebné produkty do domácností.
Ak chcete podporiť osamelé matky s deťmi, môžete tak spraviť ľubovoľným príspevkom na
transparentný účet združenia. Ďakujeme!
Martin má vážne ochorenie, z nízkeho dôchodku ledva vyžije
Martin je mladý muž, ktorého ešte pred niekoľkými rokmi zasiahla silná cukrovka. Diabates
sa z roka na rok zhoršoval, napokon prišiel o zrak. K tomu mu choroba pridružila ďalšie
súvisiace ochorenia, napokon zostal na vozíku. Matka mu zomrela a jeho príjem tvorí nízky

invalidný dôchodok. V jeho aktuálnej situácii mu pomáha onkologicky chorá teta. Okrem nej
už nikoho z rodiny nemá.
Bol by vďačný za akúkoľvek pomoc, či potravinovú alebo finančnú.
Stará sa o vnuka, dcéra s malým dieťaťom nemá kde žiť
Obetavých starých mám je na svete neúrekom. Medzi ne patrí určite aj pani Lýdia. Jej dcéra
má dve deti, starší syn je zverený do starostlivosti pani Lýdii, so štvormesačným synom je
dcéra neustále vyhadzovaná z bytu partnera. Keďže nemá svoj vlastný príjem a žije len z
rodičovského príspevku, nedokáže sama pokryť nájomné a nákladnú starostlivosť o malého
syna - vždy je od niekoho finančne závislá. Stará mama sa tak snaží pomáhať a starať sa o
dvoch chlapcov najlepšie, ako vie.
Stará mama bude vďačná za hocakú formu pomoci.
Do výtvarnej súťaže sa zapojili všetky základné školy, žiaci zaslali takmer 100 prác
Autor: Mária Badačová
V úvode marca vyhlásilo mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci s Oddelením kultúry a
knižnice a Základnou umeleckou školou Dubnica nad Váhom výtvarnú súťaž s názvom Čo
mám na Dubnici rád. Do súťaže sa zapojila takmer stovka žiakov.
Žiaci mohli výtvarné práce zasielať do polovice apríla, pričom súťažili v dvoch kategóriách.
Prvá kategória bola určená pre deti prvého stupňa základných škôl, v druhej kategórii súťažili
druhostupniari. „Prekvapilo nás, že sme obdržali veľké množstvo prác. Deti sa naozaj snažili
a výtvarné práce boli naozaj nádherné, farebné a pri vyberaní sme mali skutočne ťažkú
prácu,“ priblížila Martina Koyšová z výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Dubnica
nad Váhom. Ako dodala, ústrednou myšlienkou súťaže bolo zobrazenie mesta, preto sa
odborná porota snažila vyberať najmä tie práce, na ktorých bola téma použitá.
Do súťaže sa zapojili všetky základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, rovnako aj
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia. V každej kategórii boli udelené tri
miesta. „Sme radi, že výtvarnej súťaže sa zúčastnili naozaj všetky školy, vrátane cirkevnej
základnej školy. Deti preukázali svoju tvorivosť a z množstva originálne zobrazených
objektov či obľúbených miest naozaj nebolo jednoduché vyberať. Týmto by som chcel
poďakovať aj pani riaditeľke ZUŠ Naděždě Provazníkovej a pedagogičke Martine Koyšovej,
ktoré s výberom diel pomáhali a poskytli svoj odborný pohľad,“ vyjadril vedúci oddelenia
kultúry a knižnice Richard Benech.
Po nie jednoduchom zvažovaní napokon odborná porota určila za víťazné práce:
V I. kategórii:
1. Miesto Timotej Živčic (Grotta)
2. Laura Búranová (Nedeľné prechádzky parkom mám rada)
3. Viktória Paulovičová (Moja škola)
V II. kategórii:
1. Miesto Romana Bortelová (Môj obľúbený kostol)
2. Nikola Šošovičková (Domov)
3. Karolína Bortelová (Krása nášho parku)
Oceneným súťažiacim gratulujeme a v závere nadchádzajúceho týždňa im pre pandemickú
situáciu zašleme ceny poštou. Ostatným žiakom ďakujeme za krásne práce, ktoré zaslali a už
teraz sa tešíme na ďalšiu súťaž, v ktorej môžu predviesť svoje schopnosti a talenty.

