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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Začali sme
s rekonštrukciou
námestia

Leto
s prívlastkom
investičné

Pozrite si
návrh nového
skateparku

Od augusta je súčasťou Námestia Matice
slovenskej pracovný ruch a oplotenie.
Mesto začalo s dlho očakávanou rekonštrukciou poškodenej centrálne zóny.

Viete, na čom sa v našom meste práve
pracuje? Prinášame vám prehľad investičných akcií, prebiehajúcich v dubnických
uliciach, na športoviskách či na cintoríne.

Budúcu podobu športoviska vytvoril
skúsený kolektív z Prahy, skatepark má
byť atraktívnym priestorom pre skejtbordistov, kolobežkárov či inline korčuliarov.
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Náš dom, náš hrad

Milí Dubničania. Po deviatich prázdninových
týždňoch nás opäť zastihol príchod septembra
ako predzvesti jesene. Verím, že ste si počas
leta, prázdnin a dovoleniek dostatočne oddýchli a návrat školského roka, pracovného
kolobehu či bežných povinností s rozvahou
zvládnete vďaka načerpanej energii, zážitkom
a možno aj novým skúsenostiam. Dúfam, že
medzi príjemnými spomienkami na leto sa
nájdu napr. aj niektoré z podujatí, ktoré sme
ako mesto organizovali v rámci bohatého
programu dubnického Kultúrneho leta.

Rád by som sa však vrátil k úvodnému nadpisu môjho aktuálneho príhovoru k vám. Môj
dom, môj hrad. To, kde bývame, žijeme, študujeme a pracujeme, je našou bezpečnou,
príjemnou zónou, kde sa chceme cítiť dobre a
pohodlne. Jednoducho ako doma. Náš hrad,
naše mesto, aktuálne podstupuje nielen historickú investíciu, ale takpovediac aj prestavbu
svojej podstaty. Nejde len o fyzické odstránenie nebezpečnej dlažby a jej výmenu za novú,
doplnenie zelene či prirodzeného tieňa. Ide
o revitalizáciu duše, charakteru nášho mesta,
nášho hradu. Dovolím si povedať, že po tom,
čo Námestie Matice slovenskej úspešne prestaviame, charakter centrálnej zóny sa zmení.
Bude to miesto, kam sa radi pôjdeme prejsť,
len tak si posedieť, postretať sa s priateľmi.
Duch nášho mesta ožije a ja si myslím, že
stúpne aj pocit hrdosti Dubničanov na svoj
domov.
Samozrejme, vecí na zlepšovanie je aj u nás ne-

voda ostávala v danom prostredí, snažíme sa
recyklovať, využiť všetko, čo je dobré. Tak, ako
napr. mantinely zo zimného štadióna, zeleň či
úrekom a stále budeme mať na čom pracovať. dlažbu z námestia. O tom všetkom si môžete
Náš každodenný pocit z mesta, z jeho centrál- tiež prečítať na stránkach týchto novín.
nej zóny, ktorý nepríjemne ovplyvňoval životy
všetkých Dubničanov, bude však celkom iný, Nezabudnite, že pri navrhovaní budúcej
lepší, zdravší. Pracovný ruch zrejme celkom podoby mesta je pre nás dôležitý váš názor.
neutíchne, no dlhoročná škvrna z povesti i es- Ak ste priaznivcom adrenalínu a športu na kolieskach, určite sa zastavte pri článku o novom
tetiky Dubnice nad Váhom zmizne.
skateparku a napíšte kolegom vaše postrehy
Som rád, že naše mesto sa z kolien konečne a predstavy o jeho podobe.
postavilo na nohy. Keď som si prečítal prehľad aktuálne prebiehajúcich investícií, ktorý Na záver by som rád poprial všetkým deťom,
si kolegovia pripravili na stránkach tohto ktoré si opäť balia školské aktovky, aby bol
čísla novín, a spočítal, koľko toho už máme pred nimi pekný školský rok spojený s tým, čo
za sebou, vyšlo mi takmer neuveriteľné číslo k nemu prirodzene patrí – novými vedomos130 investičných akcií. Trvalo to niekoľko ťami a skúsenosťami, školskými zážitkami,
rokov a 130 investičných zásahov, aby sa výletmi a priateľstvami. Učiteľom, nepedagoDubnica postupne začala pretvárať na mesto, gickým zamestnancom i rodičom prajem veľa
kde nám je dobre, mesto, na ktoré sme hrdí trpezlivosti, energie a porozumenia. Verím,
a kde radi trávime svoj čas. Všetkým vám ďa- že školský rok prebehne bez problémov.
kujem preto za trpezlivosť, ktorú ste v každej Ak sa aj nejaké prekvapenia objavia, prajem
jednej časti preukazovali pri množstve prác a nám všetkým, aby boli čo najpríjemnejšie.
s tým súvisiacich obmedzení. Stále máme čo
zlepšovať, no, našťastie, odhodlanie nám ani
po náročných rokoch nechýba.
Aj pri rozvoji mesta však musíme hľadieť ďalej,
ako len po svoj prah, po koniec katastrálneho
územia. Ako ekosystém tvoríme jeden celok
a spoločne čelíme novým výzvam. Veď aj toto
leto nás všetkých bez rozdielu potrápili vysoké teploty, extrémne sucho, nedostatok vody.
„Zelené“ kritérium preto uplatňujeme azda
pri každom väčšom zásahu do územia mesta.
Parkovacie plochy budujeme z ekodlažby, aby

Peter Wolf

Čo vás najviac zaujíma?
nie je vo vlastníctve mesta Dubnica
nad Váhom, rovnaké platí aj o celej štátnej
ceste I/61 vrátane dopravného uzla, ktorý
spomínate. Správca cesty, Slovenská správa
ciest, však už vyhotovuje plán rekonštrukcie
asfaltovej vozovky, pretínajúcej naše mesto,
takže čoskoro by malo dôjsť k rekonštrukcii
Odpovedá: Adam Minárech,
a stav komunikácie by sa mal zlepšiť. O začiatodborný referent investičnej
REKONŠTRUKCIA HLAVNEJ
ku prác, keď bude mestu oznámený termín,
výstavby
CESTY I/6
Dobrý deň, keď sa podarilo opraviť kruhovú Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obráti- budeme včas informovať.
križovatku (aj keď viem, že nie je v majetku li. Ako správne uvádzate, kruhová križovatka Ďakujeme za porozumenie.
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.

mesta) - za to vďaka, ale nedalo sa posunúť
sa ešte pár metrov a opraviť už spolu s ňou aj
križovatku smerom na ZVS (Štúrovu ul.)?
Tam je asfalt takisto v katastrofálnom stave.
Ďakujem.
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Výstavba cyklotrasy do MČ Prejta napreduje, nenechajte sa oklamať
zdôrazňuje a verejnosť ubezpečudezinformáciami
je, že:
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Cyklotrasa do mestskej časti Prejta
bude z prevažnej väčšiny segregovaná, niektoré jej časti budú zdieľané s motorovou dopravou, aby ostal
zachovaný prístup majiteľov záhrad
k svojmu majetku.

Na budúcom telese cyklotrasy sú už vybudované obrubníky, začalo sa už aj s asfaltovaním.
Práce zatiaľ napredujú bez zdržania. Na jar
budúceho roka by tak nové teleso cykltorasy
mohli začať využívať prví cyklisti.
V priebehu prvých týždňov prác
na cyklotrase sa však v prostredí
sociálnych sietí začali šíriť nepravdivé a zavádzajúce informácie.
Mesto Dubnica nad Váhom preto

• po ukončení výstavby budú môcť majitelia
záhradiek komunikáciu aj naďalej využívať tak
ako doposiaľ,
• aj po vybudovaní cyklotrasy sa na komunikácii naďalej obídu dve vozidlá. Nové obrubníky nebudú svojou výškou brániť prejazdu,
navyše, krajnice budú vysypané štrkom. V lokalite vzniknú aj tri odstavné plochy na pohodlné obídenie sa vozidiel,
• profil cesty sa nezužoval, cesta ostane obojsmerná,
• aj počas prác je komunikácia otvorená a prejazdná, výnimkou sú práce, ktoré môžu spôsobiť dočasné uzatvorenie komunikácie, napr.
na pár desiatok minút.

Komentuje vedúca oddelenia
verejného obstarávania Eva Granátová:
Cyklotrasa bude poväčšine vedená ako segregovaná, teda bezpečne oddelená od motorovej dopravy. Nie všade však bolo možné pristúpiť k takémuto riešeniu. Aby sme zachovali možnosť prístupu k záhradkám aj motorovou dopravou, úvodná časť cyklotrasy z Dubnice nad Váhom je zdieľaná s motorovou doDetailné okolnosti výstavby cyklotrasy vysvet- pravou. Tento model vidíme napríklad aj
lil primátor mesta Peter Wolf aj predsedom a na cyklotrase v neďalekom Hornom Srní.
členom záhradkárskej obce, ktorí sa o problematiku zaujímali, počas osobného stretnutia
na mestskom úrade.

Psíčkar alebo psičkár?
Ako je to správne?
Text Veronika Valuchová

Nielen samotné psíky, ale aj ich majitelia sa
neraz dostanú do centra verejných diskusií.
Ich hovorové označenie psičkári býva často
používané vo forme psíčkari. Ako teda nazvať
priaznivcov a majiteľov psov správne?
Chovateľa, chovateľku psa môžeme hovorovo označiť ako psičkára, resp. psičkárku,
teda bez dĺžňa na mäkkom i. Pred slovotvornou príponou -ár sa totiž na základe pravidla
o rytmickom krátení skracuje slovotvorný základ. Na podobnom princípe boli utvorené
slová ako kominár (od slova komín), murár
(od slova múr) či vinár (od slova víno). Teda
podobne platí: psičkár od slova psík.

psičkár, psičkárka (hovor.)

psíčkar, psíčkarka

Nepohodlná jazda po poškodenej komunikácii bude minulosťou

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.
Samospráva

003

August

Dubnické noviny

2022

Dubničania sa dočkali, o rok sa prejdú
po novom Námestí Matice slovenskej
Nepríjemný tŕň v oku Dubničanov,
ktorý život v meste komplikoval
dlhé roky, sa vďaka prebiehajúcej
rekonštrukcii postupne stáva minulosťou.

