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Obhájime
titul
excelentnosti?

Nové karty
s výhodami
pre seniorov

Chateau Mignon
postupne
ožíva

Naše mesto sa opätovne uchádza o európske označenie vynikajúcej verejnej správy.
Udelenie titulu môžete ovplyvniť aj vy
vyplnením dotazníka. Svoj názor môžete
vyjadriť do konca marca.

Zľavy či voľné vstupy - aj takého benefity
ponúkne SENIOR KARTA všetkým
Dubničanom nad 60 rokov, ktorí o ňu
požiadajú. Zapojte do programu svoje
zariadenie aj vy!

V úvode roka mesto začalo s rekonštrukciou bývalého domu záhradníka rodiny
Ilešháziovcov. Viac sa dozviete v zaujímavom rozhovore s primátorom Petrom
Wolfom.
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Vítame február, mesiac zábavy a blížiaceho sa pôstu
Vraví sa, že vo februári, v druhom mesiaci
v roku, sme už dostatočne rozbehnutí a máme
jasne vytýčené ciele, ktoré chceme dosiahnuť.
Február je akýmsi prechodovým mesiacom
medzi zimou a jarou. Keďže v exteriéri sa toho
ešte mnoho realizovať nemôže, ostáva čas
na plány, prípravy, stratégie. Práve na tie už
spomínané vytýčené ciele. Na nich pracujeme
v tomto období aj my na mestskom úrade.
Kolegovia na stavebnom úrade a oddelení verejného obstarávania majú ruky, hlavy, stoly
i počítače plné dokumentácií, vďaka ktorým
dokážeme obstarať zhotoviteľov prác alebo
zadať prácu na realizáciu. Táto časť je nesmierne dôležitá, samotná realizácia, výstavba alebo
rekonštrukcia v teréne, viditeľná aj pre obyvateľov, je už len vrchol obrovského ľadovca.

veci, od ktorých sme viacerí istou formou
závislí, či už ide o sociálne siete, videohry či
napr. pozeranie televízie. V tejto súvislosti by
som bol veľmi rád, ak by sme sa všetci nastavili
na vlnu tzv. suchého februára a dostali z našich životov, myslí a prejavov zlosť, nenávisť a
osočovanie. Ľudská frustrácia v týchto časoch
neistoty a nejednoznačnosti poľahky rastie a
prejavuje sa práve hnevom a invektívami voči
druhým ľuďom. Skúsme to vypustiť, byť k sebe
milší, lepší.

V tomto roku nás čaká, verím, rekonštrukcia
námestia, výstavba cyklotrasy do mestskej časti
Prejta, zvýšenie bezpečnosti z hľadiska dopravy pred základnými školami, modernizácia
športovísk a ihrísk na sídliskách a mnoho ďalšieho. Z hľadiska pevne stanovených vízií tak
máme na čom pracovať, aby sme v jarných a
letných mesiacoch mohli investičné zámery
naplno realizovať.

Názor sa dá vyjadriť priamo a asertívne aj
bez zášti a hnevu. Momentálne na to mesto
ponúka hneď niekoľko príležitostí a ja budem
veľmi rád, ak ich občania využijú v čo najväčšej miere. Otvorený je elektronický dotazník
o kultúrnom živote v meste, názor na služby poskytované v klientskom centre možno
vyjadriť priamo na tablete v klientskej zóne
a v neposlednom rade zbierame názory občanov na chod samosprávy v rámci projektu
ELoGE. Minulý rok nás totiž Rada Európy
ohodnotila titulom vynikajúca verejná správa, ktorý by sme veľmi radi obhájili. To, či
sa nám to podarí, závisí aj od Vášho názoru,
preto nám ho určite dajte vedieť. Viac informácií k téme nájdete na strane č. 4.

Február je však predzvesťou blížiaceho sa
pôstu. V modernom ponímaní naberá pôst
mnohé nové formy. Niektorí ľudia si neodopierajú len jedlo a alkohol, ale aj mnohé iné

V súvislosti s komunikáciou by som rád upozornil ešte na jednu zmenu. Aby používatelia
sociálnych sietí vedeli jednoznačne identifikovať, či cez facebook komunikujú s mestom

alebo nie, rozhodli sme sa stránku Dubnické noviny premenovať na Mesto Dubnica
nad Váhom – oficiálna stránka. Tu Vaše otázky nezostanú nezodpovedané a za poskytnuté
informácie ako samospráva zodpovedáme.
Novinku však pripravujeme aj smerom
ku generácii skôr narodených občanov. Ako si
môžete prečítať na strane č. 7, aktuálne mesto
pracuje na projekte SENIOR KARTY plnej
výhod práve pre starších občanov.
Osobne verím, že pri troche snahy si v našom
meste každý, či už mladší alebo starší, nájde
pre seba to, čo má rád, čomu sa venuje, čo ho
teší. A my budeme pracovať na tom, aby boli
postupne tieto možnosti nielen čo najpestrejšie, ale aj kvalitné a zmysluplné.
Prajem Vám, aby sa vám postupne darilo rozvíjať Vaše osobné vytýčené ciele a aby ste sa
pevnou vôľou v rámci blížiaceho sa pôstu dokázali vzdať toho, čo Vám škodí alebo nepraje.

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.

v novinách majú vyhradené parkovisko.
Napriek tomu sa stále stretávam s parkovaním dodávkových automobilov na sídliskových parkoviskách. Bude mesto, resp.
mestská polícia túto situáciu nejako riešiť? Ďakujem za odpoveď.

PARKOVANIE DODÁVOK
NA ZBERNOM PAKOVISKU
Dobrý deň, všimol som si, že už sú osadené a odkryté dopravné značky zakazujúce
státie, okrem iných aj dodávkových automobilov na bežných parkoviskách
od 19.00 h do 6.00 h, podľa prezentácie

Odpovedá: PaedDr. Veronika
Valuchová, hovorkyňa mesta
Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Mestská polícia sa vodičmi, nerešpektujúcimi nové
dopravné značenie, zaoberá odo dňa, keď
vstúpilo do platnosti a vykonáva kontroly sídlisk vo vymedzenom čase na pravidelnej báze.

Každého vlastníka, resp. vodiča takéhoto
vozidla príslušníci polície najskôr riešili upozornením na novú povinnosť a napomenutím
a po opakovanom nerešpektovaní pravidla už
striktne pristupujú k udeľovaniu blokových
pokút. V tomto čase už komunikovali približne s 90 % vlastníkov dodávok na našom území,
v najbližšom čase tak budú riešení, resp.
oboznámení všetci. Mesto zároveň plánuje
vlastníkom dodávok vyjsť v ústrety a na parkovanie tohto typu vozidiel vyčleniť aj ďalšie
parkovacie plochy tak, aby sa nachádzali
vo viacerých častiach mesta a boli dostupnejšie.
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#predstavujemetváremestskéhoúradu Lenka Prekopová: Rozhodnutie
prejsť zo súkromnej sféry do verejnej bolo správne
Text Veronika Valuchová Foto Erik Osvald

Od októbra uplynulého roka vedie
klientske centrum na mestskom
úrade právnička Lenka Prekopová.
Do verejnej sféry prešla zo súkromného sektora, no každodenný osobný kontakt s občanmi a verejnosťou
si pochvaľuje.
Lenka, vedieš 11-členný, čisto ženský kolektív. Mnohé tvoje kolegyne
sú vekovo i profesijne staršie. Ako
sa ti darí na novej pozícii?
Od začiatku vnímam celý kolektív i spoluprácu v rámci neho ako veľmi príjemnú. Do tejto
funkcie som nastupovala s odhodlaním, ale
aj pokorou a každé ráno odomykám dvere
klientskeho centra s tým, že pre občanov
ideme pracovať najlepšie, ako vieme. Samozrejme, vždy sa dá niečo zlepšiť, vyšperkovať,
no všetko chce svoj čas. Rozhodnutie prejsť
zo súkromnej sféry do verejnej bolo správne
a dúfam, že to tak vnímajú aj ostatní okolo
mňa.
Moderné centrum služieb verejnosti funguje na Mestskom úrade
v Dubnici nad Váhom približne jeden rok. Samospráva len
pred nedávnom pri tejto príležitosti realizovala prieskum spokojnosti
obyvateľov s poskytovanými službami. Výsledky vyšli priaznivo a
ukázali veľkú spokojnosť návštevníkov klientskeho centra. Ako vnímaš túto situáciu ty ako nová vedúca klientskej zóny?
Pre to, aby boli občania spokojní, robíme
každý deň naozaj maximum. Verím teda, že
realizovaný prieskum nám umožnil pravdivo
nazrieť do ich prežívania a myšlienok. Záro-

veň musím uviesť, že nie každému dokážeme
vždy na 100 % vyhovieť – napr. z pohľadu zákonných lehôt alebo zákonných postupov,
no snaha pomôcť a vyjsť v ústrety je z našej
strany vždy veľká. Myslím si, že drvivá väčšina občanov od nás odchádza spokojná s tým,
ako sme predloženú požiadavku vybavili.
Opieraš sa ako vedúca klientskeho
centra aj o svoje právne vzdelanie?
Určite áno, právny základ je v tejto oblasti
veľmi dôležitý. Zároveň si rozširujem obzory
v mnohých ďalších oblastiach. Matričné
skúšky sme s kolegyňou zložili so 100 % úspešnosťou, takže sme pripravení poskytovať
plnohodnotné služby občanom vo všetkých
oblastiach.
Denne sa klientskym centrom takpovediac premelie veľké množstvo
ľudí. Čo považuješ za najťažší aspekt práce s občanom a čo je, naopak, tou najlepšou pridanou hodnotou?
Každý klient sem prichádza z iného prostredia, z rozdielneho rodinného zázemia,
v odlišnom psychickom rozpoložení a navyše
s rôznymi očakávaniami. Snažíme sa im vždy
v najvyššej možnej miere vyhovieť, často aj
nad rámec našich povinností, no, samozrejme, zakaždým v medziach zákona. Niekedy
sa nevyhneme menšiemu treniu medzi predstavami občana a našimi možnosťami, na čo
každý človek reaguje odlišne. Pokiaľ ide o tie
najkrajšie aspekty práce s ľuďmi, nesmierne
sa tešíme, keď sa občan do klientskeho centra
vráti a povie nám, že sme mu pomohli, dobre
poradili a odchádza spokojný.

zanechaním spätnej väzby prostredníctvom tabletu, umiestneného priamo
v priestoroch klientskeho centra.

Lenka
Prekopová
[vedúca starostlivosti o občanov]

Lenka Prekopová, 29-ročná Dubničanka, pôvodom z Kolačína, vyštudovala právo na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred tým, ako sa stala vedúcou pracovníčkou starostlivosti
o občanov v klientskom centre
mestského úradu, pôsobila v jednej
zo súkromných spoločností v Dubnici nad Váhom na právnom oddelení. Je vydatá a s manželom rada
trávi voľný čas turistikou a cestovaním.

PRIPOMÍNAME
Obyvateľom
mesta
Dubnica
nad Váhom pripomíname, že
od Nového roka funguje matričné
oddelenie v klientskom centre opäť
bez obmedzení. Súvisiacu agendu
možno vybavovať štandardne štyri
dni v týždni počas úradných hodín.

TIP: O svoj názor na poskytované služby
a celkový dojem z návštevy klientskeho
centra sa môžete aj naďalej podeliť, a to

Samospráva
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Mesto chce obhájiť titul excelentnosti, ohodnotiť ho môžete aj vy
Text Veronika Valuchová Foto Erik Osvald

Dubnica nad Váhom sa opätovne
uchádza o európske označenie vynikajúcej verejnej správy. Mesto
získalo v uplynulom období ocenenie Rady Európy v oblasti správy
vecí verejných ako jedno z prvých
na Slovensku vôbec.