Prijímacie skúšky do ZUŠ sa uskutočnia v máji
Autor: Mária Badačová
Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom pozýva všetky šikovné deti na prijímacie
skúšky. Záujemci o štúdium vypĺňajú elektronickú prihlášku.
Aj v školskom roku 2021/2022 ponúka Základná umelecká škola Dubnica nad Váhom
vzdelávanie v štyroch odboroch. Hudobný odbor ponúka výučbu na husle, klavír, keyboard,
gitaru, violončelo, pozoun, zobcovú a priečnu flautu, saxofón, klarinet, trúbku, akordeón, spev
a bicie. Okrem hudobného odboru ponúka škola rozvoj talentov aj v rámci tanečného odboru,
výtvarného odboru a literárno-dramatického odboru.
Záujemcov prosíme, aby čo najskôr vypísali elektronickú prihlášku na webe školy.
Podrobnejšie informácie nájdete na www.zusdubnica.eu, na telefónnom čísle 0905 423 475
alebo na facebooku ZUŠ Dubnica nad Váhom.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 20. a 21. mája 2021.
Hľadáme riaditeľa/ku Centra voľného času Dubnica nad Váhom
Autor: Mária Badačová
Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo výberové konanie na pozíciu riaditeľky/riaditeľa
Centra voľného času Dubnica nad Váhom.
Chcete sa podieľať na fungovaní dôležitého zariadenia, ktoré ponúka zmysluplné trávenie
voľného času desiatkam detí a mladých ľudí? Za Centrom voľného času Dubnica nad Váhom
stojí 17 rokov skúseností, stovky šťastných detí a nespočetné množstvo zmysluplne využitého
času. V Centre voľného času sú deti prvoradé - ak máte pozitívny vzťah k deťom, máte chuť
rozvíjať seba i iných, chcete posúvať veci vpred, na túto pozíciu ste ten správny človek.
Podrobné informácie o kvalifikačných predpokladoch, požiadavkách, platových podmienkach
a pod. nájdete zverejnené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom.
Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu s potrebnými dokladmi môžete zasielať v obálke
s označením „Výberové konanie CVČ - NEOTVÁRAŤ“, najneskôr do 26. mája 2021 na
adresu Mestský úrad Dubnica nad Váhom, Oddelenie školstva, Bratislavská 434/9, 018 41
Dubnica nad Váhom.

Dobré správy (nielen) pre motoristov
V závere apríla podstúpila kozmetické úpravy aj výsadba uprostred kruhovej
križovatky v centre nášho mesta. Zamestnanci technických služieb kvitnúce tulipány
oslobodili od neželanej buriny a iného porastu.
Zásadnejšou je však pre všetkých motoristov, ktorí križovatkou denne prechádzajú, správa o
jej plánovanej oprave. „Na Slovenskú správu ciest, ktorá je správcom kruhovej križovatky,
sme opätovne apelovali ohľadom jej nevyhnutnej rekonštrukcie. Vyzerá to tak, že sme na
dobrej ceste k včasnej oprave poškodenej vozovky, ktorá si to naozaj vyžaduje,” uviedol
primátor mesta Peter Wolf.
Druhou dobrou správou je, že mesto Dubnica nad Váhom plánuje po obnove kruhovej
križovatky revitalizovať aj výsadbu uprostred. Po novom by malo ísť o trvalý záhon, ktorý by

celoročne tešil obyvateľov a motoristov kvitnúcimi rastlinami. Súčasťou obnovy je ešte jeden
prvok, ktorý si samospráva zatiaľ necháva ako prekvapenie. Veríme však, že všetkých
Dubničanov určite poteší.
KONVERZIA – nový festival umenia v Dubnici
Autor: Veronika Rezáková
Umenie bezpečne, no stále pre každého. Spoznajte nový formát kultúry v meste, ktorý
reaguje na aktuálne požiadavky doby na kultúrny život a dianie.
Od 15. mája 2021 všetkých priaznivcov umenia, ale aj prechádzok a nášho mesta pozývame
do ulíc. Oddelenie kultúry a knižnice si v spolupráci s Jaroslavom Vyhničkom a kurátorkou
Sabinou Jankovičovou pripravili inovatívny koncept výstavy sôch v rôznych a na rôznych
verejných priestoroch, ktoré zaujmú svojou myšlienkou, spracovaním a rozmermi. „Privítali
sme návrh Jaroslava Vyhničku podložený jeho kontaktmi s umelcami. Nejde o prevzaté alebo
okopírované podujatie, ale o nápad s potenciálom, ktorý sme vykreovali do zaujímavého a
originálneho projektu vhodného práve pre aktuálnu situáciu. Zároveň je takou malou
kultúrnou demonštráciou, že kultúru môžeme utlmiť, ale umenie neumlčíme.“ vysvetlil
vedúci oddelenia kultúry Richard Benech.