Zmluvu s víťazným uchádzačom verejného
obstarávania na komplexnú revitalizáciu
problematického centrálneho námestia mesto
podpísalo v utorok 2. augusta. Námestie Matice slovenskej tak už v tomto čase rekonštruuje spoločnosť YUCON, s. r. o., v konzorciu s INPEK HOLDING, a. s. - Dubnica
nad Váhom.
Vstup do všetkých prevádzok
na námestí ostáva zachovaný aj
počas prác
Dlho očakávaný stavebný ruch na námestí zavládol už o niekoľko dní po podpise zmluvy.
Samotným búracím prácam, ktoré sú v rámci
obnovy centrálnej zóny prvé v poradí, pred-

004 Samospráva

chádzalo oplotenie rekonštruovanej časti tzv.
horného námestia mobilným oplotením a demontáž lavičiek. „Demontované lavičky boli
prevezené do dielne, kde ich čaká renovácia,
aby sme ich opäť mohli využívať. S búracími
prácami sme začali v tej časti námestia, kde
sa nachádza fontána. V tejto časti námestia
by sa malo pracovať do konca roka, následne
sa presunieme na zvyšok tzv. horného námestia a na spodné námestie,“ vysvetlil vedúci
stavebného úradu Jozef Králik.
Mesto Dubnica nad Váhom v zastúpení primátorom Petrom Wolfom ešte v priebehu
augusta rozbehlo osobné rokovania s majiteľmi a prevádzkarmi podnikov, ktoré v rámci
služieb zákazníkom využívajú aj letné terasy.
Cieľom bolo informovať ich o možnostiach
prevádzkovania terás v čase rekonštrukcie,
o čiastkových obmedzeniach a predbežnom
časovom harmonograme. Prístup do žiadnej
z prevádzok na Námestí Matice slovenskej by
zatiaľ v dohľadnej dobe nemal byť obmedzený.

Komentuje Jozef Králik, vedúci
stavebného úradu:
Letná terasa bistra bola zákazníkom k dispozícii do konca augusta, ostatné letné terasy ostávajú v prevádzke do konca septembra s tým,
že terasový stan kaviarne uprostred námestia
bol presunutý na tzv. spodné námestie. Termíny jednotlivých prác sa snažíme nastaviť tak,
aby bola verejnosť i jednotlivé prevádzky obmedzené v čo najmenšom možnom rozsahu.
Recykluje sa zeleň aj dlažba
Úplne prvým viditeľným zásahom do stavu
námestie bolo presádzanie porastu zo záhonov do iných lokalít v meste, aby pri rekonštrukcii nebolo rastlinstvo zbytočne zničené
a mohlo skrášliť ďalšie časti mesta. Zrecyklu-
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jú sa však aj ďalšie časti súčasného námestia.
Dlažba, ktorá je v nevyhovujúcom stave a dlhé
roky Dubničanov trápila, sa pomelie a využije
ako základ, resp. podložie do ďalších realizovaných stavieb, čím dôjde k úspore verejných financií. Tie kusy dlažby, ktoré sú vo vyhovujúcom technickom stave, sa zužitkujú taktiež.
Jedna z najväčších investícií vôbec
Samospráva sa do nevyhnutnej komplexnej
obnovy schátraného námestia púšťa z vlastných zdrojov, pričom ide o nemalú investíciu vo výške 2,86 milióna eur. Dokončená
by mala byť do jedného roka. „Približne 3,5
roka trvala príprava potrebnej dokumentácie na komplexnú prestavbu námestia. Bol
to mimoriadne náročný projekt a ja som rád,
že sa nám ho podarilo dotiahnuť do záverečnej
realizačnej fázy, pretože sme narazili na nema-

2022

s dočasnými obmedzeniami vstupu na jednotlivé časti námestia, ale aj hlukom či zvýšenou
prašnosťou. Za porozumenie ďakujeme.

lé množstvo komplikácií. Podklady sme však
pripravili tak precízne, že verejné obstarávanie
prebehlo bez väčších problémov a my sa môžeme pustiť do práce. Do jedného roka budeme
na súčasný stav námestia už len spomínať,“
uviedol dubnický primátor Peter Wolf.
Podľa slov zástupcu zhotoviteľa Juraja Comoreka je realizátorská spoločnosť pripravená
zmluvný termín dodržať. Verejnosť zároveň
upozorňuje, že je počas prác potrebné počítať

Dvojnásobné množstvo zelene napriek obmedzeniam
Už počas budúcoročných letných prázdnin
by tak malo byť súčasťou obnoveného Námestia Matice slovenskej 2,5-násobne viac zelene,
nové vodné prvky, tieniaca technika, jednotné
terasy prevádzok, ale aj informačné centrum či
žiadané verejné toalety. „Rekonštrukcia hlavného námestia bude pozostávať z výmeny podložia a dlažby, doplnenia zelene, mobiliáru
a fontán, pribudne aj nový centrálny prvok a
tzv. zelená pergolová alej. Na tzv. spodnom námestí, teda pri autobusových zastávkach, vybudujeme nový objekt informačného centra, súčasťou ktorého budú aj verejné toalety. Teším
sa, že sa námestie opäť stane centrom prirodzeného spoločenského stretávania sa a zhromažďovania sa,“ dodal Peter Wolf.

Prvým krokom k nevyhnutnej rekonštrukcii
bolo nadviazanie spolupráce mesta Dubnica
nad Váhom a Slovenskej technickej univerzity pri vypracovaní štúdie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. Nasledovalo pripomienkovanie zo strany odbornej aj laickej verejnosti a verejné prerokovanie budúcej podoby námestia s občanmi. Až po týchto krokoch mohlo mesto pristúpiť k spracovaniu
ďalších stupňov projektovej dokumentácie
a napokon k vyhláseniu verejného obstarávania na samotného zhotoviteľa prác.
Samospráva
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Rokovalo mestské zastupiteľstvo: samospráva
uvoľnila ﬁnancie na ďalšie investičné akcie
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

V poradí tridsiate druhé neplánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované
3 bodom programu viedol primátor
mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa
stretlo v stredu 10. augusta 2022
s celkovým počtom 13 prítomných
poslancov.

Mesto Dubnica nad Váhom schválilo ešte
na svojom júnovom rokovaní investičný
zámer modernizácie Zariadenia pre seniorov
Dubina, m. r. o., a jeho financovanie prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania.
Mestskí poslanci preto v auguste odsúhlasili zabezpečenie záväzku na tento projekt, a
to prijatím bankovej záruky vo výške 3,2 mil.

eur v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania prostredníctvom Slovenskej sporiteľne,
a. s.

� V areáli mestskej polície pribudne prístrešok
Poslanecké plénum sa zhodlo aj pre elektrické automobily a nabíjacia stanica,
na v poradí IV. tohtoročnej zmene
mestského rozpočtu v hodnote
takmer 200-tisíc eur na nasledujúce investičné akcie:
� Vstupné dvere do priestorov ZUŠ budú posunuté s cieľom zabezpečiť priestorový komfort pri používaní rampy pre imobilných občanov,
� Mesto vymení v rámci rekonštrukcie chladenia mantinely na zimnom štadióne, pôvodné
mantinely nespĺňajúce platné normy v zmysle
pravidiel hry Slovenského zväzu ľadového hokeja budú využité na novom hokejbalovom ih- � Vstup do areálu ZŠ s MŠ Pod hájom bude
zabezpečený novou elektrickou vstupnou brárisku v areáli ZŠ s MŠ Pavla Demitru,
nou.
Mesto Dubnica nad Váhom tiež schválilo vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov
na splácanie splátok úveru zo Štátneho fondu
� Nový chodník na starom cintoríne nebude rozvoja bývania po schválení žiadosti o zvýšeasfaltový, ale dlažobný, pribudnú tiež nové nie podpory na prestavbu bývalého sídla ZUŠ
studničky, ako aj stojisko nádob na odpad, na bytový dom.

Zariadenie pre seniorov Dubina oslávilo 35. výročie
rozsiahlou rekonštrukciou, ktorá zariadenie
svojho vzniku
pre seniorov čaká, skvalitníme podmienky
našim seniorom a budú mať vytvorené ešte
lepšie prostredie na prežitie jesene života.
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová
Uvedená rekonštrukcia zároveň výrazne
V stredu 24. augusta zamestnanci prispeje ku zlepšeniu pracovných podmienok
a obyvatelia Zariadenia pre senio- aj zamestnancov zariadenia. Chcel by som
rov Dubina v Dubnici nad Váhom sa z tohto miesta poďakovať všetkým zamestspoločne s vedením mesta oslávili nancom zariadenia, bývalým aj súčasným,
35. výročie jeho vzniku.
jednoducho všetkým, ktorí svojou väčšou či
menšou časťou prispeli za 35 rokov existencie
Pri spoločnom posedení, grilovačke a v rodin- k fungovaniu a budovaniu Dubiny. Verím,
nej atmosfére sa na terase zariadenia spoločne že všetka obeta a láskavosť, s akou sa starajú
stretli, porozprávali a zaspievali na melódie o zverených starkých, prispieva k pocitu dood Márie Bagínovej a dcéry Gabiky. „Je to taká mova,” zhodnotil viceprimátor Tomáš TruZariadenie pre seniorov Dubina v Dubnici
komorná oslava, sme tu vlastne všetci v rámci chlý.
nad Váhom vzniklo 27. augusta 1987. V súčaszariadenia jedna veľká rodina, tak v podstate
nosti sa o 180 ubytovaných klientov stará 90
ide o rodinnú oslavu. Zo spätnej väzby našich
zamestnancov. Na poslednom zasadnutí mestklientov môžem povedať, že sú tu veľmi spoského zastupiteľstva schválili poslanci investičkojní a po plánovanej rekonštrukcii, ktorá zaný zámer modernizácie Zariadenia pre senioriadenie čaká, si myslím, že budú ešte spokojrov Dubina, m. r. o., ktorého predmetom má
nejší,“ zhodnotila riaditeľka Zariadenia pre sebyť prízemie oboch objektov a nadzemné podniorov Dubina, m. r. o., Iveta Kollmanová.
lažie druhého objektu, jedáleň, kuchyňa, obytné miestnosti vrátane príslušenstva, spoločné
Pozvanie na rodinnú oslavu prijalo aj vedenie
priestory a zariadenia, výťahy či rozvody.
mesta. „Pevne veríme, že pripravovanou
006 Samospráva
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Dubnické leto s prívlastkom investičné
Text Veronika Valuchová Foto archív mesta

Na území mesta prebieha hneď
niekoľko významných investičných
akcií. Prinášame preto ich aktuálny prehľad. Obyvateľom mesta ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie počas aktuálneho stavebného
ruchu.
1. Zvýšenie bezpečnosti pred základnými školami
Práce na úprave dopravnej situácie pred dvomi
základnými školami – ŽŠ s MŠ Pod hájom a P.
Demitru aktuálne finišujú. Deti sa do škôl dostanú bezpečnejšie vďaka novým priechodom
pre chodcov, doplnenému verejnému osvetleniu, autobusovým zastávkam či upokojenej
dopravnej situácii.