Pilotný ročník projektu Európske označenie
vynikajúcej verejnej správy (ELoGE) ukázal,
že Dubničania vnímajú svoje mesto ako transparentné, otvorené a efektívne, naklonené
inováciám a participácii občanov. Mesto Dubnica nad Váhom tak po posúdení expertmi i
obyvateľmi získalo titul excelentnosti, udeľovaný samosprávam, ktoré dosahujú vysokú
celkovú úroveň správy vecí verejných na základe referenčných kritérií. Akreditovaným partnerom pre Radu Európy je na Slovensku organizácia Dobrý úradník.
Prísne kritériá posudzujú tucet ukazovateľov

Dubnická samospráva chce získaný titul dobrého úradu obhájiť, preto systém práce na radnici opäť prejde hodnotením 12 princípov,
ktorými sú participácia, schopnosť reagovať,
účinnosť a efektivita, otvorenosť a transparentnosť, právny štát, etické správanie, kompetentnosť, inovácia, udržateľnosť, rozumné
spravovanie financií, ľudské práva a kultúrna
rozmanitosť a zodpovednosť. Mesto tak dokáže identifikovať svoje slabé a silné stránky pri
poskytovaní služieb verejnosti.

svojho názoru prispievate k zlepšeniu miestnej
demokracie.

Stačí, ak vyplníte dotazník, ktorý sa zaoberá prieskumom verejnej mienky na tému
komunálnej politiky a služieb poskytovaných samosprávou. Dotazník môžete
vyplniť po zosnímaní QR kódu alebo
navštívte
www.dubnica.eu.
Zaberie
vám to len niekoľko minút. Účasť
v prieskume je anonymná a dobrovoľná.
Dotazníkový zber prebieha do 31. marca.
Na udelenie titulu excelentnosti však nema- Ďakujeme a tešíme sa na váš názor.
jú vplyv len experti, nominovaní Radou Európy, ale aj obyvatelia mesta a mestskí poslanci.
Tí mesto hodnotia prostredníctvom unifikovaného dotazníka, ktorý je určený pre všetky
slovenské samosprávy zapojené v projekte.
Ako ste spokojní so službami
mesta? Ohodnoťte svoju samosprávu ešte dnes
Páčia sa vám služby, ktoré poskytuje samospráva? Povedzte nám, aké máte skúsenosti s dubnickou radnicou a jej aktivitami. Vyslovením

Kým my sviatkujeme, oni pracujú, aby chránili naše životy a majetok
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Počas novoročnej návštevy primátora mesta Petra Wolfa záchranné
i silové zložky skonštatovali pokojný priebeh uplynulých sviatkov.

Kým väčšina obyvateľstva trávila sviatočné
chvíle vo svojich domovoch pri vianočnom
stromčeku, príslušníci policajného, hasičského
a záchranného zboru bdeli v službe, aby chránili naše životy a majetok. Najkrajšie sviatky
v roku trávili v službe aj zamestnanci zariadenia pre seniorov (ZPS) Dubina a špecializovaného zariadenia (ŠPZ) v mestskej časti Prej-

004 Samospráva

ta, ktorých zriaďovateľom je mesto Dubnica o množstvo a charakter zásahov, resp. výjaznad Váhom.
dov. Spolupráca aj komunikácia s príslušníkmi týchto zložiek je naozaj výborná,“ skonštaZa celoročnú prácu, sťaženú epidemickou toval dubnický primátor po návšteve stanice
situáciou, ale aj prácu počas sviatkov a Nové- mestskej i štátnej polície a hasičskej zbrojnice
ho roka sa zamestnancom v službe tak ako s tým, že dubnickí profesionálni hasiči realipo minulé roky počas novoročnej návštevy zovali počas Vianoc a novoročných osláv celosobne poďakoval primátor mesta Dubnica kovo 4 výjazdy, dva k dopravným nehodám,
nad Váhom Peter Wolf. „Vo sviatočnom ob- jeden k požiaru a jeden k zaseknutému výťadobí neboli hlásené nijaké mimoriadne uda- hu.
losti, Vianoce i Nový rok boli v našom meste
pokojné. Som rád, že sa mám možnosť ľuďom Bez problémov a prípadov nákazy ochorením
chrániacim životy, zdravie a majetok osobne COVID-19 sa zaobišli vianočné sviatky aj
poďakovať a porozprávať sa o tom, ako im v ZPS Dubina a ŠPZ Prejta, v ktorých hlava
vieme ako samospráva pomôcť. Zaujímal som mesta poďakovala za prácu všetkým prítomsa aj o priestupkovú a trestnú činnosť, ako aj ným zamestnancom.
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Návštevnosť webového sídla mesta opäť vzrástla, medziročne
o takmer 50-tisíc návštevníkov
Text Veronika Valuchová Foto Erik Osvald

V roku 2020 navštívilo webové sídlo
mesta www.dubnica.eu 137-tisíc
ľudí. V roku 2021 toto číslo vzrástlo
o 47-tisíc na 184-tisíc unikátnych
návštevníkov, čo predstavuje nárast o 34 %.

Návštevnosť webového sídla mesta a jej medziročný vývoj vyhodnocuje samospráva aktívnejšie od roku 2019. „Za posledné tri roky
stúpol počet ľudí, ktorí navštevujú webové
sídlo mesta, viac ako 2-násobne, o obdivuhodných 114-tisíc ľudí. Medziročne navštívi webové sídlo mesta v priemere o 27,3 % viac
ľudí, aby našlo relevantné a najaktuálnejšie informácie, z čoho máme naozaj veľkú radosť.
Rastúce čísla sú pre nás potvrdením, že obyvatelia mesta vnímajú webové sídlo www.dubnica.eu ako podstatný, spoľahlivý, pravidelný
a transparentný zdroj informácií, preto ho vyhľadávajú a navštevujú. Webové sídlo mesta,
mesačník Dubnické noviny a sociálne siete
patria k najzásadnejším zdrojom informácií
pre občanov mesta a pomáhajú nám byť modernou a transparentnou samosprávou,“ informoval primátor mesta Peter Wolf.

Vedeli
ste, že...?

Na webovom sídle Dubnice nad Váhom sa
rok za rokom zvyšuje aj počet navštívení jednotlivých stránok. V roku 2018 sa počet navštívených stránok pohyboval okolo 1,4-milió- Na webovom sídle mesta nájdete
na, v roku 2021 číslo vzrástlo na 2,7 milióna. napr. aj:
• každodenný pracovný kalendár primátora
Dubnická samospráva zaznamenala tiež mesta,
za uplynulý rok výrazné vyhľadávanie člán- • zoznam aktuálnych pracovných ponúk,
kov, ktoré súviseli s informáciami o testovaní • informácie z meračov kvality ovzdušia
na prítomnosť ochorenia COVID-19, o pre- na školách,
vádzkovej dobe mobilných odberových miest • oznamy odosielané cez tzv. SMS rozhlas,
či možnostiach nechať sa zaočkovať. Rovnako • hlásenia mestského rozhlasu,
ako po minulé roky, vyhľadávané boli aj sekcie • sekciu Transparentné mesto, ktorá má
obyvateľom uľahčiť orientáciu medzi
Úradná tabuľa či Dôležité oznamy.
jednotlivými stránkami.
Mesto Dubnica nad Váhom na svojom webovom sídle uverejňuje dôležité, aktuálne a zaujímavé informácie zo života v meste pravidelne na dennej báze. Správy mesto zverejňuje
aj v mesačníku Dubnické noviny a svojich občanov denne zásobuje novinkami aj prostredníctvom profilov na sociálnych sieťach instag- Komentár Dušana Mišovca, veram, facebook a youtube. Od roku 2020 Dub- dúceho IT oddelenia mesta:
nica nad Váhom využíva tiež službu tzv. mo- „Najčastejšie návštevníci elektronického sídla
bilného rozhlasu a od roku 2019 je súčasťou mesta otvárajú jeho domovskú stránku www.platformy Odkaz pre starostu a pravidelným dubnica.eu, potom nasleduje sekcia Aktuality.
držiteľom ocenení za profesionálnu komuni- V roku 2021 sme zaznamenali najvyššiu návkáciu s občanom prostredníctvom uvedenej števnosť v mesiacoch január, február a november.”
platformy.

Malé zdroje znečisťovania ovzdušia nahlasujte do 15. februára
Text Mária Badačová

Prevádzkovateľom malého zdroja
znečisťovania ovzdušia s tepelným
príkonom do 300 kW pripomíname,
aby nezabudli nahlásiť do 15. februára 2022 referátu životného prostredia nielen spotrebu palív, ale
aj suroviny, z ktorých vznikajú znečisťujúce látky.

cu zo zákona o poplatkoch za znečisťovanie
ovzdušia a zo všeobecne záväzného nariadenia
mesta o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Pri oznámení je dôležité doplniť aj ďalšie
údaje, ktoré sú užitočné pri zisťovaní množstva
a škodlivosti vypúšťaných látok, rovnako tak aj
údaje o veľkosti zdroja prevádzkovaného v minulom roku,“ priblížil odborný referent ochrany vôd a ovzdušia Juraj Prekop.

Žiadosti pre fyzické a právnické osoby nájdu
prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na webovom sídle mesta v sekcii
Samospráva - Ako vybaviť - Životné prostredie - Ochrana ovzdušia. V prípade zániku prevádzky malého zdroja znečisťovania ovzdušia
je prevádzkovateľ povinný najneskôr do 15
dní od ukončenia prevádzky túto skutočnosť
oznámiť mestu.

„Právnické a fyzické osoby oprávnené podnikať majú oznamovaciu povinnosť vyplývajú-

Samospráva
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Križovatku ulíc Štúrova a Hurbanova chce mesto spraviť
vatkou ulíc Hurbanova a Štúrova jeden z naj- bude vybudovaný ako bezbariérový, s prvkabezpečnejšou
Text Veronika Valuchová Foto Mária Badačová

Nebezpečný dopravný úsek pre peších sa samospráva rozhodla upraviť.

Peších a chodcov čaká pri prechádzaní križo-

dlhších prechodov cez vozovku bez akejkoľvek
ochrany v podobe priechodu pre chodcov či
verejného osvetlenia. „Táto križovatka je svojím súčasným usporiadaním relatívne špecifická. Pre chodcov predstavuje riziko z hľadiska
svojej šírky, ktorú musia nechránení prekonať,
aby sa dostali z jednej strany na druhú. Úplne
tu absentujú prvky, ktoré by chodcov chránili
pred stretom s vozidlom alebo zvýšili ich bezpečnosť a viditeľnosť,“ vysvetlil Jozef Králik
zo stavebného úradu.

Predmetná križovatka je frekventovaným
uzlom najmä v čase dochádzania veľkého
množstva ľudí za prácou v priemyselnom areáli ZVS. Mesto Dubnica nad Váhom sa rozhodlo zlepšiť situáciu v tomto úseku a z hľadiska bezpečnosti chodcov dobudovať novú
časť chodníka a vyznačiť celkom nový priechod pre chodcov, ktorý bude riadne osvetlený verejným osvetlením. Nový chodník

mi pre nevidiacich a slabozrakých. „Chodci
tak budú bezpečne vedení nielen cez križovatku, ale aj z jednej strany Hurbanovej ulice
na druhú. Týmto spôsobom dokážeme eliminovať nepríjemné kolízne situácie medzi pešími a motorovými vozidlami najmä vo večerných, resp. skorých ranných hodinách, teda
v čase zhoršenej viditeľnosti,“ dodal k téme
vedúci stavebného úradu. V centrálnej časti
križovatky by mali pribudnúť dva dopravné
ostrovčeky s cieľom sprehľadniť organizáciu
dopravy.

K stavebným úpravám križovatky bude môcť
samospráva pristúpiť po vydaní všetkých príslušných povolení a vysúťažení zhotoviteľa
v rámci verejného obstarávania. Rada by tak
urobila ešte v tomto roku s tým, že súvisiace
náklady budú hradené z mestského rozpočtu.