Konverzia vás zavedie do rôznych častí mesta, no okrem interiérov umelecké diela oživia aj
viaceré priestranstvá v exteriéri. Až desiatka talentovaných autorov v rámci festivalu vystaví
25 svojich unikátnych diel. „Nové podujatie Konverzia nie je len výstava sôch v rôznych
priestoroch nášho mesta, ale je aj heslom, v ktorom chceme realizovať zmeny v kultúre v roku
2021 a aj v ďalších rokoch. Každý rok je pre kultúru výzvou na zlepšenie. Našou ambíciou je,
aby Konverzia bola netradičným festivalom, ktorý nebude trvať víkend, ale pokryje rôzne
inovatívne, kreatívne aktivity od mája do októbra. Netradičný festival, ktorý sa stane
tradíciou. Názov podujatia – Konverzia -, má symbolizovať premenu, ktorou v čase
pandémie prešlo kultúrno-spoločenské dianie a príležitosti na umelecké vyžitie. Premiérový
ročník štartujeme výstavou sôch, no do budúcnosti by sme radi pracovali aj s inými druhmi
umenia, či využili kreatívny potenciál nášho mesta. Preto sa nebránime originálnym nápadom
a spolupráci.“ vysvetlil vedúci oddelenia kultúry Richard Benech.
Exteriérové i interiérové inštalácie vzniknú na celom území mesta. Dubničanom umožnia
osobnú interakciu s umením bez toho, aby šlo o masovú akciu. Na výstavu sôch a viaceré
sprievodné aktivity sa Dubničania môžu tešiť od mája až do konca októbra tohto roku. Na online vernisáž k podujatiu vás pozývame 15. mája 2021 o 15.00 h.
Autori a vystavované diela
1. František Bohunický: „Baran, baran, buc“ /„Letí, letí, všetko letí“ / „Na palube“ / „Moje
pravidlá“ / „jjl30202016“ / „Vyvažovanie“ / „Osamote“
2. Andrea Ďurčová: „Pristávajúci dravec/Fénix“ / „Pelikán“
3. Jozef Kurinec: „Bluredbody“ / „Vzkriesenie“ / „Sedimenty“
4. Lubo Mikle: „.................“
5. Martin Navrátil: „Vzácne koren(i)e minulosti“ / „ROZkvet“ /
6. Ján Frančák: „Nový Adam“
7. Barbora Rácová : „Fénix“ / „JOHATAN“ / „Venuša“ / „Morská panna“
8. Mgr.art. Martin Ščepka: „Kentaur“
9. Michal Šuda: „Diktátor“
10. Dionýz Troskó: „Zjednotení stojíme, rozdelení padáme“ / „Orlík“ / „Tancuj, ako keby
nebol zajtrajšok“

Koniec výdajného okienka a dočerpaný grant
Autor: Samuel Valuch
Rušnú prvú tretinu roku má za sebou aj mestská knižnica. Po viac ako mesiac trvajúcej
revízii fondu si museli knihovníci, ale aj čitatelia zvykať na nový systém požičiavania
kníh cez okienko. Okrem ostatných činností sa pracovníci knižnice zamerali aj na nákup
nových titulov, realizovaný najmä zo zdrojov z Fondu na podporu umenia. Knižné
novinky si už dnes môžete prelistovať aj priamo v priestoroch troch oddelení.