4. Výstavba nových parkovísk
Vďaka tvorbe nových parkovacích státí bude
môcť pohodlnejšie zaparkovať približne stovka motorových vozidiel. O budovaní nových
parkovísk a rozširovaní tých existujúcich
na sídlisku Centrum II, Centrum I a
Pod hájom, ako aj o rekonštrukcii plôch
na parkovanie na Kollárovej ulici píšeme na
strane č. 8.
5. Rekonštrukcia chladiaceho systému zimného štadióna
Približne miliónovú investíciu z mestskej kasy
si vyžiadala modernizácia chladenia na zimnom štadióne, ktoré bolo v havarijnom stave.
Viac informácií nájdete v článku na túto tému
na strane č. 18 alebo po zosnímaní priloženého QR kódu.

2. Výstavba cyklotrasy do mestskej
časti Prejta
O tom, ako napreduje projekt prvej segregovanej cyklotrasy na území mesta, si viac môžete
prečítať na strane č. 3.
3. Modernizácia školského ihriska
na ZŠ s MŠ P. Demitru
Základná škola nesúca meno hokejistu Pavla
Demitru sa dočkala modernizácie školského
ihriska ako posledná z trojlístka škôl, ktoré
zriaďuje mesto, no zato možno hovoriť o najrozsiahlejšej modernizácií v rámci školských
športovísk. Okrem nového atletického oválu
v areáli školy vznikne nové hokejbalové ihrisko. Mantinely, ktoré ho už dnes lemujú, dostali druhú šancu - pochádzajú z dubnického
zimného štadióna.

7. Obnova chodníka i osvetlenia
na starom cintoríne
Okrem komplexnej opravy komunikácie,
v rámci ktorej mesto osadilo aj nové obrubníky a vymenilo podložie, bude v lokalite vymenené aj staré a neestetické osvetlenie. Mesto
má v pláne upraviť aj vstupnú bránu mestského cintorína v smere od železničnej stanice
a vybudovať tu kontajnerové stojisko.

8. Tretia etapa výmeny zábradlia
popri hlavnej ceste a obnova zastávok
Po ukončení prác na výmene zábradlia
popred tzv. bytovku 105 bude v našom meste
obnovených už viac ako 1,1 kilometra dopravného zábradlia. Na najfrekventovanejších zastávkach mesto v letnom období pristúpilo
k výmene pôvodných prístreškov za nové.

9. Rozširovanie fondu nájomných
bytov
Naďalej pokračujú práce na rekonštrukcii bývalého sídla ZUŠ na Ulici obrancov mieru
na 24 nájomných bytov. Práce idú podľa
plánu, prví nájomníci by sa mohli nasťahovať
už na budúci rok. Kritériá prideľovania bytov
6. Izolácia vlhnúcich múrov knižni- včas určí mestské zastupiteľstvo.
ce, oprava schodísk v škôlke
Druhá etapa izolácie obvodových múrov budovy knižnice a Centra neziskových organizácií sa týka hlavnej steny oddelenia beletrie a náučného oddelenia, ako aj jednej steny CNO.
Po ukončení prác sa čitatelia prejdú po novom
povrchu – asfalt nahradí zámková dlažba. Bezpečnejší vstup do budovy bude mať vďaka zrekonštruovaným schodiskám aj MŠ na sídlisku
Pod hájom.

10. Rekonštrukcia Námestia Matice
slovenskej
O jednej z najväčších investícií z rozpočtu
mesta vôbec píšeme na stranách č. 4 a 5.
Život v meste
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Postupne opravujeme parkoviská na Kollárovej ulici a na Centrume I
tak, aby bolo možné využívať vždy väčšiu časť
z nich,“ priblížil odborný referent investičnej
V závere augusta začal zhotoviteľ výstavby Adam Minárech. Podľa jeho slov
s postupnou obnovou siedmich bude súčasťou opráv predovšetkým odstráneparkovacích plôch na Kollárovej nie pôvodného povrchu, zhutnenie podložia,
ulici a v časti sídliska Centrum I, montáž obrubníkov a položenie dlažby. „Tie
s čím je spojené aj dočasné obme- parkovacie plochy, ktorých povrch tvorí
dzenie pri využívaní parkovacích betón či starší asfalt, po úpravách zmeníme
miest v uvedenej lokalite.
na eko dlažbu, čím zároveň vyriešime aj ich
odvodnenie,“ vysvetlil Adam Minárech.
Z dôvodu nedobrého stavu parkovacích
plôch, z ktorých je väčšina nespevnená a Začiatok prác stanovil zhotoviteľ na pondena mnohých doteraz absentovali aj parkova- lok 22. augusta, pričom v prvej etape sa práce
cie čiary, sa mesto rozhodlo opraviť ich dotknú parkovacích plôch vyznačených žltou
po etapách. S prácami začal zhotoviteľ v pon- farbou. Po dvoch týždňoch sa zhotoviteľ predelok 22. augusta 2022. „Práce sa týkajú sunie a začne s opravou dvoch parkovacích
spolu siedmich parkovacích plôch, ktoré plôch, ktoré sú vyznačené modrou farbou.
zhotoviteľ opravuje postupne v troch etapách Predpokladaný začiatok opravy poslednej

Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

etapy parkovísk vyznačených červenou farbou je naplánovaný na 19. septembra. Priebeh
prác sa bude odvíjať od poveternostných podmienok. Ďakujeme obyvateľom lokality
za trpezlivosť a rešpektovanie dočasných dopravných obmedzení počas prebiehajúcich
prác. Náčrt s harmonogramom prác nájdete
na www.dubnica.eu.

V meste pribudne takmer sto nových parkovacích miest
Text Veronika Valuchová Foto Mária Škvarová

Dubnická samospráva začína s budovaním
štvorice
parkovísk
v štyroch lokalitách mesta, ktoré
čelia nedostatku parkovacích kapacít.

Samospráva v tomto čase pracuje na budovaní, resp. rozširovaní štyroch parkovacích
plôch. Tie budú nespoplatnené a Dubničanom a návštevníkom mesta prinesú takmer
stovku nových parkovacích príležitostí.
Na sídlisku Centrum I vznikne
dvadsať nových parkovacích státí
Nové parkovisko pri bytovom dome č. 35
na sídlisku Centrum I je navrhnuté na trávnatých plochách a sčasti aj na existujúcom
asfaltovom ihrisku. K novému parkovisku
mesto vybuduje aj chodník, aby ho obyvatelia
mohli bezpečne využívať. „Obyvatelia danej
lokality sa nemusia obávať, že by prišli o ihrisko úplne. Len o pár desiatok metrov ďalej,
pri bytovom dome č. 37, samospráva vybuduje celkom nové detské ihrisko,“ dodáva
vedúci stavebného úradu Jozef Králik.
Pri mestskej poliklinike zaparkuje
o 24 vozidiel viac
Medzi Zariadením pre seniorov DUBINA
a mestskou poliklinikou samospráva vybuduje novú parkovaciu plochu s rozlohou takmer
550 m2. V súčasnosti existujúce parkoviská
na uvedenom sídlisku kapacitne nepostačujú
pokryť požiadavky obyvateľov sídliska, parkovacie kapacity využívajú navyše aj mnohí
návštevníci mestskej polikliniky, ktorí
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za službami zdravotného strediska dochádzajú motorovým vozidlom. „Parkovisko bude
neprejazdné, čo znamená, že pešia zóna
pred zariadením pre seniorov ostane zachovaná. Vjazd na parkovisko s 24 miestami
na státie bude vedený popri existujúcom
chodníku od mestskej polikliniky. Parkovanie na ňom bude bezplatné,“ vysvetľuje ďalej
Jozef Králik s tým, že súčasťou parkoviska
bude aj už existujúca stanica zdieľaných bicyklov.
Nové parkovisko zmierni vypätú situáciu aj na sídlisku Centrum II
Nové parkovacie miesta sú navrhnuté
na trávnatých pozemkoch a sčasti na existujúcej asfaltovej ceste pri bytových domoch č. 95
a 100 na sídlisku Centrum II. Súčasťou plánovanej stavby je aj rekonštrukcia existujúcej
cesty medzi uvedenými bytovými domami.
Tu vďaka stavebným zásahom bude vytvorených až 36 parkovacích státí.

Komfortnejšie bude parkovanie aj
pri kotolni za OC Máj
Autá z cestnej komunikácie vedúcej,
zo zadnej strany k OC Máj na sídlisku Centrum I, budú môcť po novom využívať
parkovisko, ktoré samospráva vybuduje
na priestranstve pri kotolni. Týmto spôsobom v lokalite pribudne 14 parkovacích státí.

Podobne ako aj vyššie uvedené parkoviská, aj
táto plocha bude vybudovaná z ekodlažby,
ktorá dažďovú vodu neodvádza do kanalizácie, ale umožňuje jej zostať v danom území.
Z ekologického hľadiska mesto pracuje v podkladových vrstvách parkovísk aj s materiálom,
ktorý získalo pri búraní budovy bývalej práčovne.
Počas prebiehajúcich prác vodičom a obyvateľom daných lokalít ďakujeme za trpezlivosť a
zhovievavosť. Všetky štyri uvedené parkoviská by mali byť dokončené do štyroch
mesiacov. Ich výstavbu financuje mesto Dubnica nad Váhom z vlastných rozpočtových
zdrojov, hovoríme pritom o investícii presahujúcej 221-tisíc eur.
Najväčšie sídlisko v meste – lokalita
Pod hájom, rovnako čelí problematickej parkovacej otázke, no priestorové podmienky
nevytvárajú možnosti na riešenia podobného
typu ako vo vyššie uvedených lokalitách.
Mesto Dubnica nad Váhom preto stojí tesne
pred vyhlásením architektonickej súťaže,
ktorá pomôže nájsť komplexné a dlhodobé
riešenie tejto otázky.
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Pátranie po hľadanej osobe
Príslušníci mestskej polície v spolupráci s kolegami z Obvodného oddelenia Policajného
zboru vykonali 15. júla pátranie po 54-ročnom
mužovi, s ktorým neboli jeho príbuzní dlhšiu
dobu v styku, a preto mali obavu o jeho zdravie a život. Najskôr bolo zistené, že hľadaný
začal žiť ako tzv. bezdomovec. Pátraním medzi
takouto skupinou osôb bolo zistené, že hľadaného síce poznajú, nevedia však uviesť, kde
sa môže zdržiavať, nakoľko žije samotársky.
Policajti prezreli vytypované miesta, kde sa
dá prespávať, a muža nakoniec našli v šachte
teplovodného potrubia. Nájdený však uviedol,
že nepožaduje žiadnu pomoc a nemá žiadny
zdravotný problém, pričom sa odmietol vrátiť
do miesta svojho bydliska. O zistených veciach
boli oboznámení jeho príbuzní.
Bitka v pohostinstve
Vo večerných hodinách 1. augusta vykonala
realizačná hliadka mestskej polície výjazd
do jedného z pohostinstiev na Námestí Matice
slovenskej, kde malo dochádzať k vzájomnému fyzickému napádaniu sa medzi dvomi
neznámymi mužmi. Policajti po príchode
na miesto situáciu upokojili a začali vec objasňovať. Od svedkov a samotných účastníkov
bitky zistili, že 58-ročný muž po vzájomných
verbálnych útokoch najskôr zvalil svojho
64-ročného rivala na zem a tu ho niekoľko-