Text Veronika Valuchová

MÝTUS Č. 5 – ZANEDBANÁ STAROSTLIVOSŤ O KOMUNIKÁCIE
ČO SA HOVORÍ?
Mesto Dubnica nad Váhom sa nestará o komunikácie pre motorové vozidlá. Cesty sú rozbité a v havarijnom stave a mesto ich napriek
tomu nerekonštruuje, nestará sa o ne.
AKO JE TO NAOZAJ?
Mesto Dubnica nad Váhom identifikovalo
komunikácie pre peších i motorové vozidlá
vo veľmi zlom stave a postupne pracuje
na odstraňovaní havarijných situácií. Nie
všetky komunikácie v Dubnici nad Váhom
sú však v správe a v majetku mesta. Samospráva v zmysle hospodárneho nakladania
s verejnými financiami sa stará o údržbu a
zveľaďovanie svojho majetku. V prípade,
ak je komunikácia predsa len vo vlastníctve
mesta, je v zlom stave a nie je zrekonštruovaná, existuje na to relevantný dôvod. Tým
môže byť napr. plánovaná rozkopávka,
pre ktorú by boli financie investované do opravy komunikácie použité nehospodárne a nerozumne. Uvedieme niekoľko príkladov.
• KRUHOVÁ KRIŽOVATKA V CENTRE MESTA
Križovatka nie je majetkom mesta, o jej sprá006 Samospráva

vu a údržbu sa stará Slovenská správa ciest
(SSC), ktorá je aj zodpovedná za jej stav
a opravu. Mesto i primátor osobne opakovane na SSC apelujú s nutnosťou opravy vozovky v križovatke v čo možno najskoršom termíne. Oprava križovatky bola mestu Dubnica
nad Váhom zo strany SSC prisľúbená a samospráva bude na rekonštrukciu ďalej nahliehať.
V prípade vydania súhlasu zo strany SSC mesto
nevylučuje ani opravu križovatky na vlastné náklady.

výtlkov a poškodení komunikácie. Nepôjde
však o komplexnú opravu komunikácie, a to
z toho dôvodu, že v tomto úseku vozovky
je naplánovaná rozkopávka z dôvodu rekonštrukcie plynovodu. V prípade, ak by mesto
predmetný úsek komunikácie riadne opravilo,
v budúcnosti by tak po rozkopávke muselo
urobiť znova.

• MOST PONAD VÁŽSKY KANÁL
Mostné teleso ponad kanál Váhu nie je v majetku a v správe mesta Dubnica nad Váhom,
• ULICA POD KAŠTIEĽOM
ktoré nemôže bez povolení siahať na cudzí maPRED BD Č. 627
jetok. V tomto prípade sa mesto usiluje získať
Dubnická samospráva si uvedomuje rozsiah- príslušné súhlasy, aby mohlo povrch vozovky
le poškodenia predmetnej vozovky, preto opraviť v prospech obyvateľov mesta na vlastv jarnom období pristúpi k čiastočnej oprave né náklady.
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Chateau Mignon postupne ožíva, budova je v rekonštrukcii
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

V úvode roka mesto začalo
s rekonštrukciou kultúrnej historickej pamiatky – bývalého domu
záhradníka rodiny Ilešháziovcov.
Prebiehajúce rekonštrukčné práce
majú pre budúcnosť tejto jedinečnej stavby dôležitý význam. Spýtali
sme sa na ne priamo primátora
mesta Petra Wolfa.
V akom stave mesto prevzalo dom
záhradníka, naposledy využívaný
ako hotel Chateau Mignon?
Skôr, ako sme ku kúpe budovy pristúpili, preverili sme jej technický stav, aby sme rozpočet mesta nezaťažili obrovskými investíciami
do jej rekonštrukcie. Ukázalo sa, že stavba nie
je v zlom stave, azda až na niektoré rozvody či
vandalmi zničené prístavby či časti interiéru.
V čom teda spočívajú aktuálne prebiehajúce práce?
V tomto bode dostávame hotel do stavu, že
v ňom bude opäť možné svietiť, kúriť či používať rozvody vody. Jednoducho povedané,

pamiatku vraciame do prevádzky schopného ných služieb, na aké boli návštevníci zvyknutí. Potom si budeme môcť opäť po rokoch
stavu.
vychutnať napr. dobrú kávu v tomto výnimočPrečo mesto nepristúpilo k obnove nom a nevšednom prostredí.
Chateau Mignon hneď, ako ho zísNa čo sa vy osobne v tejto súvisloskalo do majetku?
Rovno z dvoch dôvodov. Prvým je fakt, že sa- ti najviac tešíte?
mospráva najskôr vždy transparentne vyhlási Na to, ako sa táto lokalita zmení. V nedávnej
súťaž na zhotoviteľa prác. Druhým dôvodom minulosti bola spustnutou, zarastenou zónou,
je skutočnosť, že viaceré prístavby boli k domu v ktorej sa koncentrovali ľudia z okraja spoločzáhradníka v minulosti pristavené bez povo- nosti. Miesto bolo obeťou vandalizmu, znečislení, na čierno. Keďže chceme postupovať ko- ťované, ničené. Už dnes môžeme povedať, že
rektne, najskôr sme museli predmetné stavby sa situácia výrazne zlepšila po tom, ako sme
legalizovať a podnikané kroky prediskutovať upravili okolie, zregulovali zeleň, zrenovovali
jazierko, pribudla i knihobúdka. Po tom, ako
s pamiatkovým úradom.
bude v bývalom Chateau Mignon otvorená
nová prevádzka, verím, že lokalita nadobudne
Koľko bude rekonštrukcia trvať?
Stavebným zásahom do budovy stabilizujeme niekdajšiu popularitu. Z historického hľadisjej technický stav a zároveň zamedzíme tomu, ka máme byť na ňu prečo hrdí.
aby vplyvom klimatickým zmien dochádzalo k ďalším narušeniam. Objekt sme hneď
Zaujímavosť
po prevzatí do majetku ošetrili zabezpečovacím a kamerovým systémom, takže si naň už Renesančný dom z prvej polovice 17. storočia
toľko netrúfajú ani vandali, ako tomu bolo situovaný na okraji mestského parku je národv minulosti. Celkovo by malo vysúťaženej nou kultúrnou pamiatkou. Kedysi v ňom aj
firme trvať uviesť budovu do prevádzky, ak sa so svojou rodinou býval záhradník, ktorý sa
nič nepredvídané nevyskytne, necelé tri me- staral o priľahlý park podľa náročných požiadaviek rodu Ilešháziovcov. Zo záhradníkovho
siace.
domu sa o storočia neskôr stala reštaurácia AsDubničania i mnohí cezpoľní sa už toria a po nej vychýrený 4-hviezdičkový hotel
nevedia dočkať opätovného sprí- Chateau Mignon, ktorý sa v roku 2016 dostal
stupnenia budovy. Čo nás od tohto do konkurzu. Unikátnu budovu mesto v roku
2021 odkúpilo v opakovanom dražobnom
kroku ešte delí?
Keď bude niekdajší dom záhradníka opäť pre- procese za 400-tisíc eur s cieľom, aby zabránivádzky schopný, mesto vyhlási súťaž na jeho lo ďalšiemu poškodzovaniu kultúrneho dedičnájomníka, resp. prevádzkovateľa, ktorý za- stva a zaslúžilo sa o jeho prinavrátenie späť
streší chod zariadenia a poskytovanie podob- do kultúrno-spoločenského života.

Mesto pripravuje projekt SENIOR KARTY, v prvom
kroku oslovuje lokálnych podnikateľov
Text Veronika Valuchová

Sympatické zľavy, voľné vstupy
alebo darček k nákupu. Tieto i
mnohé ďalšie benefity ponúkne SENIOR KARTA všetkým Dubničanom
nad 60 rokov, ktorí o ňu požiadajú.

Skôr, než sa tak stane, mesto Dubnica
nad Váhom oslovuje lokálnych podnikateľov,
miestne prevádzky a podniky s možnosťou
stať sa súčasťou nového programu SENIOR
KARTA, ktorý dokáže pomôcť tak obyvateľom Dubnice nad Váhom, ako aj podnikateľom a prevádzkam na jej území. Cieľom
projektu je prostredníctvom rôznych benefi-

tov a zliav priblížiť dubnickým seniorom to- mesta. Prevádzky, ktoré sa do programu zavary a služby ponúkané v meste a tiež podpo- poja, dostanú samolepku s logom SENIOR
riť rozvoj podnikateľského prostredia.
KARTA, ktorou by mali byť označené.
Konkrétna forma a jej rozsah, akou sa v prípade záujmu daná prevádzka zapojí, je výhradne na zvážení podnikateľa. Malo by však ísť
napr. o poskytnutie zliav na vybrané produkty, akciových balíčkov (napr. 3 + 1 zadarmo),
voľných vstupov, rôznych bonusov či tzv.
šťastných hodiniek. Benefity môžu byť ďalej
poskytované formou darčekov k nákupu, jednorazových kupónov, poukážok a podobne.
Zoznam partnerov projektu spolu s ich adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou
ich uplatnenia bude zverejnený a propagovaný prostredníctvom komunikačných kanálov

Ďakujeme vopred všetkým partnerom, ktorí
projekt podporia a prejavia solidárnosť a ochotu pomáhať občanom i sebe navzájom.
Ak ste prevádzkovateľom zariadenia poskytujúceho tovary alebo
služby a máte záujem zapojiť
svoje zariadenie do programu SENIOR KARTA, budeme radi, ak
nám pošlete správu na adresu seniorkarta@dubnica.eu alebo nás
čím skôr kontaktujte telefonicky
na čísle +421424455768.
Samospráva
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Výsledky SODB 2021: V Dubnici nad Váhom žilo k 1. januáru 2021 takmer
22 600 obyvateľov, bezmála 70 % z nich bolo v produktívnom veku
Text Mária Badačová

Z údajov SODB 2021, ktoré sa
uskutočnilo prvý raz výlučne elektronicky, vyplýva, že v Dubnici
nad Váhom žilo k 1. 1. 2021 spolu
22 595 obyvateľov, z toho väčšie
zastúpenie mali ženy (11 487).
K 20. januáru 2022 podľa údajov
z evidencie obyvateľstva žilo
v Dubnici nad Váhom 22 522 občanov. O podrobných výsledkoch
SODB 2021 sa môžete dočítať
na webe www.scitanie.sk.

Ku dňu sčítania bolo najviac obyvateľov
v produktívnom veku (15 797), nasledovali
občania v poproduktívnom veku (3 824).
Obyvateľov v predproduktívnom veku bolo
k uvedenému dátumu evidovaných 2 974.
„Slovensko prežíva v posledných desaťročiach
významné demografické zmeny. Jednou
z nich je populačné starnutie, ktoré sa prejavuje rastom starších a znižovaním mladších
vekových skupín obyvateľstva a má priamy
vplyv na vývoj celej spoločnosti. Výsledky sčítania obyvateľstva 2021 poukazujú
na pokračujúci nárast seniorov a pokles populácie v nižších vekových skupinách,“ uvádza
k celoslovenským demografickým výsledkom
Štatistický úrad SR.

V Dubnici nad Váhom boli k uvedenému dátumu najzastúpenejšou skupinou (99,2 %)
obyvatelia hlásiaci sa k slovenskej štátnej
príslušnosti. Cudzinci mali v meste 0,76-percentné zastúpenie, u 0,04 % obyvateľov sa
štátnu príslušnosť nepodarilo zistiť.

slobodný/á 42,25 %
ženatý/vydatá 41,27 %
rozvedený/á 10,3 %
vdovec/vdova 5,93 %
nezistené 0,25 %
V súvislosti s rodinným stavom žilo k 1. 1.
2021 v Dubnici nad Váhom najviac slobodných obyvateľov (9 546), pričom hneď
za nimi nasledovali ľudia v manželskom zväzku (9 326). Nasleduje skupina vdov a vdovcov
(1 340) a u 56 občanov nebol rodinný stav zistený.