Kto chcel knihy, dostal ich
Zvláštny rok. Začiatok inventúry presunutý z leta na január či smutný marec – mesiac kníh
bez podujatí a návštev školákov a škôlkarov. Svetielkom bola vyhláška, ktorá upravila Covid
automat a dovolila knižniciam fungovať aspoň formou výdajného okienka. A hoci sa tým,
ktorí si potrebujú knihu prelistovať, nový systém priveľmi nepozdával, podľa vedúcej
knižnice Beáty Nemcovej jednoznačne mal zmysel. „Návštevy síce klesli, no denne k nám
zavítalo približne 60-70 čitateľov, čo nie je málo. Podstatné bolo, že sme mali otvorené a
každý, kto chcel či potreboval knihy, sa k nim dostal. V ideálnom prípade si čitatelia knihy
vopred objednali, a potom už len vyzdvihli, ak však prišiel niekto, kto ich objednané nemal,
vždy sme mu pomohli s výberom. Stalo sa aj, že čitatelia, ktorí si zvyknú dlho vyberať,
dokonca ocenili rýchlosť, s akou zrazu návštevu knižnice zvládli,“ hovorí Beáta Nemcová a
dodáva, že žiaden návštevník neostal bez kníh. Od 19. apríla je takýto výdaj už minulosťou a
inštitúcia sa vrátila do štandardného režimu, samozrejme, za dodržiavania hygienických
opatrení.
Knihy za tri a pol tisíca
Počas prvých štyroch mesiacov sa knihovníci zamerali aj na objednávanie nových titulov za
peniaze z Fondu na podporu umenia, ktoré definitívne dočerpali v apríli. „Minulý rok sme
získali vďaka grantu 3500 eur na nákup kníh, čo je už naozaj pekná suma. Podaný projekt
sme zamerali na doplnenie titulov z literatúry pre dospelých – náučnej aj beletrie. Za 20 % zo
sumy sme museli zakúpiť diela podporené fondom, v tejto várke si už na svoje prišlo aj detské
oddelenie. Spolu išlo približne o 300 nových zväzkov,“ komentuje vedúca knižnice a
pokračuje, „granty sú dôležitou súčasťou života našej knižnice. Za posledné roky sme vďaka
nim vytvorili letnú čitáreň pre deti a mládež, získali nábytok do detského oddelenia, doplnili
do políc množstvo nových zväzkov. Momentálne máme podanú ďalšiu žiadosť o financovanie
nákupu kníh, tento raz sme upriamili pozornosť na oddelenie pre čitateľov do 15 rokov, ktoré
nutne potrebuje vymeniť zastarané a poškodené exempláre za nové.“ Knižnica získala na
konci apríla aj grant na usporiadanie série podujatí, zameraných na ochranu životného
prostredia. Na konci leta a na začiatku jesene sa teda určite máte na čo tešiť.
Starkých v zariadeniach pre seniorov môžeme opäť potešiť – je tu výzva Máj, lásky čas
Autor: Mária Badačová
Určite si mnohí pamätáte decembrovú celoslovenskú výzvu s názvom Koľko lásky sa
zmestí do krabice od topánok? Vďaka skvelým ľuďom sa podarilo na celom Slovensku
vyzbierať viac ako 75-tisíc krabičiek, ktoré potešili starkých v zariadeniach pre
seniorov. Výnimkou nebolo ani naše mesto – spoločnými silami sme vyzbierali viac ako
800 krabičiek. Iniciátorky výzvy pokračujú malou výzvou aj v mesiaci máj.

-

Ústrednou myšlienkou výzvy Máj, lásky čas je potešiť v čase od 1. – 31. mája 2021 starkých
v zariadeniach pre seniorov vlastnoručne vyrobenou pohľadnicou s neutrálnym oslovením,
ktorú pošlete na adresu vybraného zariadenia. Do obálky môžete priložiť aj nejakú malú
pozornosť: napr. ručne vyrobený náramok, malého anjelika, ruženec, medovníček, kľúčenku,
karty, pexeso, veselé ponožky, záložku a iné. Podmienkou je, aby sa malá pozornosť vošla do
obálky spolu s pohľadnicou.
Potešiť môžete napr. aj starkých v dubnických zariadeniach, ich adresy prikladáme tu:
Zariadenie pre seniorov Dubina, Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom
Špecializované zariadenie Dubina, Prejtská 131/152, 018 41 Dubnica nad Váhom
Agentúra sociálnych služieb – ASS, n. o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom
Centrum sociálnych služieb – AVE Dubnica nad Váhom, Športovcov 671/23, 018 41 Dubnica
nad Váhom
Podrobné informácie o výzve nájdete na stránke www.kolkolasky.sk. Keď pošlete
pohľadnicu, na stránke nájdete počítadlo pohľadníc. Vyplňte, prosíme, údaje, do akého
zariadenia ste poslali pohľadnice a v závere mesiaca budeme vidieť, koľko starkých sa nám v
máji podarilo možno nepatrnou, no zároveň dôležitou drobnosťou potešiť.