krát udrel. Napadnutý sa však postavil a
udrel útočníka do čela pohárom na pivo,
čím mu spôsobil krvácavé tržné zranenie. Policajti poskytli zranenému prvú pomoc, ten
sa však začal sťažovať na silnú bolesť hlavy
a začal strácať vedomie. Preto bola na miesto
privolaná lekárska služba, do jej príchodu
uložili zraneného do stabilizovanej polohy
a kontrolovali jeho životné funkcie. Muž
bol po prvotnom ošetrení pre podozrenie
na otras mozgu odvezený k ďalším odborným
lekárskym vyšetreniam. O tom, či bude vec
riešená ako priestupok proti občianskemu
spolunažívaniu alebo ako prečin ublíženia
na zdraví, sa rozhodne po zistení dĺžky liečenia
zraneného a po posúdení skutkovej podstaty
spáchaného činu.
Prečiny za volantom
8. augusta v popoludňajších hodinách vykonávali príslušníci mestskej polície kontrolu
a hliadkovanie v časti Pod kaštieľom. Vtedy si
všimli osobné motorové vozidlo, ktorého vodič pri spozorovaní policajtov prudko menil
smer jazdy a odbočil na neďaleké parkovisko.
Nakoľko vtedy neznámy vodič spáchal do-
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pravný priestupok, policajti sa rozhodli, že vec
objasnia. Bolo zistené, že za volantom motorového vozidla sedel 23-ročný muž z Horného
Srnia, ktorý sa nevedel preukázať platným
vodičským preukazom. Preverovaním v policajných databázach bolo zistené, že mladík
má právoplatným súdnym rozhodnutím
udelený zákaz vedenia motorových vozidiel.
Pre dôvodné podozrenie zo spáchania prečinu marenia úradného rozhodnutia bol muž
zadržaný a vec bola na mieste odovzdaná príslušnému policajnému orgánu.
O dva dni neskôr bolo hodinu pred polnocou
oznámené, že v jednom z pohostinských zariadení v meste sa nachádza žena, ktorá na miesto
prišla osobným motorovým vozidlom, konzumuje alkoholické nápoje a vzniklo podozrenie,
že z miesta sa bude snažiť odísť na svojom automobile. Operačný policajt mestskej polície
zameral kameru monitorovacieho systému
na miesto, kde bolo vozidlo zaparkované, a
takmer dve hodiny po polnoci spozoroval,
že žena, zodpovedajúca poskytnutému popisu, nastupuje do auta a odchádza z miesta.
O veci boli okamžite informovaní policajti
mestskej i štátnej polície, ktorí nakoniec
vozidlo predpísaným spôsobom zastavili.
42-ročná vodička vykonala dychovú skúšku
na prítomnosť alkoholu v krvi s výsledkom
2,33 ‰. Vec pre naplnenie skutkovej podstaty prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky rieši príslušný policajný orgán.

Obrazy z minulosti

lomený kamenný múr, jeho tvar dobre vidno
na fotografii. Dnes sa už po svahu do potoka
tak ľahko nedostanete, v minulosti však bolo
toto miesto dostupné aj s konským povozom
a slúžilo okrem iného práve na napájanie zvierat. V pozadí scény vytrhnutej z dedinského
života stojí dom Vankovcov, keby sme sa vyText Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom
brali smerom nazad ku križovatke, narazili by
V augustovom vydaní našej rubriky sme na ďalšiu dubnickú zaujímavosť. Neďalevás zoberieme na miesto blízko ký dom, ktorý už na fotografii nevidno, bol ešte neboli štandardom, mali ich iba v nových
dnešného kruhového objazdu, a to totiž obecným kúpeľ pani Chorvátovej. Ten panských domácnostiach. Obecný kúpeľ ponajmä prostredníctvom jednej mi- fungoval v časoch, kedy kúpeľne v domoch zostával zo šiestich oddelených vaní a jednej
uzavretej sprchy, zo zdravotných dôvodov si
moriadne vydarenej fotografie.
každý zákazník nosil vlastný uterák. „StarodeZáber pôsobiaci priam romanticky
dinčania kúpele nevyužívali, chodievali tam
akoby nemal nič spoločné s aktuálväčšinou niektorí živnostníci a do vaňových
nou
podobou
dnes
tak
kúpeľov posielali svoje deti. Šarvanci tam chofrekventovaného miesta na okraji
dili radi, lebo mohli nazízať ponad drevené
sídliska C II.
prepážky na nahé telá kúpajúcich sa,“ píše vo
svojej knihe Dubnickí remeselníci, obchodníBrod zo záberu nájdete ľahko. Na kruhovom
ci a osoby dobrých služieb Vladimír Koštial
objazde v centre mesta sa vydajte smerom
Dubnický. Kúpeľ však mal pre nízky záujem
do údolia, prejdite okolo niekdajšieho kina,
ekonomické problémy a musel byť zatvorený.
postaveného architektom Gustávom ReiAspoň zvonka si ho môžete obzieť na druhej
mom, a celého radu starej zachovanej
fotografii, situovaný bol v prvom vysokom
domovej výstavby až k miestam, kde dnes
dome zľava. Aj naň nám však ostala už iba táto
stojí zmrzlináreň. Potom už len preskúmajte
skromná spomienka.
očami koryto potoka a hľadajte špecificky za-

Brod a mestský
kúpeľ

Život v meste
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Pripomienkujte podobu nového skateparku
Text Veronika Valuchová

Mesto Dubnica nad Váhom nedávno verejnosti predstavilo, ako by
mal vyzerať nový skatepark, s ktorého stavbou by samospráva chcela
začať ešte tento rok.

Nové športovisko by malo pribudnúť na nevyužitom území pri workoutovom ihrisku vedľa
atletického, resp. futbalového štadióna. Jeho
budúcu podobu spracoval formou architektonickej štúdie kolektív architektov, dizajnérov
a inžinierov z pražského U / U Studia, s. r.
o., ktoré už navrhovalo športoviská podobného typu napr. pre Bratislavu, Prahu, Cheb,
Poprad, Ostravu, Pardubice a mnohé ďalšie
mestá.
Cieľom projektu je nielen zmysluplne využiť
pôvodne neatraktívny priestor, ale najmä po-

skytnúť fanúšikom športu na kolieskach bezpečný a atraktívny priestor na športové vyžitie
a presunúť ich tak z námestí a rôznych iných
plôch nevhodných na tento účel. Hygienické
zázemie pre fanúšikov športu na kolieskach
budú poskytovať sociálne zariadenia v priľahlom atletickom areáli.
Vyjadriť svoj názor na architektmi navrhovanú budúcu podobu skateparku teraz môže
aj verejnosť. Svojimi návrhmi a postrehmi
môže verejnosť prispieť priamo v komentári
pod facebookovým príspevkom na profile
mesta Mesto Dubnica nad Váhom - oficiálna
stránka alebo tak urobiť e-mailom na adresu
dn@dubnica.eu. Na relevantné podnety budú
navrhovateľom odpovedať priamo autori štúdie
z U / U Studia. Návrhy a postrehy je možné
predkladať najneskôr do 15. septembra 2022.

Všimli ste si?
Materská škola na sídlisku Pod hájom má po prázdninách nové schody

Hlavný vstup do budovy materskej školy na sídlisku Pod hájom bude bezpečnejší.
Počas letných mesiacov mesto opravilo schodisko pri hlavnom vstupe. Okrem
rekonštrukcie samotného schodiska a plochy pod schodami, ktoré boli v zlom
technickom stave, tu zhotoviteľ dobudoval aj novú rampu, okolie schodiska
nanovo omietol a pribudlo tu aj nové zábradlie.
V meste pribudli nové autobusové prístrešky

V priebehu letných mesiacov na autobusových zastávkach v meste pribudla desiatka nových autobusových prístreškov so zabudovaným digitálnym reklamným
panelom. Nové prístrešky boli osadené na najfrekventovanejších autobusových
zastávkach, pričom pôvodné autobusové prístrešky z týchto lokalít, ktoré sú
v zachovalom stave, boli premiestnené na zastávky, kde sa nachádzali staré
a poškodené prístrešky.
V dôsledku augustovej búrky muselo mesto odstrániť niekoľko stromov

V druhej polovici augusta sa mestom prehnala výrazná búrka, ktorá spôsobila
značné poškodenia niekoľkých drevín v meste. Na základe odborného posúdenia
zdravotného stavu drevín a zohľadnenia bezpečnosti obyvateľov muselo mesto
v prípade niekoľkých z nich pristúpiť k ich odstráneniu. Všetky dreviny, ktoré
boli odstránené, predstavovali potenciálne ohrozenie a boli odstránené až po riadnom zvážení ich stavu odborníkmi.
010 Život v meste

2022

Komentár architektov z U / U Studia, s. r. o.:
Hlavným motívom návrhu sú kanalizačné
stoky, bežne využívané pre kolieskové športy.
Tieto prekážky sú umiestnené v centrálnej
časti územia, doplnené o streetové prvky bedien, zábradlí, skokov, rádiusov a tzv. bengov.
Ako ďalší streetový prvok bude smerom
k workoutovému ihrisku umiestnený bazén.
Celý návrh je doplnený o prvky mobiliáru,
ako sú lavičky, odpadkové koše a verejné
osvetlenie, ktoré umožní využitie areálu aj
v neskorších hodinách.

August

Zbierka na školské pomôcky pre deti
zo sociálne znevýhodnených rodín
Text Mária Škvarová

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

Občianske združenie Pro Dubnica sa rozhodlo v závere prázdnin vyhlásiť finančnú
zbierku na nákup školských pomôcok
pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín.
Práve úvod školského roka býva pre rodinný rozpočet náročnejším ako obvykle. Aj

2022
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z tohto dôvodu sa členovia združenia rozhodli pomôcť a v spolupráci s dubnickými školami tak chcú zabezpečiť základné školské pomôcky deťom z rodín, v ktorých nemajú s rodinným rozpočtom najjednoduchšiu situáciu.
Svoj dobrovoľný príspevok môžete posielať
na transparentné číslo účtu s označením “školské pomôcky”. Ďakujeme.
V rámci 2 % z daní ste združeniu
odovzdali takmer 740 eur
Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkých darcom 2 % z daní, ktorí podporili OZ
Pro Dubnica. Uvedené peniaze využijeme
taktiež na nákup školských pomôcok pre deti
zo sociálne znevýhodnených rodín, pričom
sme sa spojili so školami, aby nám poskytli
potrebné informácie, resp. informácie o konkrétnych pomôckach a počtoch detí.