V rámci vzdelania boli najzastúpenejšou skupinou obyvateľov ľudia s úplným stredným
vzdelaním (6 392). Hneď za nimi nasledovali
občania so stredným odborným vzdelaním
(4 855) a vysokoškolsky vzdelaní obyvatelia
(4 134). Ľudí so základným vzdelaním sa
sčítalo 2 652, nasledovala skupina
bez ukončeného základného vzdelania osôb
vo veku do 14 rokov (2 090). Vzdelanie sa nepodarilo zistiť u 1 225 osôb, vyššie odborné
vzdelanie dosiahlo 1 219 ľudí. Bez školského
vzdelania v rámci osôb nad 15 rokov žilo
v meste k uvedenému dátumu 28 obyvateľov.
Údaje o štruktúre obyvateľov v Dubnici
nad Váhom podľa národnosti jasne hovoria
o prevládajúcej slovenskej národnosti
(20 910).
V Dubnici nad Váhom sa k rímskokatolíckemu náboženstvu ku dňu sčítania hlásilo
13 204 obyvateľov. Ďalšími najviac zastúpenými skupinami podľa náboženského
vyznania sú ľudia bez náboženského vyznania
(6 422) a ľudia hlásiaci sa k inému náboženskému vyznaniu (2 402).
Vďaka získaným dátam z kategórie domov a
bytov vieme, že k uvedenému dátumu stálo
na území mesta 1 532 rodinných domov a 484
bytových domov. O podrobných výsledkoch
SODB 2021 sa môžete dočítať na webe
www.scitanie.sk.

Záver roka očami členov Denného centra č. 3 v mestskej časti Prejta
domu v Prejte. Upratali aj pietne miesto
pri pomníku padlým, rovnako naaranžovali
Máme za sebou koniec roka, ktorý vianočnú kytičku. Väčšina členov denného
bol pre nás všetkých zvláštny. Ce- centra je zaočkovaná a s nádejou sa pozerá
losvetová
pandémia
zasiahla do budúcnosti. Veríme, že tento rok bude
všetkých ľudí, obmedzila aj čin- lepší a život sa vráti do starých koľají. Budeme
sa stretávať a tešiť sa z každodenných maličnosť seniorov v našom meste.
kostí.
Nemôžeme sa stretávať, sme izolovaní, chýbajú nám spoločné aktivity a spoločné akcie. Do nového roku prajeme všetkým spoluobčaČlenovia výboru Denného centra č. 3 sa do- nom hlavne veľa zdravia, šťastia a rodinnej
hodli a spoločne pripravili Mikulášske pohody.
balíčky, ktoré rozniesli členom klubu domov.
V spolupráci s mestským úradom sme pripravili pre seniorov denného centra vianočné
balíčky “Ježiška” - šálka na čajík, teplé ponožky na nôžky, čokoládový dukát pre šťastie,
keksíky, čaj, to všetko pre potešenie seniorov.
Obdarovaní seniori mali veľkú radosť, že sa
na nich nezabudlo.
Text Agnesa Malovcová Foto archív denného centra

Členovia výboru Denného centra č. 3 spoločne ozdobili vstupné priestory spoločenského
008 Samospráva / Život v meste
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Facebooková stránka Dubnické noviny sa premenovala, nájdete
ju pod názvom Mesto Dubnica nad Váhom – oﬁciálna stránka
Text Mária Badačová

Doteraz mohli obyvatelia mesta
a okolia sledovať na facebooku aktuálne a oficiálne informácie
z diania v samospráve na stránke
Dubnické noviny. V úvode roku
stránka zmenila názov – po novom
nesie pomenovanie Mesto Dubnica
nad Váhom – oficiálna stránka.
Dubnicu nad Váhom si „privlastňuje” viac ako desiatka profilov
Facebookový profil Dubnické noviny, ktorý
je od druhej polovice roku 2019 hlavným komunikačným kanálom mesta na uvedenej
sociálnej sieti, sa premenoval. Dôvodom je
približne desiatka neoficiálnych stránok s obdobnými názvami mesta Dubnica
nad Váhom. Pre verejnosť môže byť problém
zorientovať sa v nich a nájsť tú relevantnú.
„Ľudia na facebookových stránkach, nesúcich
vo svojom názve v rôznych formách pomeno-

Obrazy z minulosti

Výstavba cesty
pri kaštieli
Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

Už dva mesiace sme sa počas našich potuliek starou Dubnicou
motali v okolí kaštieľa, naozaj blízko zostaneme aj tentoraz. Môžu
za to dve pekné fotografie z výstavby cesty priamo pred vstupom
do parku.

vanie Dubnica, často kladú smerom na mesto
otázky či pripomienky, ktoré zostávajú nezodpovedané. Administrátori týchto stránok
nie sú zamestnancami mesta a v podstate nemajú odkiaľ vedieť odpovede na kladené
otázky. Otázky v komentároch preto neraz
zostávajú bez odpovede,“ vysvetlila hovorkyňa mesta Veronika Valuchová s tým, že mesto
nemá možnosti sledovať všetky diskusie prebiehajúce na veľkom počte profilov
a reagovať.

prostredníctvom stránky Mesto Dubnica
nad Váhom – oficiálna stránka (donedávna
Dubnické noviny). Žiadne iné stránky nie sú
komunikačnými kanálmi mesta a teda nie je
možné potvrdiť relevantnosť zverejňovaných
informácií. „Oficiálna mestská stránka prináša na dennej báze aktuálne a overené
informácie z diania v meste, občanov informuje o podstatných udalostiach a zámeroch
a zároveň poskytuje priestor pre otázky,
na ktoré spolu s kolegami obyvateľom mesta
radi odpovieme,“ uzatvorila Veronika VaPripomína, že samospráva oficiálne komuni- luchová.
kuje na sociálnej sieti Facebook len
Oficiálne informácie z diania v samospráve
môžete sledovať na webovom sídle www.dubnica.eu, na facebookovej stránke Mesto
Dubnica nad Váhom – oficiálna stránka, prípadne na instagrame mesto_dubnica.
Rovnako môžete prijímať aktuálne a najdôležitejšie SMS správy a oznamy z diania v meste
prostredníctvom bezplatnej služby Moje notifikácie.

módu. Pozor, teraz sa však už pozeráme
smerom k hlavnej hradskej. V dome
za konským povozom býval pán Kvasnica,
ktorý tu mal aj trafiku, Dubničania k nemu
teda chodili kupovať cigarety. V dome, ktorý
sa na záber nezmestil celý, žil zase krajčír
Račko a rodina Šugárovcov. Pán Šugár bol
notár, za manželku si zobral dcéru suseda
Račka.
Domy dnes už nestoja, to však neplatí o stav- nia si ju však pamätajú najmä ako úvodu,
be na druhej strane cesty. Aj táto nenápadná teda škôlku, dnes priestory v jej dvore voláme
budova má za sebou dlhú históriu, Dubniča- Jarmočniskom. To je však už iný príbeh...

Zábery pochádzajú z identického miesta, líšia
sa iba postojom ich tvorcu, ktorý stál raz
na pravej, a potom zase na ľavej strane vstupu
do parku vedľa kaštieľa. Prvá snímka je pohľadom k stanici, na horizonte ľahko rozoznáte
vysoký komín pálenice, domy vedľa patrili
k panskému majeru. Pod stromom sa pred našimi zrakmi ukrýva súsošie sv. Jána
Nepomuckého, stojace oproti hlavnému
vchodu do kaštieľa. Pri zväčšení fotografie je
možné všímať si zaujímavé detaily, či už
na budovách alebo týkajúce sa zvečnených
osôb. Toto tvrdenie platí snáď ešte väčšmi
o druhom zábere, kde si možno pri pohľade
zblízka obzrieť konský povoz, bicykle,
vtedajšiu podobu elektrických stĺpov či
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák:
„Uvedené obdobie bolo charakterizované blížiacimi sa vianočnými sviatkami a príchodom
roku 2022. Napriek tomu, že pre protipandemické opatrenia v tomto období neprebiehali
organizované kultúrne podujatia, vyšší počet
zákazníkov zaznamenávali obchodné centrá
a predajne v meste. Mestskí policajti vykonávali zvýšené kontroly pri týchto objektoch,
aby zabezpečili verejný poriadok. Cez Vianoce i počas osláv príchodu nového roka sme
síce museli riešiť niekoľko prípadov narúšania
občianskeho spolunažívania a taktiež sme likvidovali drobné požiare, spôsobené nesprávnym použitím zábavnej pyrotechniky, avšak
nedošlo k závažným následkom na zdraví a
majetku občanov. V sledovanom období príslušníci mestskej polície riešili viac ako 300
priestupkov. Medzi nimi aj tie, ktorých sa dopúšťali vodiči tzv. dodávkových motorových
vozidiel, nerešpektujúci platné dopravné značenie zakazujúce týmto vozidlám parkovanie
na území mesta v čase od 19.00 h do 6.00 h
mimo miest na to určených.“

hovali v opustenej budove na území mesta,
kde boli privolaní k telu neznámeho muža, už
bez známok života. Policajti okamžite určili
totožnosť 42-ročného zomretého, nakoľko
tento žil niekoľko rokov na území mesta ako
tzv. bezdomovec. Policajnému orgánu, ktorý
vec vyšetroval, poskytli mestskí policajti konkrétne informácie o tom, na akých miestach
sa muž najčastejšie pohyboval, a taktiež určili
osoby, s ktorými sa v tejto komunite stretával.
Privolaný lekár nariadil za účelom určenia
príčiny úmrtia vykonanie pitvy.
Mesto Dubnica nad Váhom prevádzkuje
v zimnom období pre osoby bez domova krízové centrum s možnosťou nocľahu či vykonania hygieny. Aj na Štedrý večer tu našli útočisko takmer dve desiatky bezdomovcov. Bohužiaľ, niektorí z prítomných si možnosť stráviť zimné noci v teple nevážia. Aj počas sviatočného večera začali dvaja muži vo veku 27

Policajné Vianoce
V čase, keď si väčšina ľudí užívala vianočnú atmosféru a mnohí práve sedeli pri sviatočnej
večeri, službukonajúci mestskí policajti zasa-

Všimli ste si?
V Tescu môžete hlasovať za projekt MŠ Rozprávkovo

Do 13. februára 2022 je možné v Tescu hlasovať v rámci grantového programu
Tesco za jeden z 3 prihlásených projektov. Medzi vybranými je aj projekt dubnickej Materskej školy Centrum II 72 s názvom Zelená oáza v MŠ Rozprávkovo.
V prípade úspechu chce prostredníctvom neho škola vytvoriť príjemné prostredie
vstupu do areálu MŠ a poskytnúť deťom možnosť starostlivosti o živú prírodu.
V poslaneckom zbore došlo k zmene

Mestský poslanec Adrián Gazdík sa k pondelku 17. januára 2022 vzdal funkcie
mestského poslanca za volebný obvod č. 7, teda časť sídliska Pod hájom. Na jeho
miesto tak nastúpi Radoslav Žáček, ktorý vo voľbách do orgánov samosprávy
obcí v roku 2018 získal najvyšší počet hlasov spomedzi náhradníkov za daný
volebný obvod. Vo volebnom obvode naďalej vykonávajú poslanecký mandát
Andrea Blajsková a Viera Muntágová.
Nová autobusová zastávka v MČ Prejta

V závere roka samospráva realizovala v mestskej časti Prejta – Vystrkov výmenu
autobusovej zastávky. Pôvodný autobusový prístrešok spolu s betónovou plochou
bol v nevyhovujúcom stave. Mesto preto pôvodný prístrešok demontovalo, prebehli búracie práce, týkajúce sa povrchu vrátane osadenia nových obrubníkov
a zámkovej dlažby, ako aj osadenie novej autobusovej zastávky.
Žiadať o dotáciu na činnosť možno do 28. februára

Mesto Dubnica nad Váhom informuje obyvateľov, že v rámci dotačného kola 2022
môžu právnické osoby nezriadené mestom a fyzické osoby – podnikatelia, ktoré pôsobia, majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, prípadne poskytujú služby obyvateľom mesta, žiadať o finančný príspevok na činnosť do 28. 2. 2022 jednoducho
cez www.dubnica.egrant.sk.
010 Život v meste

a 47 rokov a 36-ročná žena najskôr verbálne
napádať spolunocľažníkov, neskôr prišlo aj
k vyhrážkam ublížením na zdraví. Spomenuté osoby nereagovali na žiadosti správcu zariadenia, aby s takýmto konaním prestali, nakoniec boli na znovunastolenie poriadku privolaní mestskí policajti. Tí celú udalosť prešetrili a vinníkov, páchajúcich priestupky proti
občianskemu spolunažívaniu, z krízového
centra vykázali.
Laň v centre mesta
Služba mestských policajtov prináša aj riešenie neobvyklých situácií. 3. januára v ranných
hodinách operačné stredisko mestskej polície prijalo niekoľko telefonických oznámení
o pohybe lane v centre Dubnice. Policajti preverili oznámenú vec a zistili, že laň, ktorá bola
zjavne v strese, sa pohybovala po cestnej komunikácii, pričom priamo ohrozovala účastníkov
premávky i seba. Policajtom sa podarilo kopytníka nasmerovať mimo cestné komunikácie
a tu sa pokúsili inak divo žijúce zviera odchytiť
špeciálnou sieťou, určenou práve na tieto situácie. Žiaľ, odchyt sa nevydaril, a preto policajti
laň postupne vytlačili mimo zastavané územie.
Nakoniec sa zviera, nezranené, no značne vysilené, dostalo do svojho prirodzeného prostredia.
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Prehľad aktuálnych pracovných pozícií
Mesto Dubnica nad Váhom hľadá nových kolegov na uvedené pracovné miesta. Pravidelne aktualizovanú ponuku
voľných pracovných miest nájdu občania aj na webovom sídle mesta v záložke Aktuálne pracovné ponuky.