#našportenámzáleží: Rekonštruujeme atletický štadión
Autor: Veronika Rezáková
V prvej časti nášho nového seriálu Na športe nám záleží prinášame informáciu o práve
prebiehajúcej rekonštrukcii atletického oválu v hodnote presahujúcej pol milióna eur.
Na obnovu atletického štadióna prispieva sumou 250-tisíc eur Slovenský atletický zväz.
Mesto zo svojho rozpočtu do opravy investuje viac ako 308-tisíc eur, čím deklaruje svoj
záujem podporovať rozvoj športu v Dubnici nad Váhom a vytvárať adekvátne podmienky na
športovú prípravu a výchovu nových talentov. Práce na atletickom ovále v celkovej hodnote
presahujúcej pol milióna eur by mali byť ukončené do šiestich mesiacov.
Zo 6-dráhového atletického oválu zhotoviteľ prác, vysúťažená spoločnosť SPORT
Construction, a. s., odstránil v úvode mesiaca apríl pôvodný tartan. V ďalšom kroku obnaženú
pláň ihriska vyspádoval a zhutnil. Po ukončení prác na západnej strane ihriska pri bežeckej
rovinke vznikne rozbežisko s umelým povrchom, ako aj pieskové doskočisko pre skok do
diaľky. V severnej časti oblúka sa bude nachádzať vodná priekopa, sektor skoku do výšky a
rozbežisko pre hod oštepom. Mesto obnoví v rámci prác aj priestor na vrh guľou, časť pre hod
diskom a kladivom a rozbežisko pre skok do výšky. V rámci úpravy okolitého terénu bude po
vnútornom obvode vysiaty nový prírodný trávnik.
Za dvadsať rokov dostal tartan zabrať
Štyristometrový atletický ovál bol do užívania odovzdaný ešte v roku 2001. Ak by mesto
nepristúpilo k jeho obnove, mohlo by prísť o významných pretekárov. „Za dve dekády
používania sa dráha prirodzene opotrebovala a jej obnova sa stala nevyhnutnou. Som veľmi
rád, že nám Slovenský atletický zväz na jej komplexnú rekonštrukciu poskytol dotáciu,
pretože celková investícia presahuje sumu pol milióna eur. Zároveň by som chcel vyzdvihnúť
aj pomocnú ruku zväzu pri technických riešeniach,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf.
Atletický klub Spartak Dubnica nad Váhom patrí k slovenským špičkám, jeho história siaha
až do roku 1944. V Dubnici nad Váhom vyrástlo veľa atlétov, z ktorých mnohí úspešne
reprezentovali mesto aj na medzinárodnej úrovni. Mesto je známe aj organizáciou
významných atletických podujatí. V súčasnosti sa členská základňa klubu pohybuje okolo 520
členov.

Komentár Jozefa Králika, vedúceho stavebného úradu, k postupu prác:
„Po odokrytí tartanového povrchu v časti oválu vybúrame celú vrstvu pôvodného asfaltového
povrchu a odstránime všetky prebytočné betónové plochy a obrubníky. V rámci výstavby
osadíme nový drenážny systém po vnútornej časti oválu. Na poklad položíme asfaltový
koberec, na ktorý bude v časti bežeckej dráhy uložený nový umelý vodopriepustný
polyuretánový športový povrch, pri rozbehových dráhach pôjde o vodonepriepustný povrch.
Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch
Turistický pochod Dubnická tridsiatka, ktorého termínom býva tradične posledná
aprílová sobota, sa neuskutočnil ani v roku 2021. Dôvodom boli protipandemické
opatrenia, a hoci sa v spomínanom čase už začalo ich uvoľňovanie, hromadné podujatia ostali
naďalej zakázané. Dubnická tridsiatka zažila už 47. ročníkov, ten posledný sa datuje do roku
2019. Trasy s dĺžkou 10, 20, 30 a 35 kilometrov či cyklotrasy absolvovalo v závislosti od
počasia každý rok niekoľko stoviek ľudí, pri dobrých podmienkach prekonala návštevnosť aj
hranicu 1500 účastníkov. Podujatie, ktoré svojím termínom symbolicky odkazuje na
oslobodenie Dubnice nad Váhom 28. apríla 1945, začínalo kedysi ako pochod s dĺžkou 50
kilometrov. Dnes je vďaka rôzne dlhým a náročným trasám prístupné všetkým turistom bez
rozdielu veku či kondície. Ak by ste si chceli na svoj obľúbený pochod zaspomínať, trasy
Dubnickej tridsiatky si môžete prejsť aj sami. Podrobnosti a mapy nájdete na stránke
kstdca.estranky.sk.