V rámci združenia sme v uplynulom mesiaci
pomohli sumou 50 eur trom rodinám, ktoré
pomoc akútne potrebujú.

JÚL 2022
Vítame:

Ondrej Janúš (jún)
Jakub Pagáč

Blahoželáme:

Dušan Orgoň (70 rokov)

Spomíname:

Anna Dianová ( 84)
Anna Mihalyová ( 65)
Mária Mikulovská ( 85)
Katarína Remšíková ( 49)
Helena Satinová ( 65)
Štefánia Úškrtová ( 79)

Prácu združenia môžete sledovať aj na facebookovej stránke Pro Dubnica, o. z.
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Srdečné poďakovanie patrí všetkým, ktorí nám prejavili dôveru a
venovali 2 % zo svojich odovzdaných daní nášmu združeniu.

dlažba

Občianske združenie Dubinka ďakujem
za pomoc a podporu.

Tento krok je prejavom spolupatričnosti,
empatie a pochopenia. Stali ste sa súčasťou
šírenia dobrých myšlienok a podpory tých
najzraniteľnejších. Vaše príspevky pomôžu
skvalitniť a spríjemniť život našim seniorom,
rodičom a starým rodičom za to, čo pre nás
robili po celý život.

343-tisíc eur z dotačného systému sa postupne rozdeľuje medzi dubnické kluby
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v rozpočte mesta na rok 2022 schválilo na dotácie sumu 343-tisíc eur. Z nej bolo doposiaľ poskytnutých na podporu činnosti klubov
a organizáciu podujatí spolu 284 486 eur. Dotácie boli aktuálne pridelené nižšie uvedeným organizáciám. Tabuľku s podporenými subjektmi mesto na stránkach novín zverejňuje pravidelne, jej prvú, druhú, tretiu a štvrtú časť nájdete v aprílovom, resp. májovom, júnovom a júlovom čísle mesačníka. Postupne bude vyplácaná aj ďalšia peňažná podpora.

Názov organizácie
BOXING TEAM DUBNICA NAD VÁHOM, O. Z.
ŠK VICTORY STARS DUBNICA NAD VÁHOM, O. Z.

Poskytnutá dotácia

800 €
200 + 400 €

Život v meste
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Laura SCVČ reštartuje po úspešnom lete
Text Andrea Miklovičová Foto archív SCVČ Laura

V Súkromnom centre voľného času
Laura sa opäť rozbieha činnosť
v novom školskom roku. V ponuke sú krúžky – od športových cez
umelecké až po ekologické – a tiež
rovesnícke skupiny, tzv. stretká
pre všetky ročníky ZŠ a SŠ.

Je to príležitosť znova sa stretnúť po spoloč-

ných prázdninách plných dobrodružstiev.
Boli to napríklad dva prímestské tábory s témou podľa filmov V hlave a Narnia. Ďalej
dievčenská chatovačka so splavom, rodinný
tábor na Liptove a víkend pre animátorov.
Všetko pekné, čo deti a tínedžeri zažili cez leto, môže pokračovať aj počas školy
na krúžkoch a stretkách. O možnostiach, ako
sa prihlásiť, sa čitatelia dozvedia na facebookovej stránke Laura SCVČ Dubnica.

Významné výročie mariánskych púti
Text Štefan Antalík Foto Archív Štefana Antalíka

V roku 2022 si dubnická farnosť pripomína 280. výročie mariánskych
pútí, čím sa naše mesto zaradilo
medzi popredné pútnické miesta
na Slovensku. Ich história bola zaujímavá, ale aj neľahká.
Zjavenie sa vo sne
V roku 1742 dal postaviť miestny farár Daniel
Kolačáni na bočný oltár novú skrinku pre eucharistický svätostánok. Keď jedného dňa
vychádzali gróf Jozef Ilešházi s manželkou Teréziou z kostola, zastavili sa pri bočnom oltári,
aby si pozreli skrinku, ktorú dali pozlátiť. Vtedy grófka zazrela aj starú sochu Panny Márie
a rozhodla sa ju vymeniť za novú a krajšiu.
Panna Mária sa však grófke následne zjavovala
po tri noci vo sne, a tak Terézia pochopila, že
si praje, aby socha ostala v kostole. So súhlasom manžela ju ešte vyzdobila cenným
rúchom a berlou, na hlavu jej dala zlatú korunu. Úcta k Panne Márii rástla a ona začala
rozdávať milosti ešte vo väčšej miere.
Uzdravenia a iné zázraky
Ako prvý zázrak sa vo farskej kronike spomí-

na, že mladík Ján Šefranovič vložil do pravej
ruky milostivej sochy Panny Márie bielu ľaliu,
ktorá mala len puky a bola málo rozkvitnutá.
Ľalia nemala tri dni žiadnej vlahy, napriek tomu nevyschla, ale naopak zakvitla. Ďalším
zázrakom bolo uzdravenie dvojročného dievčatka Zuzany Pokornej z Dubnice, ktorá bola
úplne slepá a chromá. Jej rodičia sa modlili
k Panne Márii, choré údy a oči dievčaťu potreli olejom z lampy, ktorá bola pred milostivou
sochou, a ono začalo vidieť i chodiť. V iných
zápisniciach sa spomínajú zázraky, kde sa sle-

pým vrátil zrak, chromí začali chodiť a barly
odložili pri oltári, niektorí sa uzdravili
z epilepsie, iní sa dočkali pomoci v ťažkých životných situáciách. Na základe dokázaných
uzdravení a mimoriadnych udalostí schválili
cirkevné inštitúcie Dubnicu od roku 1742
ako pútnické miesto.
Zákazy a znovuobnovenia
Vzhľadom na záujem pútnikov začal byť
jestvujúci kostol malý, situáciu vyriešili Jozef
Ilešházi a Daniel Kolačáni postavením nového – dnešného Kostola sv. Jakuba - v rokoch
1754 – 1756. Čoskoro na to, v rokoch 1780
- 1790, boli z rozhodnutia Jozefa II púte zakázané. Ďalší zákaz pútí sa datoval do roku
1950, obnovené boli až po štyroch desaťročiach. 8. septembra 1990 celebroval prvú
svätú omšu v rámci púte dubnický rodák vdp.
Jozef Dvorský. Odvtedy sa v našom meste
schádzajú pútnici každý rok.

V rokoch 2012 a 2018 vydala Farnosť Dubnica nad Váhom publikácie pod názvom
Dubnická kniha zázrakov, ktoré podrobnejšie
opisujú históriu mariánskych pútí, ako i priebeh jednotlivých zázrakov a mimoriadnych
udalostí. Mariánska púť sa tento rok uskutoční v dňoch 9. - 11. septembra.

Lidl vyhlásil ďalšiu súťaž – v 5 slovenských mestách vyrastie mestský park Čistinka
Text Mária Škvarová Foto archív spoločnosti Lidl

Lidl Čistinka je mestský park pozostávajúci zo 4 častí, pričom každá
z nich má svoju funkciu a charakter
a vďaka jeho variabilite dokáže pokryť potreby všetkých obyvateľov.

Do súťaže sa zapojila takmer stovka slovenských miest, rozdelené sú do kategórií podľa
počtu obyvateľov. Dubnica nad Váhom sa nachádza v kategórii s počtom obyvateľov od 21
501 do 32 000. Súťažíme o Čistinku, ktorej
012 Život v meste

súčasťou je nové multifunkčné ihrisko, wor- Z každej kategórie vzíde jeden víťaz – mesto,
koutové ihrisko, detské ihrisko a priestor ktoré vo svojej kategórii získa najvyšší počet
na grilovanie.
hlasov, tak na jar budúceho roka začne s výstavbou mestského parku, pričom do užívania
Ako a kedy môžete hlasovať budú nové Čistinky odovzdané v lete 2023.
za to, aby Čistinka vyrástla v našom
meste?
Súťaž prebieha v termíne od 15. augusta
do 25. septembra 2022. Každý, kto v uvedenom termíne nakúpi v predajni v minimálnej
hodnote 20 €, získa jednu hlasovaciu kartičku, na ktorej je unikátny kód. Zadávanie
kódov a hlasovanie prebieha na webe
www.lidl.sk/cistinka.
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Srdce na dlani na výlete v Prahe
dňový pobyt do Prahy plný zážitkov, aktivít
a poznávania krás českej metropoly. Touto
Základná škola s materskou ško- cestou sa v mene detí i v mene organizátolou Centrum I 32 aj v tomto roku riek projektu chceme poďakovať úžasným a
prostredníctvom projektu Srdce láskavým ľuďom, ktorí nám umožnili pobyt
na dlani zorganizovala pre deti pre deti zorganizovať. „Ľudská pomoc v núdzi
v hmotnej núdzi výlet plný zážitkov. neobohacuje len toho, kto ju dostáva, ale aj
toho, kto ju poskytuje.“ Václav Havel
Deti, ktoré sú v neľahkej životnej situácii a
nemajú možnosť počas prázdnin prežívať
veľa zážitkov, sme cez projekt dostali na trojText Mária Gulová Foto archív Srdce na dlani

Zmodernizované školské ihrisko sa riadi novým
prevádzkovým poriadkom
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Zrekonštruovaný športový areál ZŠ
s MŠ Pod hájom môžu využívať nielen žiaci, športové kluby a krúžky,
ale aj verejnosť. Športovisko je určené výhradne na športové aktivity
a verejnosti je dostupné bezplatne.

Aby mohlo vynovené športovisko v areáli ZŠ
s MŠ Pod hájom slúžiť naozaj všetkým bez
rozdielu a aby čo najdlhšie ostalo nepoškodené, bezpečné a čisté, jeho prevádzka sa riadi
novým prevádzkovým poriadkom. Ten je
vo forme informačnej tabule zverejnený priamo pri vstupe na ihrisko. Ako oficiálny vstup
na nové športovisko slúži brána pri školskej jedálni, zo strany parčíka na sídlisku Pod hájom.