Odborný/á referent/ka
účtovníctva a rozpočtu

Príslušník/príslušníčka
mestskej polície

Záujemcovia môžu svoje
žiadosti so štruktúrovaným
životopisom a súhlasom s uchovaním
osobných údajov v databáze
mesta zasielať do 11. februára 2022.

Profesijný životopis, doklad
o nadobudnutom vzdelaní
a súhlas so spracovaním osobných
údajov môžu záujemcovia predkladať
do 13. februára 2022.

Odborný/á referent/ka
investičnej výstavby

Člen/ka Zboru
pre občianske záležitosti

Uchádzači môžu žiadosti
so štruktúrovaným životopisom
a súhlasom s uchovaním osobných
údajov v databáze mesta
zasielať do 11. februára 2022.

Ide o dlhodobú spoluprácu, prípadne
privyrobenie si popri zamestnaní.
Záujemcovia môžu posielať žiadosti
spolu so súhlasom s uchovaním
osobných údajov v databáze mesta
do 28. februára 2022.

Podrobné informácie o pracovných pozíciách nájdete na webovom sídle mesta v záložke Aktuálne pracovné miesta.
Svoje žiadosti s potrebnými dokumentmi môžete zasielať poštou na adresu Mestský úrad,
Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom, prípadne e-mailom na anna.stefankova@dubnica.eu.

Kollárova ulica je prejazdnejšia
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

V úvode roka vstúpilo do platnosti
na Kollárovej ulici nové dopravné
značenie „Zákaz státia“, ktoré vodičom motorových vozidiel zamedzuje
státie na časti vozovky.

Po novom tak vodiči parkujú na oficiálnych
parkovacích plochách, ktoré mesto vybudovalo v blízkosti a ulica zostáva prejazdná
plynule v oboch smeroch. „Vodiči využívali
na parkovanie svojich vozidiel časť vozovky,
čo znemožňovalo plynulý prejazd záchrannej
techniky, ako aj vozidiel vykonávajúcich
údržbu ciest,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Ako dodal, značenie platí
pre väčšinu ulice s výnimkou vstupnej časti.
V tomto úseku vstúpi značenie do platnosti
po tom, čo mesto vybuduje novú parkovaciu

plochu pri bytovom dome 35. Malo by sa tak
stať ešte v aktuálnom kalendárnom roku.
„Majitelia motorových vozidiel majú k dispozícii 3 nové parkovacie plochy – dve sme
vybudovali pred bytovými domami 42 a 43,
rovnako je k dispozícii aj nové parkovisko
za OD ABC, ktoré sme otvorili v polovici januára. Aj keď sme predpokladali, že uvedenú
parkovaciu plochu zhotoviteľ stihne dokončiť
do konca roka, pre zlé poveternostné podmienky sa tak udialo v úvode januára,“ vysvetlil
Jozef Králik.
Súčasťou osadenia nového dopravného značenia na Kollárovej ulici bude aj dobudovanie
spomaľovacieho prahu, ktorý má zamedziť
prirýchlej jazde prechádzajúcich motorových
vozidiel. V uvedenej časti ulice je možné naďalej zastaviť s motorovým vozidlom na čas
potrebný na urýchlené nastúpenie či vystúpenie prepravovaných osôb, prípadne
na urýchlené naloženie či zloženie nákladu.

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Temperance je 5-mesačná mačička plná života. Veľmi zvedavá, akčná, hravá, nebojácna
a má stále mačiatkovské nápady. Všade je, všetko preskúma, prípadne ochutná alebo zhodí. Je
to jednoducho šidlo vhodné do domácnosti, v ktorej už iné zvieratká sú. Odčervená, odblšená,
očkovaná. Mačacie WC používa na 100 %. Záujemcov o adopciu čakáme na telefónnom čísle
0904 960 192.
Život v meste

011

Január

2022

Dubnické noviny

Pochváľte sa výročím svadby
alebo okrúhlym jubileom

December

2021

Text Veronika Valuchová

Pripomínali ste si v poslednom období v kruhu svojich blízkych zlatú,
smaragdovú alebo napr. diamantovú svadbu? Oslávili ste vy alebo
niekto v rodine významné okrúhle
jubileum? Dajte nám o ňom vedieť!

Vítame:
Terézia Rendeková
Matias Kollár

Zašlite nám e-mailom na adresu dn@dubnica.eu fotografiu jubilanta alebo jubilantov aj
s krátkym sprievodným textom obsahujúcim
základné informácie a my ju radi uverejníme na facebooku mesta, prípadne priamo
na stránkach mesačníka Dubnické noviny.

Spomíname:

Tešíme sa na všetkých oslávencov.

OZ Pro Dubnica spúšťa
projekt Adoptuj si rodinu
Text Mária Badačová

Potrebujete pomoc? Obráťte sa
na nás e-mailom na produbnica@
gmail.com alebo na tel. čísle 0908
692 924.

V rámci projektu chce združenie prepojiť ľudí,
ktorí chcú na pravidelnej báze podporovať
niektorú z rodín/Dubničanov v núdzi. S prijímateľom pomoci tak budete môcť byť v kontakte. V prvej fáze hľadáme ľudí, ktorí sa chcú
do projektu zapojiť.

Emília Brezová ( 87)
Jozef Bridík ( 52)
Helena Danišková ( 76)
Miroslav Ďuriš ( 79)
Antónia Gulišová ( 88)
Barbora Kováčiková ( 76)
Marta Kubáňová ( 69)
Veronika Kučáková ( 76)
Jaroslav Kyselica ( 64)
Miroslav Lukáč ( 75)
Marta Prokainová ( 76)
Ján Repta ( 59)
Emil Tomanica ( 73)

Lenka poskytnúť, a osloví prijímateľa pomoci,
ktorému by daná forma pomohla. Následne
posunie pani Lenke kontakt na rodinu/Dubničana v núdzi, s ktorým sa dohodne na konkrétnych detailoch odovzdávania tejto formy
pomoci. Všetkým ochotným ľuďom zo srdca
ďakujeme!
travín, drogérie, hračiek a iného spotrebného
tovaru, ktoré sme vytvorili vďaka lokálnym
DOLEŽITÉ INFORMÁCIE
firmám a občanom, sme piatim rodinám odo• ide o pravidelnú formu pomoci, ktorá má vzdali poukážky na nákup potravín a drogérodinám pomôcť s rozpočtom
rie v miestnom obchodnom reťazci. Štyrom
• aj malá forma pomoci znamená pre niekoho rodinám sme venovali poukážky v hodnote
veľmi veľa
200 eur, jedna rodina získala 150-eurovú po• všetky rodiny, ktoré OZ eviduje, sú prevere- ukážku. Veľké ďakujeme patrí každému, kto
né. Podporuje ľudí, ktorí sa aj napriek ťažkým prispel svojou „troškou“. Fotografie a všetky
okolnostiam snažia.
podrobné informácie nájdete na facebooko• svoj záujem o účasť v projekte môžete vej stránke Pro Dubnica, o. z.
nahlasovať do správy na facebookovú stránku Pro Dubnica, o. z., prípadne e-mailom
na produbnica@gmail.com alebo telefonic- Prácu združenia môžete sledovať aj na faceboky na čísle 0918 117 043. Po prezistení okovej stránke Pro Dubnica, o. z.
záujmu vám následne bude priradený príjemca pomoci, s ktorým sa skontaktujete, resp.
Pro Dubnica, o. z.
na ktorého sprostredkujeme kontakt.
• kontakt darca - príjemca pomoci vám Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.
umožní informovať sa o tom, ako je vaša
pomoc v danej rodine potrebná

Ako to bude vyzerať v praxi?
Na výzvu sa ozve pán Ján, ktorý chce pravidelne pomáhať. Povedzme, že môže mesačne
posielať 30 eur rodine, ktorá pomoc potrebuje. Informáciu si OZ zapíše a osloví rodinu,
ktorej by sa 30-eurový mesačný príspevok
hodil a pomohol by im v rozpočte. Po tom,
ako priradí darcu ku konkrétnej rodine, pošle
darcovi kontaktné údaje na rodinu, s ktorou
sa môže priamo dohodnúť na forme odovzdávania pomoci, prípadne si od nich vypýta číslo
účtu, na ktoré môže svoj pravidelný príspevok posielať. Iný príklad: ozve sa pani Lenka,
ktorá nemôže alebo nechce pomáhať finančne, vie však rodine spraviť 3x do mesiaca väčší Do vianočnej zbierky ste prispeli
nákup potravín a drogérie. Opäť si OZ zapíše sumou viac ako 950 eur
Číslo transparentného účtu združenia:
informácie o forme pomoci, ktorú vie pani Spolu s 25 vianočnými balíčkami plnými po- SK91 8330 0000 0026 0192 6940
012 Život v meste

Január

2022

Dubnické noviny

Výstava Mladých reportérov
Text Matej Barniak, kvarta Foto Archív Gymnázia Dubnica nad Váhom

Mladí reportéri (YRE - Young Reporters for the Environment) je
organizácia, zameriavajúca sa
na problematiku životného prostredia a žurnalistiku mladých
ľudí. Stačí nájsť environmentálny
problém, zdokumentovať ho a môžete sa zapojiť aj vy, teda ak máte
od 11 do 25 rokov.

Súťažiť môžete v rôznych kategóriách ako
napr. fotografia, reportáž či článok. Ak sa
v niektorej z kategórií umiestnite, môžete ísť
na workshop YRE na rôznych zaujímavých
miestach na Slovensku. YRE je programom
FEE (Foundation for Environmental Education). Workshopy sú zamerané na získavanie
zručností v žurnalistike v oblasti environmentálnej problematiky.

a jedno druhé miesto spomedzi štyridsiatich
krajín! Aj na gymnáziu máme úspešných žiakov, minulý rok to bol Vladislav Miletskyi
z kvarty, ktorý skončil na perfektom druhom
mieste v kategórii fotografia.
Aj do našej školy nedávno zavítala výstava fotografií, približujúca silné momenty z činnosti programu Mladých reportérov. Mohli sme
si prezrieť úspešné snímky z rôznych ročníkov
(možno aj načerpať inšpiráciu alebo motiváciu) a zábery z workshopov. Táto výstava putuje po školách, zapojených do projektu, a sme
veľmi radi, že sme jeho súčasťou. Momentálne sa už výstava posunula ďalej do Nitry. Dúfame, že sa do súťaže Mladí reportéri bude zapájať viac a viac mladých a šikovných ľudí.