Hokejista Šimon Beták po skončení sezóny v Spartaku Dubnica naskočil aj do
rozbehnutého play off slovenskej extraligy. 26-ročný útočník si vo štvrťfinále proti
Michalovciam pripísal jeden kanadský bod, keď v šiestom stretnutí asistoval na jediný gól
svojho tímu. Ten bol zároveň aj posledným presným zásahom Dukly v sezóne, mužstvo spod
hradu Matúša Čáka v spomínanom stretnutí prehralo 1:2 po predĺžení a z postupu v pomere
4:2 na zápasy sa radovali hokejisti z východu Slovenska.

Na Slovensku ste tréner, v Poľsku stále pán tréner
Autor: Samuel Valuch
Jastrzebie je poľský mestom s približne 100 000 obyvateľmi a piatimi baňami na koks,
zamestnávajúcimi 35-tisíc ľudí. Uprostred tejto banskej aglomerácie funguje hokejový
klub s filozofiou výchovy vlastných odchovancov, ktorý z pozície trénera vedie Dubničan
Róbert Kaláber. „Po prvý raz v histórii sme sa stali majstrami. V tejto sezóne sme
získali aj superpohár a Poľský pohár,“ menuje úspechy svojho tímu bývalý hráč aj
tréner hokejovej Dubnice, ktorý sa v pozícii poľského reprezentačného trénera chystá aj
na olympijskú kvalifikáciu. V nej vyzve aj slovenský národný tím.
Ste rodený Bratislavčan. Čo vás priviedlo do Dubnice a prečo ste sa tu rozhodli ostať?
Od šiestich rokov až po dorast som hrával za Slovan Bratislava. Do dorastu aj do juniorky
robili výber z troch vtedajších bratislavských klubov, medzi juniormi som sa vmestil len do
štvrtej päťky. Poslali ma do BEZky, ale tam mali dosť hráčov a o mladého chalana nemali
záujem. V Bratislave ma ako žiaka trénoval pán Paštinský, bratranec Vladimíra Paštinského,
ktorý bol v tom čase prezidentom dubnického hokejového klubu. Cez neho som sa dostal do

Dubnice. Strávil som tu dva roky, potom som šiel na vojnu, medzitým som sa oženil, narodila
sa mi prvá dcéra a už som sa tu usadil. Moja hokejová kariéra potom pokračovala v Senici,
Prešove, Prievidzi, Piešťanoch, jednu sezónu som hral v Rakúsku aj v Maďarsku.
Po ukončení aktívnej kariéry ste teda plynule prešli na trénerstvo?
Kariéru som skončil v 36 rokoch. Mal som zlomeninu členka, hrali sme play off, potreboval
som to doliečiť, ale chcel som pomôcť mužstvu. No a ohybnosť členka odvtedy nemám
dobrú. Trénoval som už počas kariéry - od prípraviek až po juniorov. Keď som skončil, bol
som stopercentne pripravený na trénerskú kariéru.
Pred príchodom do Poľska ste určite prešli viacerými zastávkami, fanúšikovia si vás
určite najviac pamätajú z pôsobenia na lavičke Dukly Trenčín.
Najskôr som začal trénovať mužov v Senici, potom som sa dostal k dorastu v Dubnici. Boli tu
vtedy šikovní chalani, začali sme budovať mužstvo, podarilo sa nám postúpiť do extraligy,
ďalší rok sme v nej skončili druhí. Vo finále sme prehrali s Košicami, ktoré mali vtedy silný
ročník, niektorí z tých chalanom dnes hrajú NHL. Ďalší rok za mnou prišiel Robo Švehla a
šiel som do Trenčína, začal som pri mládeži, potom som prešiel k mužom. Nasledovala
Žilina, tam však boli finančné problémy a komplikovaná situácia, a preto, keď som dostal
ponuku z Jastrzebia, povedal som si, že nemám čo stratiť. Dnes som tam už sedem sezón.
Aký je rozdiel v práci trénera na Slovensku a v Poľsku?