Prevádzkový poriadok v čase školského roka (september – jún)
pondelok – piatok

víkend/sviatok

06.00
08.00
16.00
18.00
06.00

h
h
h
h
h

-

08.00
16.00
18.00
20.00
21.00

h
h
h
h
h

verejnosť
škola, školský klub, krúžky
komerčný prenájom
verejnosť
verejnosť

ZASKOČILA ŤA PRERUŠENÁ
DODÁVKA ELEKTRINY?
ZAREGISTRUJ SA BEZPLATNE NA
www.mojenotifikacie.sk
ALEBO NASKENUJ QR KÓD

A UŽ TI NEUJDE NIČ DÔLEŽITÉ.

DÔLEŽITÉ SPRÁVY A INFORMÁCIE Z MESTA TI BUDÚ
BEZPLATNE DORUČOVANÉ PRIAMO DO TVOJHO MOBILU.

Zo života študentov
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Šiesty ročník Ilešháziovských panských hodov prekvapil
níci, ktorí nás poctili bohatou účasťou. Tak
rekordnou účasťou
ako každý rok, aj tento sme sa snažili priniesť
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

Dubnické múzeum si opäť po roku
pripravilo pre priaznivcov minulých
dôb jeden veľký exkurz do histórie.

Cestovanie v čase umožnil viac ako 1700 rekordným návštevníkom bohatý program,
v rámci ktorého mohli počas sobotňajšieho
dňa ochutnať dobovú kuchyňu či tradičnú šutelicu, vidieť dobové tance alebo historické remeslá, započúvať sa do tónov dobovej hudby,
zastrieľať si z luku, zabaviť sa na kaukliaroch
či dobýjať slamený hrad alebo sa voziť na koči
po Parku J. B. Magina.

Podujatie otvoril po príchode dobového
sprievodu krátkym príhovorom a výstrelom

014

zo salvy zástupca primátora Tomáš Truchlý,
ktorý sa takisto poďakoval za prípravu podujatia riaditeľke Dubnického múzea Monike
Schwandtnerovej a celému kolektívu. Nasledovala už línia programu, ktorý bol situovaný nielen na nádvorí Dubnického kaštieľa,
ale aj v Parku J. B. Magina. „Tento ročník
Ilešháziovských panských hodov bol naozaj
úspešný. Prialo nám počasie, ale aj návštev-

niečo nové, pozvanie prijali napríklad povrazochodci, ktorí obohatili podujatie adrenalínovým prechodom nad nádvorie kaštieľa.
Od návštevníkov máme pozitívne spätné reakcie, čo nás, samozrejme, veľmi teší a motivuje. Už teraz sa tešíme na prípravy budúcoročných panských hodov,“ zhodnotila podujatie
riaditeľka Monika Schwandtnerová. Ako dodala, veľkej obľube sa opäť tešil Rytiersky turnaj Normani, ktorí si pre divákov pripravili
zábavné predstavenie s drakom s názvom Detektívka.

Program celého dňa vyvrcholil galaprogramom, v rámci ktorého sa od šiestej hodiny
postupne predstavili účinkujúci na nádvorí
kaštieľa. Okrem vystúpení, ktoré si mohli
návštevníci podujatia pozrieť už počas dňa,
boli súčasťou galaprogramu aj vystúpenia sokoliarov sv. Bavona, fakírky s hadom, akrobatky na šále či ohňová šou.

Pripravované podujatia
DIVADLO
Spev kohúta –
Radošinské naivné divadlo

3. 10. 2022 / 19.30 h / dom kultúry / vstupné 20 €
www.kultura.dubnica.eu
Org.: oddelenie kultúry

KONCERT
Detský muzikál Príbeh včielky

8. 9. 2022 / 16.30 h / dom kultúry / vstupné 5 €
Pozývame Vás na vtipný, interaktívny a ekologický detský
muzikál Príbeh včielky, vytvorený na motívy včielky Maji.
Všetky deti sa prostredníctvom tohto príbehu môžu naučiť
veľa o včielkach, o ich vzácnosti a dôležitosti ich chránenia.
Hudobné predstavenie je plné farieb, tanca, spevu a radosti
zo života. Zabavia sa dospelí, aj deti od 3 rokov.
www.kultura.dubnica.eu
Org.: oddelenie kultúry

Spievankovo

25. 11. 2022 / 17.00 h / dom kultúry / vstupné 12 €
www.kultura.dubnica.eu

OSTATNÉ
Kvíz o kritickom myslení s Jánom
Markošom
8. 9. 2022 / 18.00 h / mestská knižnica / vstup
voľný

Spomienkový deň “Nezabudnutí
susedia”

9. 9. 2022 / 12.30 h / Námestie A. Dubčeka
Aktívni kresťania spolu s mestom Dubnica nad Váhom
a ďalšími desiatkami miest na Slovensku sa zapojili
do celoslovenskej akcie spomienkového dňa “Nezabudnutí
susedia” pri príležitosti Dňa obetí holokaustu a rasového
násilia. Srdečne pozývame všetkých na spomienkovú udalosť.
PIA
2.9.

Dejiny filmového hororu 20:00 prednáška Petra Konečného

Labky v akcii
13:00 FF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný

SOB
3.9.

NED
4.9.

17:30

After: Puto

BON, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, romantický, dráma

Dubnická mariánska púť - 280.
výročie
9. - 11. 9. 2022 / Kostol sv. Jakuba

piatok 9. 9. 2022
15.00 h - Korunka Božieho milosrdenstva a tichá adorácia
do 17.15 h (Kostol sv. Jakuba)
18.00 h - Sv. omša s hl. celebrantom o. Jurajom Sedláčkom
(Kostol sv. Jakuba)
19.30 h - Chvály (Kostol sv. Jakuba)
sobota 10. 9. 2022
17.00 h - Modlitba ruženca (nádvorie kostola)
18.00 h - Slávnostná sv. omša s hl. celebrantom Mons.
Tomášom Galisom, žilinským biskupom (nádvorie kostola).
Po sv. omši procesia k mariánskemu stĺpu na Námestí Matice
slovenskej.
nedeľa 11. 9. 2022
7.00 h - sv. omša (Kostol sv. Jakuba)
10.00 h - slávnostná sv. omša s hl. celebrantom don Petrom

PIA
16.9.

CA, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, komédia, romantický

19:30 Obeť
CON, 2D, ČJ, 15, 90, 6/5€, dráma

Ball Super: Super Hero
15:00 Dragon
IT, 2D, ST, 12, 99, 5/4€, animovaný, akčný

SOB
17.9.

Daydream
17:00 Moonage
CA, 2D, ČT, 12, 140, 6/5€, dokumentárny, hudobný

15:00

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

Tritisíc rokov túžby

19:30 Striedavka

17:00 Jan Žižka
MAG, 2D, ČT, 15, 126, 6/5€, historický, akčný, dráma
19:30

Pozvánka do pekla
IT, 2D, ST, 15, 100, 6/5€, horor

Princezná rebelka
BON, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný, rodinný, komédia

17:00 Tritisíc rokov túžby

BON, 2D, ČT, 12, 108, 6/5€, fantasy, romantický, dráma

NED
18.9.

STR
21.9.
ŠTV
22.9.
PIA
23.9.

SOB
24.9.

ŠPORT
Kolkárske majstrovstvá okresu
pre verejnosť

4. 9. 2022 / kolkáreň Trenčín
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom Vás srdečne pozýva
na Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch jednotlivcov pre rok
2022. Turnaj je určený pre širokú verejnosť, ale aj hráčov, ktorí
majú trvalý pobyt v okrese Ilava. Súťažiť sa bude v kategóriách
U12 (žiaci a žiačky spoločne), U15 (žiaci a žiačky spoločne), U18
(dorastenci a dorastenky spoločne), ženy a muži. Prihlásiť sa
môžete do 31.8.2022 mailom na roman72.ba@gmail.com
alebo formou SMS na číslo 0915 789 207.
org.: KK Fesa Dubnica n/V

Deň priaznivcov bojových umení

10. 9. 2022 / telocvičňa CVČ / 10.00 h
Klub Honkadori Aikido Dojo Trenčín pozýva všetkých
priaznivcov bojových športov na prvý Deň priaznivcov
bojových umení. Okrem bojového umenia Aikido sa predstavia
aj inštruktori bojových umení Box, Jiu Jitsu, Thajský box
a Karate.
org.: Honkadori Aikido Dojo Trenčín

ŠTV
29.9.
PIA
30.9.

Dragon Ball Super: Super Hero
IT, 2D, ST, 12, 99, 5/4€, animovaný, akčný

17:30 Indián

MAG, 2D, ČJ, 12, 100, 6/5€, komédia

19:30 Trojuholník smútku (Zlatá palma z MFF Cannes 2022)
ASFK, 2D, ČT, 15, 142, 5/4€, dráma

v divadle
17:30 Vražda
CA, 2D, ST, 12, 98, 6/5€, krimi, komédia
19:30 Svetlonoc
FF, 2D, SJ, 15, 109, 6/5€, dráma, horor
15:00 Mimoni 2: Zloduch prichádza
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný, komédia

SOB
1.10.

17:00

Vražda v divadle
CA, 2D, ST, 12, 98, 6/5€, krimi, komédia

Úsmev

19:30

19:30 Obeť
CON, 2D, ČT, 15, 90, 6/5€, dráma

15:00 Mimoni 2: Zloduch prichádza

17:00 Vstupenka do raja
CA, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, komédia, romantický
19:30

Obeť
CON, 2D, ČT, 15, 90, 6/5€, dráma

CA, 2D, ST, 15, 117, 6/5€, horor

CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný, komédia

NED
2.10.

17:00 Kde raky spievajú
IT, 2D, ST, 12, 127, 6/5€, dráma, mysteriózny
19:30

Úsmev
CA, 2D, ST, 15, 117, 6/5€, horor

Indián
17:30 MAG, 2D, ČJ, 12, 100, 6/5€, komédia
19:30 Krásne bytosti

FT, 2D, ČT, 15, 123, 5/4€, dráma

17:30

Piargy
CA, 2D, SJ, 12, 100, 6/5€, dráma, historický

19:30 Neboj sa, zlatko

Labky v akcii
FF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný

17:00 Piargy

CA, 2D, SJ, 12, 100, 6/5€, dráma, historický

15:00 DC Liga superzvierat

IT, 2D, ST, 15, 100, 6/5€, horor

CON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, dobrodružný

pre držiteľov SENIOR KARIET

MAG, 2D, ČJ, 12, 99, ZDARMA, komédia

17:30

1. 12. 2022 / 19.00 h / dom kultúry / vstupné 10 €
www.kultura.dubnica.eu

19:30 Avatar (re-release)
CA, 2D, ST, 12, ?155, 6/5€, sci-fi, dobrodružný

19:30 Pozvánka do pekla
13:00 Betlehemské svetlo -

Stand-up comedy predstavenie
Silné reči

Vstupenka do raja
17:00 CA, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, komédia, romantický

15:00

MAG, 2D, ČT, 15, 126, 6/5€, historický, akčný, dráma

Jan Žižka
17:00 MAG,
2D, ČT, 15, 126, 6/5€, historický, akčný, dráma

23. 9. 2022 / v uliciach slovenských miest
Verejná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých.