Súťaž je internacionálna a je v nej, samozrejme, zapojené aj Slovensko (od roku 2009).
Už od prvých rokov dosahujeme výborné výsledky. V roku 2019 sme získali päť prvých

ZŠ s MŠ Centrum I naďalej povedie
riaditeľka Jana Vargová
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Staronová riaditeľka vstupuje
do svojho štvrtého volebného obdobia.

Na základe výsledkov realizovaného výberového konania na obsadenie pozície riaditeľ/ka
ZŠ s MŠ Centrum I, vyhláseného v novembri
uplynulého roku, pokračuje vo vedení najväčšej základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom dlhoročná riaditeľka Jana Vargová. Rada školy po úspešnom

POETICKÝ
EXKURZ
Na stránkach novín sme poetické okienko
nemali uverejnené už veľmi dlho. Keď sa však
na našu redakciu obrátil v jedno zasnežené
januárové dopoludnie pán Anton G., žijúci
v azylovom dome, s prosbou uverejniť jeho
dve krátke básne, radi sme mu vyhoveli. Veď
posúďte sami, že to určite stálo za to.

Jazykové
okienko

Čiernobiely alebo
čierno-biely?
Ako je to správne?
Text Veronika Valuchová

V prípade, ak sú jednotlivé slová v zloženom
prídavnom mene samostatné, na zápis takéhoto prídavného mena využijeme spojovník.
V prípade, ak prídavné meno označuje farby,
je toto pravidlo naozaj jednoduché. Ak dokážeme obe farby jednoznačne odčleniť a určiť,
využijeme spojovník. Napr. o zebre povieme,
že je čierno-biela, pretože vieme jednoznačne
odlíšiť čierne a biele pruhy. Naopak, označenie čiernobiely film zapíšeme bez spojovníka.
Ak hovoríme napríklad o meste Banská Bystrica, správne zapísané prídavné meno je
vo forme banskobystrický, pretože označuje jedno mesto, a nie Banskú a Bystricu ako
dve samostatné zložky. Pekným príkladom
opačného prípadu je prídavné meno česko-slovenské vzťahy, zapísané so spojovníkom,
pretože označuje vzťahy dvoch samostatných
krajín, teda Česka a Slovenska.

výberovom konaní odporučila zriaďovateľovi Prídavné meno česko-slovenský však môže
školy vymenovať Janu Vargovú opäť za riadi- byť zradné. Ak by sme totiž použili napr.
teľku školy na ďalšie 5-ročné funkčné obdobie. prívlastok československý minister a mali
na mysli ministra, ktorý pôsobil vo svojej funkcii v čase spoločnej republiky Československo,
v tom prípade zapíšeme prídavné meno bez
spojovníka.
Častým pochybením je zápis rímsko-katolícky kostol so spojovníkom. Správne má byť bez
(rímskokatolícky), pretože označuje rímskych
katolíkov, nie Rimanov a katolíkov.

Neistá budúcnosť
Čakám rýchlik na stanici Štrba,
cez zasklené dvere von sa pozerám.
Husto tam sneh padá, je ho plná hŕba,
(je) to počasie jak moja budúcnosť!
Tak nejak hmlisto o nej premýšľam.
Životné presuny (premeny)
Cestujeme hore-dolu,
raz od pólu, potom k pólu,
občas máme cestu k mólu,
najprv sami, potom spolu.
Máme šťastie, no aj smolu.

banskobystrický amfiteáter,
čiernobiely film

bansko-bystrický amfiteáter,
čiernobiela zebra
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.
Zo života študentov
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Pripravované podujatia
Zakúpené vstupenky na predstavenia zostávajú v platnosti na uvedené termíny.

PODUJATIA
do 28. 2. 2022 / Dubnické múzeum
Výstava hračiek z obdobia 80. rokov zo zbierok
Dubnického múzea, Kysuckého múzea v Čadci a
zo súkromnej zbierky Janky Majčíkovej. Sprístupnená
je v rámci otváracích hodín Dubnického múzea.

Výber z diela - výstava obrazov
výtvarníka Jozefa Vydrnáka

do 11. 4. 2022 / Dubnické múzeum
Umelec, výtvarník, ilustrátor a grafik pôsobiaci v Dubnici
nad Váhom na výstavu vybral diela vytvorené v technike
maľby, grafiky, kresby, kombinovaných techník,
kolorovaných priestorových objektov a typografie.
Špecifikom je monumentálna trojmetrová Veľká ilustrácia,
venovaná detskému divákovi. Toto maliarske dielo je
obohatením pre detského návštevníka, ktorý po návšteve
výstavy hračiek môže v susednej výstavnej sieni znásobiť
svoj zážitok pri prezeraní obsahovo bohatej veľkej detskej
ilustrácie.
Výstavu je možné vidieť v rámci štandardných otváracích
hodín Dubnického múzea.

ŠTV
3.2.

17:30
19:30

Čiary
FILMEX, 2D, SJ, 12, 85, 5/4€, dokumentárny

Haxan:

čarodejníctvo v priebehu vekov (Scandi 2022)

FE, 2D, ČT, 15, 105, 5/4€, dokumentárny, horor, historický

17:30 Ľudia krvi

ASFK, 2D, ČJ, 15, 85, 4/3€, dráma

19:30 Ninjababy

(Scandi 2022)

FE, 2D, ČT, 15, 103, 5/4€, komédia, dráma

Fašiangy s Vršatcom

Keď sa hračky hrajú

PIA

STR
2.2.

26. 2. 2022 / 16.00 h / Veľká sála DK
Podujatie sa uskutoční v režime OP, vstup je voľný.
Rezervácia vstupeniek na www.kultura.dubnica.eu alebo
v kancelárii oddelenia kultúry v dome kultúry.

PIA
4.2.

Pavol Laták a Moštenskí Pajtáši

SOB
5.2.

6. 3. 2022 / 15.00 h / Veľká sála DK
Podujatie sa uskutoční v režime OP, vstup je voľný.
Rezervácia vstupeniek na www.kultura.dubnica.eu alebo
v kancelárii oddelenia kultúry v dome kultúry.

Silné reči

25. 3. 2022 / 19.00 h / dom kultúry
Náhradný termín podujatia - zakúpené vstupenky
zostávajú v platnosti.

Dotazník o kultúrnom živote
v meste

do 14. 2. 2022 / on-line alebo v Dubnických
novinách č. 12/2021
Obyvateľom pripomíname možnosť poskytnúť
organizátorom kultúrnych podujatí spätnú väzbu formou
dotazníka. Ten je rozdelený na tri časti, v rámci ktorých sa
verejnosť môže vyjadriť k organizácii podujatí, chodu Kina
Lastovička i propagácii jednotlivých akcií.

17:00 Moonfall

MAG, 2D, ČT, 12, 124, 6/5€, sci-fi, akčný

19:30 Vreskot

FF, 2D, ČT, 15, 114, 6/5€, horor

15:00

Spievaj 2
CA, 2D, SD, MP, 110, 5/4€, animovaný, komédia

17:30 Ulička nočných môr
CA, 2D, ST, 15, 148, 6/5€, dráma, thriller
20:30 Vreskot

FF, 2D, ČT, 15, 114, 6/5€, horor

15:00 Spievaj 2
CA, 2D, SD, MP, 110, 5/4€, animovaný, komédia

NED
6.2.

17:30
20:00

ŠTV
10.2.
PIA
11.2.

Moonfall
MAG, 2D, ČT, 12, 124, 6/5€, sci-fi, akčný

Ulička nočných môr
CA, 2D, ST, 15, 148, 6/5€, dráma, thriller

17:00 Vezmi si ma

CA, 2D, ST, 12, 112, 6/5€, romantický, komédia

19:30

Slalom
ASFK, 2D, ČT, 15, 92, 4/3€, dráma

17:00 Vezmi si ma

CA, 2D, ST, 12, 112, 6/5€, romantický, komédia

19:30

The King's Man: Prvá misia
CA, 2D, ST, 12, 130, 6/5€, akčný, komédia

15:00 Tajomstvo starej bambitky 2
MAG, 2D, ČJ, MP, 100, 5/4€, rozprávka, rodinný

SOB
12.2.

The King's Man: Prvá misia
17:00 CA,
2D, ST, 12, 130, 6/5€, akčný, komédia
20:00 Vezmi si ma

Dotazník môžete vyplniť aj po zoskenovaní QR kódu.

CA, 2D, ST, 12, 112, 6/5€, romantický, komédia

15:00 Tajomstvo starej bambitky 2
MAG, 2D, ČJ, MP, 100, 5/4€, rozprávka, rodinný

NED
13.2.

17:00
20:00

PON
14.2.
UT
15.2.

FOLKLÓRNY SÚBOR

Sokoly

ŠTV
17.2.

SENIOR VRŠATEC

PIA
18.2.

VYHLASUJE NÁBOR NOVÝCH ČLENOV,

Spider-Man: Bez domova

IT, 2D, ST, 12, 148, 6/5€, akčný, sci-fi

Vreskot
FF, 2D, ČT, 15, 114, 6/5€, horor

17:00

V lete ti poviem, ako sa mám

19:30

V lete ti poviem, ako sa mám

17:00

V lete ti poviem, ako sa mám

19:30

V lete ti poviem, ako sa mám

CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

VALENTÍNSKA
PREDPREMIÉRA
VALENTÍNSKA
PREDPREMIÉRA

PREDPREMIÉRA

PREDPREMIÉRA

17:00 V lete ti poviem, ako sa mám
CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

V lete ti poviem, ako sa mám
19:30 CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia
17:30 Uncharted

IT, 2D, ST, 12, 116, 6/5€, akčný, dobrodružný

20:00 V lete ti poviem, ako sa mám
CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

červený pes Clifford
15:00 Veľký
CA, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, komédia

A TO TANEČNÍKOV - MUŽOV A TIEŽ ZÁUJEMCOV
DO HUDOBNEJ ZLOŽKY. VIAC INFORMÁCIÍ RADI POSKYTNEME
NA TEL. Č. 0944 114 009 ALEBO PROSTREDNÍCTVOM
E-MAILU SENIORVRSATEC@GMAIL.COM.

SOB
19.2.

17:00
20:00

Smrť na Níle
CA, 2D, ST, 12, 135, 6/5€, krimi-thriller, dráma

V lete ti poviem, ako sa mám
CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

15:00 Veľký červený pes Clifford
CA, 2D, SD, MP, 96, 5/4€, komédia

NED
20.2.

V lete ti poviem, ako sa mám
17:00 CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia
19:30 Smrť na Níle

CA, 2D, ST, 12, 135, 6/5€, krimi-thriller, dráma

ŠTV
24.2.

Uncharted
17:00 IT, 2D, ST, 12, 116, 6/5€, akčný, dobrodružný
19:30 Tove

FE, 2D, ČT, 15, 103, 5/4€, životopisný, dráma

Program na február 2022
Filmový klub

Dámsky klub

3D film

ST - slovenské titulky / ČT - české titulky / SD - slovenský dabing / ČD - český
dabing / SJ - slovenský jazyk / ČJ - český jazyk / MP- mládeži prístupný.
Zľavy si môžu vyžiadať: deti, študenti, seniori, ZŤP. Pri filmoch ASFK len
držitelia preukazu FK. Možnosť platby kultúrnymi poukazmi a platobnou
kartou. ? – nepotvrdená informácia / Zmena programu vyhradená

UVÁDZANIE FILMOV
V TOMTO KINE
PODPORUJE

014 Kultúra

PIA
25.2.

Belfast
17:30 CA, 2D, ČT, 12, 98, 6/5€, dráma
19:30 V lete ti poviem, ako sa mám
CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

SOB
26.2.

15:00

Myši patria do neba
CA, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný, dobrodruž., komédia

20:00 V lete ti poviem, ako sa mám
CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia

15:00

NED
27.2.