Na Slovensku ste tréner, v Poľsku stále pán tréner. Funkcionári a hráči sa k vám tak správajú,
tréner má možnosť budovať káder, máme nejaký balíček, do toho zakomponovávame posily,
ktoré chceme.
Dostali sme sa k hráčom. V rámci poľskej najvyššej súťaže je váš tím tak trocha
unikátom...
Väčšina našich hráčov sú odchovanci, robíme s nimi štyri-päť rokov, od sedemnástich hrajú
extraligu, je tam kontinuita, práca s mládežou, ten klub má všetko, čo by mal dobrý klub mať.
Nastupuje za nás najviac odchovancov v celej poľskej lige.
Znamená to, že súťaži dominujú legionári?
Teraz funguje už tretí rok takzvaná liga open. Pre nedostatok poľských hráčov kluby žiadali,
aby mohli mať v kádri neobmedzené množstvo cudzincov. Liga je síce každým rokom lepšia,
no hrá v nej stále menej poľských hráčov. Potom sa to prejavuje na reprezentácii. Ak to tak
ostane, o niekoľko rokov môže mať poľský hokej problém.
Dá sa teda povedať, že idete príkladom?
Chceme, aby bola kvóta na cudzincov, teda aby musel byť v každom klube istý počet
Poliakov. Keď sme vyhrali Poľský pohár, hrali sme s Osvienčimom, kde boli štyria či piati
domáci hráči, s Krakovom, kde boli traja. Celé hokejové Poľsko stálo za nami, pretože
ukazujeme, ako sa to má robiť, ako sa majú mladí chalani zapracovávať do mužstva,
doplneného výbornými cudzincami. Napríklad v našom kádri sme mali aj dvoch Dubničanov
- Mareka Hovorku a Romana Ráca. S týmto prístupom dnes dokážeme poraziť aj bohaté
kluby.
Poľských fanúšikov si spájame so skokmi na lyžiach či futbalom. Sledujú aj hokej?
Poliaci sú nadšenci. Ak bude niekto najlepší v šípkach, budú fandiť šípkarom. Športom číslo
dva je pre nich momentálne volejbal, majú radi skoky na lyžiach, nie je pre nich problém
prejsť cez celú krajinu a pozrieť sa, ako niekto dvakrát skočí, a ísť domov. Samozrejme,

sledujú futbal. Majú Lewandovwkeho, ktorý je pre nich bohom, majú krásne štadióny aj v
menších mestách, tie im môžeme závidieť. Takých ako u nás v Trnave postavili za tri roky
päť. Hokej je v úzadí, v televízii sa vysielalo až ligové finále, inak si ho môžete pozrieť len
cez internetovú TV. Veľa ľudí ho vníma ako šport, ktorý nemá výsledky na reprezentačnej
úrovni, tak ich nezaujíma.
To sa ale môže aj vďaka vám zmeniť.
Ak by sa podaril úspech na olympiáde alebo majstrovstvách sveta, popularita by isto šla hore.
Teraz to bude 30 rokov odvtedy, čo boli poľskí hokejisti naposledy na olympiáde. Boom v
tomto športe nastal, keď v roku 1976 porazili v Katowiciach Rusov. S ohľadom na
obľúbenosť nášho športu je zaujímavé aj to, že hokejové mestá ležia z 90 % len na juhu pri
hranici so Slovenskom a Českom, ako by to tam Slováci a Česi držali. Napríklad Varšava ako
hlavné mesto nemá žiadne seniorské mužstvo, hoci majú štadión. Nerozumiem tomu, bavili
sme sa aj o tom, že keby mali tím, veľmi by sa zdvihla popularitu hokeja.
Majú Poliaci nejakého hokejového Lewandowskeho?
Máme Aarona Chmielevskeho, ktorý hrá za Třinec, ten je najpopulárnejší a má aj najlepšie
výkony. Za hranicami máme spolu len päť hráčov.
Ako vidíte svoje šance v olympijskej kvalifikácii, kde si skrížite hokejky aj so
slovenským výberom?
Musím povedať, že kvalita mužstiev Slovenska, Bieloruska či Rakúska, aj čo sa týka ratingu,
je úplne iná než naša. Náš problém je v nedostatku hráčov. V podstate vyberáme do 25
členného kádra zo 40 ľudí. Keď je ešte niekto zranený, chorý... Navyše, chalani sú pod malým
tlakom, nemusia o svoje miesto bojovať. Varím z toho, čo je. Na zápasy sa však veľmi tešíme.