CON, 2D, ST, 15, 123, 6/5€, psychologický, thriller

Jan Žižka
FF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný

Verejná zbierka Biela pastelka

CA, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, komédia, romantický

BON, 2D, ČT, 12, 108, 6/5€, fantasy, romantický, dráma

After: Puto
17:30 BON, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, romantický, dráma

15:00 Labky v akcii

STR
14.9.

17:30 Vstupenka do raja

2: Zloduch prichádza
15:00 Mimoni
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný, komédia

19:30

NED
11.9.

22. 9. 2022 / 15.00 h / prezentačná miestnosť
domu kultúry
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a mesto
Dubnica nad Váhom pozývajú na stretnutie s komisárkou
vo štvrtok 22. septembra v prezentačnej miestnosti DK. Počas
stretnutia bude obyvateľom mesta poskytnuté individuálne
poradenstvo a rovnako môžu odovzdávať individuálne
podnety.

20:00 Vstupenka do raja

17:00 Striedavka

Timkom, provinciálom saleziánov (nádvorie kostola).

Deň s komisárkou pre osoby
so zdravotným postihnutím

rokov túžby
19:30 Tritisíc
BON, 2D, ČT, 12, 108, 6/5€, fantasy, romantický, dráma

15:00

SOB
10.9.

7. - 8. 10. 2022 / Centrum neziskových organizácií
v areáli mestskej knižnice
Máte záhradku alebo sad? Dopestovali ste na vašich stromoch
krásne jablká či iné ovocie? Alebo vám vyrástla zelenina,
zaujímavá svojím druhom, rozmerom či tvarom? Zapojte sa
do našej výstavy a súťažnej prehliadky Plody dubnických
záhrad 2022, ktorú vyhlasuje Mesto Dubnica nad Váhom
v spolupráci so SZZ Okresný výbor Považská Bystrica a ZO JDS
2. Viac informácií nájdete na webovom sídle mestskej knižnice
www.kniznica.dubnica.eu, osobne v mestskej knižnici,
prípadne na telefónnom čísle +421 42 44 55 752. Tešíme sa
na vás.

CON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, dobrodružný

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

PIA
9.9.

Plody dubnických záhrad

15:00 DC Liga superzvierat

19:00

ŠTV
8.9.

2022
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Striedavka
BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

Dievčatá z Dubaja
19:30 BON, 2D, ČD, 18, 146, 6/5€, dráma, erotický, krimi

Program na september 2022

NED
25.9.

Indián
17:30
MAG, 2D, ČJ, 12, 100, 6/5€, komédia
19:30

Neboj sa, zlatko
CON, 2D, ST, 15, 123, 6/5€, psychologický, thriller

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

Kultúra
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Vydarené podujatie v réžii Klubu abstinentov SLOBODA
Dubnica – Národný turistický výstup abstinentov
Text Mária Trošková Foto archív Klubu abstinentov Sloboda

V nedeľu 14. augusta 2022 zorganizoval Klub abstinentov Sloboda
v spolupráci s klubom Žilina tradičný Národný turistický výstup
abstinentov. Výstup bol tentokrát
situovaný v Ladcoch, išlo sa
na horu Butkov. Zišlo sa viac ako
120 účastníkov zo 16 klubov z celého Slovenska. Súčasťou bolo aj
pohostenie vo forme guláša a koláčov.

na adrese ČSA 1187/4, Dubnica nad Váhom klubov, spojené s hudbou a tancom, Silod 16.00 h do 18.00 h.
vestrovská zábava, besedy, rodinné terapie
a mnohé ďalšie. Bližšie informácie získate
V pláne sú aj ďalšie akcie ako turistika, na č. t.: 0948 480 838, 0908 342 313 a 0911
športové hry, výročné stretnutia jednotlivých 368 616.

Na hore Butkov bolo čo obdivovať, zároveň
to bol priestor na utužovanie starých priateľstiev či hľadanie nových. Nechýbal humor,
hudba a smiech. Členovia a sympatizanti
klubu mali plné ruky práce s prípravou tak
veľkého podujatia, ale ich odhodlanie sa vyplatilo. Kladné odozvy potešili každého, kto
sa na organizácii podieľal. Veľká vďaka patrí
predsedníčke klubu Monike Kadlicovej a tiež
aj rodinným príslušníkom, ktorí sa neváhali
zapojiť.
Na ďalšie plánované aktivity klubu srdečne
pozývame každého, kto sa rozhodol pre abstinenciu. Ide o štvrtkové posedenia, na ktorých
sa má každý možnosť poradiť, pochváliť, či
posťažovať. Povedať svoj názor na vybranú
tému. Stretnutia prebiehajú každý štvrtok

V parku vystúpil Richard
Autner s kapelou

V rámci programu Kultúrneho leta 2022 sa dubnickému publiku
predstavil v prvej polovici augusta aj herec a spevák Richard Autner.
Na podujatí Večer s vínom pri grotte s Richardom Autnerom sa v sobotu 6. augusta zišlo srdečné publikum, ktoré si pri pohári dobrého
vína vypočulo skladby 30-ročného herca SND, ktorého sprevádzala
jeho kapela.

016 Kultúra

Zážitkový ARTE RELAX
s dubnickou výtvarníčkou

Súčasťou programu tohtoročného kultúrneho leta bol aj Zážitkový
ARTE RELAX so známou Dubničankou Alenkou Teicherovou.
Účastníčky podujatia sa pri tvorivej dvojhodinovej atmosfére stretli
v priestoroch 7edmička coffee place, kde vznikali naozaj skvostné diela.
Sme radi, že aj podujatia tohto typu si nachádzajú u obyvateľov priazeň
a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

August

Kultúrny tip
Kvíz o kritickom myslení
s Jánom Markošom
Text Samuel Valuch Foto Archív Jána Markoša

Ďalšou výraznou osobnosťou,
ktorá tento rok navštívi mestskú
knižnicu, bude šachový veľmajster, spisovateľ a lektor kritického
myslenia Ján Markoš. Formou zaujímavého, ale aj vtipného kvízu
nám predvedie, ako efektívne odhaliť dnes tak často používanú
manipuláciu zo strany médií či politikov.

Dubnické noviny

šachu. Ján Markoš vo svojich knihách kladie
dôraz na využívanie vlastného rozumu, na objektívne kritické hodnotenie a vypočutie si
rôznych názorov aj na témy, ktoré najviac
delia spoločnosť, a až následné vytvorenie si
vlastného postoja. Vo svojej poslednej knihe
Bližšie k sebe hovorí zase o absencii prírody
v našich životoch a tichého vesmíru v našom
vnútri, o zahltení osobného sveta ľudskými

2022

výtvormi a najmä elektronickými zariadeniami či o modernom životnom štýle, ktorý nám
bráni počuť jemné signály vlastného tela.
Vo štvrtok 8. 9. 2022 o 18.00 h
v mestskej knižnici v Dubnici
nad Váhom, vstup voľný. Podujatie
z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Rozoznáte klamlivý argument, manipulatívny graf či fotomontáž? Našepkáva vám
pri čítaní správ váš rozum, že to, čo je v tlači
či na webe prezentované, nemusí byť tak
celkom pravda, no nepoznáte kľúč či mechanizmus, ako by ste si to mohli sami pred sebou
overiť? Naučiť sa to môžete na kvíze o kritickom myslení, plnom zaujímavých úloh,
nad ktorými by si márne lámala hlavu väčšina
slovenského internetu.
Navyše budete mať možnosť vypočuť si naživo
výraznú
osobnosť
slovenského
spoločenského života – šachového veľmajstra
a autora titulov Medzi dobrom a zlom, Sila
rozumu a Bližšie k sebe či šachovej publikácie
Pod hladinou: 33 kapitol o tajomstvách

V športovom areáli pribudli Búrka odhalila hnilobu
dva teqballové stoly
vŕby na sídlisku Za traťou
V rámci 2. ročníka Participatívneho rozpočtu mesta získali podporu 4
projekty, medzi nimi aj projekt Akadémie Jozefa Jankecha, n. o., ktorá
vytvorila v mestskom športovom areáli oddychovú teqball free relax
zónu ako inovatívnu formu novodobého športu, ktorú môžu hrať športovci, ale aj rodičia, čakajúci na svoje deti či široká verejnosť. Projekt
bol podporený sumou 5 000 eur.

Silná búrka, ktorá sa mestom prehnala v polovici augusta, zasiahla
množstvo stromov – tie zostali polámané či vyvrátené. Medzi nimi
bola aj vŕba na sídlisku Za traťou, ktorá po búrke zostala bez konára,
u ktorého sa zistila hniloba. Mesto preto pristúpilo k jej odstráneniu,
keďže po preskúmaní zdravotného stavu predstavovala potenciálne
nebezpečenstvo pre ľudí. Po jej vyrezaní sa zistila hniloba priamo
v kmeni.

Kultúra
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Srdečné blahoželanie Jánovi Zacharovi
Text Štefan Antalík Foto Archív Štefana Antalíka

aj laureátom Zlatých kruhov Slovenského olympijského výboru a Zlatej plakety Európskej asociácie boxerov amatérov.

V auguste roku 2022 si úspešný
pästiar, tréner a olympijský víťaz
Ján Zachara pripomenul hneď dve
významné výročia, a to 70 rokov
od získania zlatej olympijskej
medaily v roku 1952 v Helsinkách
a 94. výročie narodenín.

Ján Zachara je zároveň čestným občanom Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice a Partizánskeho, ako tréner získal s celkom Spartak Dubnica
nad Váhom titul majstra republiky v rokoch
1969, 1971 a 1972, pričom pomocným trénerom bol Rudolf Gondáš.

Za svoje úspechy a výsledky získal niekoľko športových a spoločenských ocenení, ako prvý Slovák
získal od organizácie UNESCO čestný titul Rytier fair play, Medzinárodný olympijský výbor
mu zase udelil Strieborný olympijský rád, stal sa

V živote sa držal známej zásady: Ľudská sláva poľná tráva. Priaznivci športu Jánovi Zacharovi ďakujú za úspešnú reprezentáciu Dubnice
nad Váhom, blahoželajú k týmto výročiam a
prajú mu veľa zdravia a úspechov v osobnom živote.