Myši patria do neba
CA, 2D, SD, MP, 87, 5/4€, animovaný, dobrodruž., komédia

17:00 Belfast

CA, 2D, ČT, 12, 98, 6/5€, dráma

V lete ti poviem, ako sa mám
19:00 CON, 2D, SJ, 12, 111, 5/4€, romantický, komédia
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Na túru (nielen) v Ilavskom okrese 2
Text Samuel Valuch Foto Veronika Valuchová

Hoci sme mohli počas sviatkov
za turistikou a snehom cestovať
po celom Slovensku (a toto tvrdenie platilo aj počas príprav aktuálneho čísla Dubnických novín),
pri poznávaní turistických zaujímavostí nášho blízkeho okolia ostaneme aj tento mesiac. Pre istotu, veď
nikdy neviete... A napokon – koľkí
z nás poznajú skôr hrebene Malej
Fatry či tatranské chaty a doliny,
no ešte neboli na kopci, na ktorý sa
roky pozerajú z okna svojho domu?
Poďme to napraviť.
Lipovec, Grófová a (možno aj) Javorník
Slová zo záveru perexu by sme mohli celkom
presne našiť aj na Lipovec, teda na celý bočný
hrebeň Bielych Karpát, začínajúci nad obcou
Horné Srnie. Práve pre túto túru sme museli
do titulky článku pridať do zátvorky slovko
„nielen„ (hoci je to naozaj kúsok a autom sa
sem dostanete podľa navigácie za 11 minút),
štartujeme na ňu totiž už v okrese Trenčín.
Trasa má prakticky jediné prudké a dlhé stúpanie – a to hneď vo svojom úvode. Poctivo
vykopaným a uzučkým Jarošovým chodníkom vystúpite po modrej značke na Lipovec
(630 m n. m.). Pekné výhľadové miesto

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch Foto Lucia Olekšáková, Ján Mintál

Hráči ŠK Victory Stars bojovali
o body do tabuľky florbalovej extraligy aj v mesiaci január. Po prehre 15:3
v Košiciach s tímom FK Florko mali za sebou
už sedemnásť odohraných kôl, v ktorých dokázali nazbierať 13 bodov. Uvedený zisk im
stačí na predposlednú jedenástu pozíciu,
ktorá by po skončení súťaže znamenala baráž
o udržanie sa v extralige. Naši však majú rovnaký počet bodov ako Snipers Bratislava a
Momentka zo stretnutie proti ATU Košice

na Vršatské Bradlá a Biele Karpaty aj na moravskej strane s vrcholovou lúkou aj knihou
sa vám nebude opúšťať ľahko. Trasa ďalej
stúpa a klesá len pozvoľna, modrá značka
sa spája s červenou a vedie na lúčnu kótu
Grófová. Je čas sa rozhodnúť - môžete pokračovať 2,5 km na zalesnený vrchol kopca
Javorník s výškou 783 m, fanúšikovia pamiatok môžu zasa zísť po žltom značení k pamätníku na pád amerického bombardéra
v roku 1944 či až k poľovníckemu kaštieľu
Antonstál. Ak sa vraciate rovnakou cestou,
na najbližšej turistickej križovatke Pod Hrachovým môžete odbočiť na červenú a zísť
na druhom konci obce Horné Srnie,
alebo si trasu vychutnajte aj v opačnom smere. Túru odporúčame aj
bežkárom, ktorí neobľubujú davy
na upravených tratiach a nevadí im vyniesť
lyže na hrebeň a zase si ich aj zniesť. Krásna vychádzka lesmi, na ktorej stretnete skôr zver,
než turistov, má až po Javorník dĺžku približne 20 kilometrov.
Slopský vrch
Turistická perla nad oboma Porubami s výškou 789 m, ľahko rozpoznateľná pre špecifický tvar a odlesnený svah s krížom tesne
pod vrcholom. Prečo však na prvý pohľad mimoriadne atraktívny kopec pozná tak málo
ľudí? Odpoveď je prozaická – cesta na jeho
vrchol nie je vyznačená. Napriek tomu vám
v nasledujúcich riadkoch odporučíme, aby ste
sa naň niekedy určite vydali. Ak chcete začať

Mikuláš Prešov na 9. a 10. priečke, o všetkom
sa tak rozhodne v ostávajúcich piatich kolách.
V čase prípravy januárového vydania novín bol
najproduktívnejším hráčom tímu Peter Blažej
s 32 bodmi, ktorý s 18 gólmi viedol aj klubovú
štatistiku strelcov. Viac o dianí v dubnickom
klube sa dozviete na FB ŠK Victory Stars Dubnica alebo na www.florbaldca.sk.

Na Slopskom vrchu v mrazivom počasí

v našom okrese, choďte po červenej značke –
Ceste hrdinov SNP z Hornej Poruby
popod Hoľazne až na vrchol dolnoporubskej krížovej cesty (áno, práve tento
chodník môže byť druhou trasou nahor,
ale už z Trenčianskeho okresu). Slopský
vrch budete už chvíľu vidieť po svojej pravej strane a určite si ho s ničím nepomýlite. Vydajte sa pod jeho úbočie jednou
z viacerých viditeľných zvážnic, trasa na vrchol je logická, dobre viditeľná a vychodená.
Ak neveríte svojmu odhadu, pokojne použite
navigáciu. Po záverečnom stúpaní sa ocitnete
na trávnatom svahu priamo oproti masívu
Baske, poprechádzajte sa úzkym a malebným
vrcholovým chodníkom a užite si výhľady.
A možno je to aj správna chvíľa na nejakú
peknú fotografiu...
metrov a zabojovať s náročnými technickými
úsekmi. Na kvalitne obsadenom podujatí sa
na tretiu priečku prebojoval ďalší Slovák – Marián Priadka.

Najlepší strelec FK Dubnica, skúsený 33-ročný zakončovateľ Marek
Kuzma, sa stal počas zimného prestupového obdobia hráčom FK Železiarne Podbrezová. O Marekovej
budúcnosti sa diskutovalo už dlhší čas, záujem
oňho prejavilo viacero tímov. Vedúci celok
druhej najvyššej súťaže si služby niekdajšieho
hráča Slovana Bratislava, Myjavy či Banskej
Bystrice poistil zmluvou s platnosťou do júna
2024. V tíme „železiarov“ pôsobí aj druhý
Dubničan a odchovanec nášho futbalu Erik
Člen Dubnického Jogging klubu Grendel.
Pavol Porubčan zaznamenal výborný výsledok hneď v úvode ultrabežeckého roka, keď 9. januára
na
talianskom
podujatí
La
Corsa della Bora 2022 skončil na 57 km dlhej trati
jedenásty v celkovom poradí.
Okrem poctivej porcie kilometrov musel
na ceste do cieľa prekonať aj 2100 vertikálnych
Šport
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Uplynulo 300 rokov od prestavby kaštieľa
je ešte nutné dokončiť. Tento 300 rokov starý
dokument písaný v slovenčine sa zachoval
Dubnický kaštieľ prechádzal počas dodnes a v súčasnosti je uložený v Štátnom arsvojej existencie rôznymi prestav- chíve v Žiline so sídlom v Bytči. Svojím
bami a úpravami. Z 23. decembra pomerne detailným popisom oboznamuje
1721 sa nám zachoval podrobný in- s novou podobou kaštieľa, jeho architektonicventár, viažuci sa k veľkej kým i funkčným členením a dáva nám
prestavbe kaštieľa za čias Mikulá- nahliadnuť aj do spôsobu jeho zdobenia.
ša Ilešháziho v rokoch 1719-1723 Popisuje výsledok prác na kaštieli už vykonaz dôvodu jeho poškodenia počas ných a zároveň určuje práce, ktoré na svoju
protihabsburgského povstania, ale realizáciu ešte len čakajú. Medzi podpismi
tiež pre nevyhovujúce reprezen- na jednej z jeho strán môžeme nájsť aj podpis
dubnického farára Jána Baltazára Magina.
tačné priestory.
Čo sa týka prízemných priestorov, tie si aj
Do 23. decembra 1721 sa nepodarilo spraviť po prestavbe zachovali svoju funkčnosť
všetky plánované úpravy, a preto bol spísaný a hospodársky charakter. Bola tu kuchyňa,
akýsi zoznam vykonaných prác a prác, ktoré práčovňa, pekáreň, šafáreň, skladisko potraText Jiří Alexa, historik umenia, Dubnické múzeum
Foto originál je uložený v Štátnom archíve v Žiline so sídlom v Bytči

V kaštieli pribudli prvky pre znevýhodnené skupiny obyvateľov
V stálej expozícii kaštieľa pribudli NFC kódy a stojany s plastickými
reliéfmi s popismi v Braillovom písme, slúžiace osobám s poruchami
zraku a sluchu. Ide o úspešný projekt Dubnického múzea, vďaka ktorému sa v priestoroch kaštieľa nachádzajú reliéfne obrazy doplnené
o audiokomentár, ako aj virtuálny sprievodca pre nepočujúcich. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
a je výsledkom série konferencií Múzeá a galérie bez bariér.

016 Kultúra

2022

vín, stajne. Úpravy sa sústredili predovšetkým
na položenie novej dlažby, výmenu okenných
rámov a osadenie jednoduchých kachľových
pecí. Prvé poschodie bolo upravené na veľmi
reprezentatívne priestory. Steny sa vyznačovali náročným obložením so vsadenými
žánrovými maľbami v kartušiach či nástennými maľbami na štukatúrou pokrytých
stropoch.
Staršie renesančné kachle boli nahradené novými barokovými. „Rezidenčná svetlica“
grófa mala honosnú štukatérsku výzdobu, lemujúcu alegórie štyroch ročných období
v štyroch rohoch stropu. Bohatou štukatúrou
zdobené boli aj dve audienčné miestnosti.
Nad dverami boli umiestnené erby. V inej
miestnosti boli namaľované spodobnenia štyroch svetadielov. Strecha bola oproti
predchádzajúcim šindľom pokrytá škridlami.

Traja králi navštívili Zariadenie pre seniorov Dubina

Všetkých seniorov aj zamestnancov v Zariadení pre seniorov Dubina
navštívili Traja králi - ich úlohy sa s radosťou zhostili zamestnanci zariadenia, ktorí každému zaspievali a zaželali spevom i slovom šťastný
nový rok. Každú izbu požehnali a označili na dverách 20-C+M+B-22,
starkých potešili, priniesli kus dobrej nálady a veľmi rýchlo vyčarili nielen úsmev, ale aj slzy šťastia a dojatia na ich tvárach. Obyvatelia boli
milo prekvapení a poďakovali im za milú návštevu, vďaka ktorej sa nezabúda na staré tradície. (text a foto Jana Urbanovský)
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Čo ste čítali najviac? Rowlingovú, Pronskú, Dána...
Text Samuel Valuch Foto Samuel Valuch

Aj knihovníci radi sledujú štatistiky
a zostavujú rôzne rebríčky. Jedným z najzaujímavejších je zoznam
najviac
požičiavaných
titulov
za konkrétny rok, v ktorom sa zvyknú objaviť novinky, ale aj
dlhoročné klasiky. Prinášame vám
malý pohľad na knihy, ktoré boli
v našej knižnici počas dvanástich
mesiacov roku 2021 najžiadanejšie.

„Spolu sme za uplynulý rok požičali našim čitateľom 45 091 zväzkov. Niektoré tituly sa
požičiavali opakovane, iné len raz, samozrejme, mnohé sa nepozreli von z knižnice vôbec.
Rebríček žiadaných titulov neprekvapil, objavili sa tam názvy a mená, ktoré sú úspešné už
dlhodobo,“ poznamenala pri pohľade na štatistiku vedúca knižnice Beáta Nemcová.