Chrániť zdravie dubnických hokejistov budú nové mantinely
Text Veronika Valuchová Foto Mária Škvarová

Na zimnom štadióne prebiehajú
od konca júna práce na rekonštrukcii chladiaceho systému.
Nová technológia chladenia má
prispieť k úspore prevádzkových
nákladov aj k efektívnejšej prevádzke
plochy.
Mestské
zastupiteľstvo navyše schválilo finančné prostriedky aj na kúpu
nových mantinelov.

vého hokeja. V záujme zabezpečenia prevádzky
zimného štadióna preto ich výmenu považujeme za nevyhnutnú,“ dodal k téme Jozef Králik,
vedúci stavebného úradu.

Pôvodné mantinely mesto zrecykluje, nové budú spĺňať štandardy
Dobrá správa pre dubnický hokej prišla v prvej
polovici augusta po rokovaní mestského zastupiteľstva. Poslanci zmenou rozpočtu
odsúhlasili sumu 120-tisíc eur na nákup nových mantinelov.

„Rekonštrukcia chladiaceho systému je podmienená zásadnými stavebnými úpravami
na ploche štadióna, počas ktorých je odstraňovaná časť podložia a technológia okolo ľadovej
plochy vrátane mantinelov. Tie sú v súčasnosti
už nevyhovujúce a nespĺňajú platné normy
v zmysle pravidiel hry Slovenského zväzu ľado-

Trenčianske labky,
ktoré potrebujú domov
Štvormesačný Strapko je stále zvieracie dieťa, rád sa hrá a skúma. Preferuje rozmaznávanie,
plnú misku, hračky, škrabkanie, dobrú opateru a pokojne aj spoločnosť iných domácich zvieratiek. Je veterinárne ošetrený, očkovaný a pripravený na skvelý domov. Záujemcov o adopciu
čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
018 Šport

Pôvodné mantinely mesto využije na novom
hokejbalovom ihrisku, ktoré buduje v areáli ZŠ
s MŠ Pavla Demitru v rámci modernizácie
školského športového areálu.

August
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Na túru v Ilavskom okrese 9
Text Samuel Valuch Foto prevzaté z lesy.sk

Hoci je ešte stále leto, teploty už
klesli a podmienky na pobyt
a najmä pohyb v prírode sú omnoho priaznivejšie. Ak hľadáte trasu
v okolí, no neviete si vybrať, možno
vám pomôže aj naše aktuálne odporúčanie. Nevydáme sa vôbec
ďaleko, veď len niekoľko kilometrov od Dubnice sa nachádza
značený chodník, ktorý je vhodný
pre všetkých – pre cyklistov, turistov, dokonca aj na turistiku
s detským kočíkom. Poďte s nami
teda na malý výlet do Bolešova.

Chrastková. Tu vás čaká útulný altánok, viete
si tu doplniť čerstvú vodu a dostávate možnosť rozhodnúť sa, čo ďalej.
Zdá sa nám, že túto trasu poznajú skôr cyklisti, ktorí sa teraz môžu otočiť a prakticky
bez práce spustiť až do Bolešova, prípadne sa
môžu vydať doprava a po asfaltke sa zviezť až
do Krivoklátu, známeho svojou síce malou,
ale veľmi peknou tiesňavou. Môžu však
pokračovať aj nahor, čo odporúčame aj všet-

2022

kým peším turistom. Stúpanie po zelenej vás
zavedie lesom a bohatými bielokarpatskými
lúkami až na Biely vrch, odkiaľ je to už len
kúsok k hotelom na Vršatci. Odtiaľto už môžete zísť napríklad do Červeného Kameňa či
do Pruského, alebo počkať na jeden z riedko
jazdiacich autobusov.
Trasu od Gilianky až po Chrastkovú odporúčame aj rodinám s deťmi v kočíkoch, najmä
úsek od začiatku náučného chodníka je
na túto formu výletu pre svoj asfaltový povrch
mimoriadne vhodný.

Cez Dračiu studňu na Vršatec
Zelená značka síce začína už v neďalekej obci
za Váhom, odporúčame však začať aspoň
pri Chate Gilianka, teda ak vyrážate na pešiu
turistiku a do Bolešova cestujete autom (cyklisti nebudú mať problém odviezť sa až
z Dubnice). Cesta príjemnou dolinou vedie
popod Tlstú horu stále hlbšie, až sa po pomerne rozbitej spevnenej ceste dostanete na novú
asfaltku, kde začína aj Lesnícky náučný chodník Bolešov – Krivoklát. Jeho štvrtou a nie
veľmi vzdialenou zastávkou je Dračia studňa,
povesťami opradený, krásny penovcovo-travertínový útvar, najmohutnejší v Bielych
Karpatoch. Posedenie na miestnej lavičke
v tieni hustého lesa, to všetko so šumením
vody v ušiach, je mimoriadne upokojujúcim
zážitkom.

Ak chcete pokračovať aj ďalej, zelená značka
vás povedie stále nahor - najprv okolo
skalného útvaru Kozie rohy až na horáreň

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch

153 pretekárov zo Slovenska,
Česka aj Poľska si 14. augusta
zmeralo sily na tradičnom podujatí
Horský kros Pruské-Vršatec, organizovanom
pod
taktovkou
dubnického Jogging klubu.
39. ročník podujatia bol znova aj Majstrovstvami Slovenska v behu do vrchu, o kvalitné
výkony teda nebola núdza. Trať dlhú 9,1 km
s prevýšením 530 m najrýchlejšie zdolal
Michal Staník z Bežeckého klubu Lysá

pod Makytou, ktorý trať zdolal v čase 38 min
57 s. Spomedzi Dubničanov sa darilo najviac
Vladimírovi Vlasatému, ktorý vyhral kategóriu mužov nad 60 rokov. Výborne si počínala
aj Michaela Žilková, ktorá osadila vo svojej
kategórii ženy C 3. miesto, Michal Sadloň
zase skončil strieborný medzi juniormi.
Kompletné výsledky nájdete na www.vysledkovyservis.sk.
Dubnickým bežcom sa darilo aj
6. augusta na certifikovanej 10-kilometrovej trati v priemyselnom
parku v Trenčíne.
Na podujatí z názvom TeN RUN zabehol
najrýchlejší čas – 32 min 49 s - Miroslav Ilavský, medzi ženami zase dominovala Nikola
Švaňová (39 min 54 s). Celkové tretie miesto

patrilo po výbornom výkone s časom 35 min
18 s ďalšiemu Dubničanovi Michalovi
Sadloňovi.
Realizačný tím HK Spartak Dubnica sa rozšíril o trénera brankárov
Františka Kučeru.
Ten pôsobil vo viacerých extraligových tímoch a tiež aj v slovenskej reprezentácii,
naposledy bol zamestnaný v štruktúrach
klubu Bratislava Capitals. Pod jeho dohľadom nebudú trénovať len seniori, ale brankári
vo všetkých vekových kategóriách. Naši odštartujú sezónu 25. septembra v Leviciach,
domáce zápasy však budú pre rekonštrukciu
chladiaceho zariadenia hrávať na štadiónoch
v neďalekom okolí. Na domáci ľad by sa mali
vrátiť na konci októbra.
Šport
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PREHĽAD OTVÁRACÍCH HODÍN OD SEPTEMBRA 2022
Úradné aj knižničné hodiny sa po lete vracajú do pôvodného režimu

MESTSKÝ
ÚRAD

MESTSKÁ
KNIŽNICA

DUBNICKÉ
MÚZEUM

Pondelok
7.30 h - 15.30 h

Pondelok
10.00 h - 18.00 h

Pondelok
zatvorené

Utorok
7.30 h - 15.30 h

Utorok
nestránkový deň

Utorok
13.00 h - 17.00 h

Streda
7.30 h - 17.00 h

Streda
10.00 h - 18.00 h

Streda
13.00 h - 17.00 h

Štvrtok
nestránkový deň

Štvrtok
10.00 h - 16.00 h

Štvrtok
13.00 h - 17.00 h

Piatok
7.30 h - 14.00 h

Piatok
10.00 h - 18.00 h

Piatok
13.00 h - 17.00 h

Obedná prestávka v mestskej
pokladni: 11.30 h - 12.00 h. Pokladňa
sa zatvára spravidla pol hodinu
pred koncom úradnej doby.

Obedná prestávka:
11.30 h - 12.00 h

Sobota
10.00 h - 17.00 h

Informujeme obyvateľov mesta, že vo štvrtok 15. septembra a piatok 16.
septembra 2022 bude z dôvodu štátneho sviatku, resp. hromadného
čerpania dovolenky zatvorený mestský úrad aj mestská knižnica.
TERMÍNY JESENNÉHO ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU
Objemný odpad (nábytok, dvere, dosky, umývadlá, WC, koberce, matrace...) je potrebné vykladať ku kontajnerovým
stojiskám v predvečer zberu, prípadne v deň zberu, najneskôr do 6.30 h. Objemný odpad môžu obyvatelia odovzdať počas
celého roka BEZPLATNE aj na zbernom dvore.
Lokalita 1 časť Za železničnou traťou 5. 9. 2022
Lokalita 2 Pod kaštieľom, Dolné Kolonky (od Ul. J. Kalinčiaka po Ul. kpt. Nálepku a Ul. športovcov),
Horné Kolonky (od ČSA po Partizánsku a Hasičskú ul.), Háje, Kvášovec 12. 9. 2022
Lokalita 3 Prejta 19. 9. 2022
Lokalita 5 Centrum III, Pod hájom, Partizánska a Fándlyho ul. 26. 9. 2022
Lokalita 6 Centrum I, Kollárova ul., Nad kostolom, Cintorínska, Nádražná a Školská ul. 3. 10. 2022

Nedeľa
13.00 h - 17.00 h

ZBERNÝ DVOR
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

7.00 H - 16.00 H
7.00 H - 16.00 H
7.00 H - 17.00 H
7.00 H - 16.00 H
7.00 H - 16.00 H
7.30 H - 11.30 H

MESTSKÉ KOMPOSTOVISKO

Lokalita 4 Centrum II a Štúrova ul. 6. 10. 2022
Lokalita 7 stred mesta - 105 bytovka, Ul. A. Kmeťa, Šafárikova ul., Moyzesova ul., Nad zábrehom, Pionierska ul., Bratislavská
ul., Orion 10. 10. 2022

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

PAPIER

PLASTY

LOKALITA

TERMÍN

LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

STREDA 14. 9. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 7. 9. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 21. 9. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 28. 9. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 12. 10 . 2022

DUBNICA MESTO

PREJTA, KOLONKY

STREDA 19. 10. 2022

PREJTA, KOLONKY

Info

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

STREDA 5. 10. 2022

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 27.10. 2022

STREDA 26. 10. 2022

PREJTA, KOLONKY

PIATOK 28. 10. 2022
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