Beňová či Arne Dahl. Ako vidieť, dominuje ka Charlie a továreň na čokoládu.
najmä slovenská literatúra pre ženy a krimi – Oddelenie náučnej literatúry výrazné „bestsellery“ nemá, výpožičky sú tu rozložené
domáce aj severské.
rovnomernejšie a zasahujú široké spektrum
Sedem najpožičiavanejších kníh v oddelení záľub, záujmov ľudí a študijných odborov.
pre deti a mládež má prvé dve slová názvu rov- Najpožičiavanejšie knihy nemusia byť nutne
naké. Harry Potter a kameň mudrcov bol najzaujímavejšie alebo najlepšie, jednoducho
u vás doma spolu až 25-krát. Je fascinujúce, že sa len stretli s najväčším záujmom čitateľov.
na Slovensku vyšiel už v roku 2000, no jeho Príďte si k nám požičať to, čo vás zaujíma,
popularita neklesá ani po viac ako dvoch de- a nebojte sa zájsť aj do uličiek medzi regálmi
saťročiach. Za ním nasleduje Fénixov rád, a vybrať si niečo zo starších titulov. Aby sa von
Tajomná komnata a postupne všetky diely dostali aj knihy, ktoré sú možno lepšie ako aksérie, neskôr sa už v rebríčku objaví aj Tigrí tuálne novinky, no pre ich vek sa na ne tak
tím od Thomasa Brezinu alebo Dahlova klasi- trocha zabudlo.

Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie. Medzi
beletriou pre dospelých sa najviac, a to
27-krát, požičal historický román Jany Pronskej Viazaný prísahou. Len o jednu cestu
k čitateľom menej mala detektívka
Na podpätkoch od autora, píšuceho
pod pseudonymom Dominik Dán. Nasleduje
Jazerná sezóna od Hannah McKinnonovej,
potom ďalšie tituly od už spomínaných
Dominika Dána či Jany Pronskej, v prvej
desiatke sa okrem nich objavili mená Emily

Zaspomínajte si na detstvo pro- V Dubnickom múzeu nájstredníctvom starých hračiek dete diela Jozefa Vydrnáka

Výstavu hračiek z obdobia druhej polovice 20. storočia s názvom Keď
sa hračky hrajú nájdete vo výstavnej sieni Dubnického múzea. Expozícia, pri ktorej si môžu na svoje detstvo zaspomínať staršie generácie,
no rovnako sa môžu pristaviť aj neskôr narodení, pozostáva z viac ako
200 exponátov zo zbierok Dubnického múzea, Kysuckého múzea
v Čadci a zo súkromnej zbierky Janky Majčíkovej. Výstava je sprístupnená v rámci otváracích hodín Dubnického múzea predbežne
do konca februára.

Umelec, výtvarník, ilustrátor a grafik pôsobiaci v Dubnici nad Váhom,
ktorý v uplynulom roku oslávil svoje 60. narodeniny, vystavuje v Dubnickom múzeu dvadsiatku svojich diel. Ide o diela vytvorené technikou
maľby, grafiky, kresby, kombinovaných techník, typografie či kolorovaných priestorových objektov. Výraznou časťou výstavy je trojmetrová
Veľká ilustrácia venovaná detskému divákovi. Výstavu si môžu návštevníci múzea pozrieť v rámci otváracích hodín do 11. apríla.
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Na Silvestra opäť len virtuálne

né. Najlepší výkon akcie v podaní Michala Staníka z BK Lysá pod Makytou má hodnotu
Text Samuel Valuch Foto Archív JK Dubnica nad Váhom
15:30 min a je na slovenské pomery vynikajúci.
Dôkazom je, že reprezentant ČR a popredný
Silvestrovský beh na tartane sa maratónec z TJ Maratonstav Úpice dosiahol
nemohol pre protipandemické čas 16:21 min. V kategórii žien zabehla zase
opatrenia uskutočniť „naživo“ už výborne víťazka Nikola Švaňová z dubnicképo druhý raz v rade. Organizátori ho Jogging klubu, 5 km trať zvládla za 19:24.
sa však v snahe zachovať tradíciu
podujatia, ktoré je zároveň aj Me- Preteky mohli bežci absolvovať už
moriálom Pavla Rajca, rozhodli aj aj na vymenenom tartane nášho
tento rok pre virtuálnu a nesúťažnú mestského štadióna.
verziu. Päť kilometrov mohol odbe- Väčšina zúčastnených využila možnosť vyskúhať v termíne od 27. do 31. decem- šať si vynovený atletický ovál. Dokonca sem
bra každý záujemca na dubnickom prišli aj pravidelní účastníci ako Stanislav Sviovále, alebo aj na hocijakom inom ták z AK Žilina, bežci z Lysej pod Makytou
atletickom štadióne. Ako samotné a Trenčína. Tartan mohli využívať od 9.00
do 16.00 h v dňoch od 27. do 31. decembra.
podujatie vyzeralo, sme zisťovali
od organizátora Jána Bakytu z Únie
Kde všade sa vďaka vám behalo?
behov do vrchu.
V rozpise pretekov bolo uvedené, že 5 km je
možné odbehnúť na ľubovoľnom atletickom
Pán Bakyta, bol o Silvestrovský beh štadióne. Dvanásť atlétov Silvestrovský beh odv tomto netradičnom formáte záu- krúžilo na 250 m tartanovom atletickom ovále
jem? Poňali ho účastníci súťažne v Úpici v Českej republike. S TJ Maratonstav
alebo skôr ako možnosť zatrénovať Úpice má náš klub dlhoročné kontakty a virtuálneho behu sa zúčastnili tiež v minulom roku.
si?
Našich pretekov sa zúčastnilo 82 bežcov Aj oni si týmto spôsobom uctili pamiatku
v 11 vekových kategóriách, aj keď tieto neboli nášho bývalého úspešného bežca Pavla Rajca,
oficiálne vyhlásené. Účastníci mohli súčasne ktorý sa veľmi rád stretával s touto partiou česzískať body do plánovanej Dubnickej zimnej kých atletických kolegov.
bežeckej ligy. Dosiahnuté časy boli vzhľadom
na virtuálny formát súťaže ťažko porovnateľ- Hoci sme pred chvíľou hovorili o ví-

Slová, ktoré potešia a povzbudia
Poďakovanie od klubu dôchodcov
Touto cestou by som sa chcela v mene všetkých dôchodcov klubu č. 1 poďakovať pánovi primátorovi Petrovi Wolfovi, predsedovi
klubu č. 1 Jožkovi Bajzovi a celému výboru
klubu č. 1 za pozornosť k vianočným sviatkom. Aj takto sa snažili pripomenúť všetkým
členom, že sa na nich nezabúda ani v tomto
pandemickom období, keď sa nemôžeme stretávať v klube. V ďalšej práci prajem veľa úspechov.

Viera Herdová
Poďakovanie od futbalistov
FK Dubnica nad Váhom a Akadémia Jozefa
Jankecha ďakujú mestu Dubnica nad Váhom
za dôveru a poskytnutie dotácie na činnosť
mládeže. Ďakujem a želám všetko dobré.

Ivan Duvač
Poďakovanie od rybárov
Mestská organizácia Slovenského rybárskeho
zväzu v Dubnici nad Váhom vyjadruje poďa018 Šport

Posledné preteky v roku venujú dubnickí organizátori
pamiatke Pavla Rajca, bežca na lyžiach a člena nášho
Jogging klubu, ktorý náhle zomrel v januári 2016

ťazoch či najrýchlejších, formát virtuálneho podujatia bol nesúťažný.
Napriek tomu ste niektorých účastníkov odmeňovali.
Každý, kto sa zapojil, dostal účastnícky pohár,
vylosovaných bolo 20 cien. Tieto budú odovzdané pravdepodobne až na Dubnickej hodinovke šiesteho júna.
Čo chystá Jogging klub do nového
roku aj napriek pandemickým prognózam?
V tomto období sa veľmi ťažko stanovujú termíny. Veríme, že v marci usporiadame minimálne Beh pod Ostrým vrchom (11. 3.) a Jarný
beh na tartane (18. 3.) ako súčasť zimnej bežeckej ligy, a potom už aj tradičné podujatia Dubnickú hodinovku na tartane, Dubnickú
desiatku (17. 3.), Horský kros Pruské-Vršatec
(MSR v behu do vrchu, 14. 8.), Beh na Butkov
(25. 9.) a Silvestrovský beh na tartane (30. 12.).

revíroch. Veríme, že takáto spolupráca s našou
neziskovou organizáciou bude pokračovať
v rovnakom rozsahu i tomto roku, t. j. v roku
kovanie za spoluprácu s Mestskou políciou 2022.
Dubnica nad Váhom, ktorá našej organizácii
svojou preventívnou činnosťou významnou Ondrej Gavenda
mierou pomáhala udržiavat’ počas celého
roka 2021 poriadok pri našich rybárskych
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Začína sa jarný zber objemného odpadu
Dubnická samospráva v spolupráci s technickými službami mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.,
obyvateľom mesta opäť ponúka možnosť využiť bezplatný zber nepotrebného nábytku, dverí, dosiek,
sanity či kobercov a matracov. Objemný odpad budú pracovníci technických služieb mesta zbierať
postupne zo siedmich lokalít podľa vopred určeného harmonogramu.
Objemný odpad môžu obyvatelia vykladať ku kontajnerovým stojiskám v predvečer zberu v danej
lokalite, najneskôr ráno v deň zberu do 6.30 h.

ČO DO OBJEMNÉHO ODPADU NEPATRÍ?
Stavebný odpad a pneumatiky, elektroodpad
a nebezpečný odpad

ČO PATRÍ DO OBJEMNÉHO ODPADU?
Nábytok rozložený na menšie časti, sedačky,
stoličky, radiátory, dvere, sanita, koberce,
umývadlá, WC

Termíny jarného zberu objemného odpadu v jednotlivých lokalitách
LOKALITA 1

PONDELOK 7. FEBRUÁR 2022

SÍDLISKO ZA TRAŤOU

LOKALITA 2

PONDELOK 14. FEBRUÁR 2022

SÍDLISKO POD KAŠTIEĽOM, DOLNÉ KOLONKY (OD UL. J. KALINČIAKA PO UL. KPT. NÁLEPKU
A UL. ŠPORTOVCOV), HORNÉ KOLONKY (OD UL. ČSA PO PARTIZÁNSKU UL. A HASIČSKÚ UL.),
HÁJE, KVÁŠOVEC

LOKALITA 3

PONDELOK 21. FEBRUÁR 2022

PREJTA

LOKALITA 4

PONDELOK 28. FEBRUÁR 2022

CENTRUM II. A ŠTÚROVA ULICA

LOKALITA 5

PONDELOK 7. MAREC 2022

CENTRUM III., POD HÁJOM, PARTIZÁNSKA A FÁNDLYHO UL.

LOKALITA 6

PONDELOK 14. MAREC 2022

CENTRUM I., KOLLÁROVA UL., UL. NAD KOSTOLOM, CINTORÍNSKA UL., NÁDRAŽNÁ
A ŠKOLSKÁ ULICA

LOKALITA 7

PONDELOK 21. MAREC 2022

STRED MESTA – 105 BYTOVKA, UL. A. KMEŤA, ŠAFÁRIKOVA UL., MOYZESOVA UL.,
UL. NAD ZÁBREHOM, PIONIERSKA UL., BRATISLAVSKÁ UL., ORION

MESTSKÉ KOMPOSTOVISKO
NA ULICI ŠPORTOVCOV JE
OD 1. DECEMBRA 2021
DO 31. MARCA 2022
ZATVORENÉ.

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

PAPIER

PLASTY

LOKALITA

TERMÍN

LOKALITA

TERMÍN

PREJTA, KOLONKY

STREDA 9. 2. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 16. 2. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 2. 3. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 23. 2. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 30. 3. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 16. 3. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 23. 3. 2022

ZÁHRADNÝ
BIOODPAD
LOKALITA

TERMÍN

SÍDLISKO POD KAŠTIEĽOM,
DOLNÉ KOLONKY
(OD UL. J. KALINČIAKA
PO UL. KPT. NÁLEPKU
A UL. ŠPORTOVCOV),
HORNÉ KOLONKY
(OD UL. ČSA PO
PARTIZÁNSKU UL.
A HASIČSKÚ UL.),
HÁJE, KVÁŠOVEC

PONDELOK 28. 3. 2022

Info
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