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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Z mesta zmizlo
už viac ako
50 bilbordov

Tradícia vítania
najmenších
občiankov je späť

Takto bude vyzerať
mestská plaváreň
zvnútra

Okolie hlavného cestného ťahu je
ľahšie o päťdesiatku bilbordov a reklamných pútačov. V boji s nelegálnou
reklamou mesto pokračuje.

Nielen vyšší príspevok pri narodení
dieťaťa, ale aj možnosť vysadiť si
vlastný strom. Radnica po rokoch
obnovila peknú tradíciu.

Poznáme budúcu podobu mestskej
plavárne, ktorá vyrastie v areáli
bývalej práčovne na Ulici
športovcov.

Marec

Dubnické noviny

2022

Nech sú aprílové bláznovstvá príjemné
Vo svete sa denne udeje mnoho nečakaných
vecí. Či už pekných alebo, naopak, nepríjemných a zlých. Útok na Ukrajinu tiež nikto
nečakal a nebol naň pripravený. Po tom, čo
sme sa ešte ani nestihli poriadne vyrovnať
s pandémiou ochorenia COVID-19, čelíme
novej nepríjemnej realite. Na epidémiu i vojnu
je úzko naviazaná aj polarizácia spoločnosti.
Kým jedni veria a druhí spochybňujú, akoby
sa vytrácala ľudskosť. Priestor dostáva zášť
a zloba a dobré skutky sú v úzadí.
Preto by som nás chcel všetkých v úvode vyzvať, aby sme nezabudli, že popri takýchto
ťažkých prekvapeniach je na svete mnoho
tých príjemných. Ani po ne netreba chodiť
ďaleko. Stačí sa pozrieť, ako sa spoločnosť
zmobilizovala a pár dní po útoku dokázala
pri ukrajinských hraniciach zhromažďovať
všetko potrebné na uľahčenie života utečencov. Interpreti sa vzdávajú svojich honorárov
v prospech Ukrajiny, umelci sa spájajú, verejnosť sa zapája do zbierok a ďalších foriem
pomoci. A to je veľmi pekný dôkaz toho, že
zlé skutky a zlobu vždy aspoň čiastočne vyvažuje dobrota a ľudskosť. Veľmi pekne to
v rozhovore pre Dubnické noviny zhrnul aj
lekár z Ukrajiny Roman Miletskyi.
Plynulo nadviažem na ďalšiu veľmi peknú
udalosť. Po vynútenej covidovej pauze sa
nám úspešne poradilo obnoviť slávnostný ceremoniál vítania nových občiankov mesta.
Ten sme spojili s výzvou Zasaď si svoj strom.
Rodičia, ktorí na našu výzvu zareagujú, budú

pri prechádzkach po Dubnici nad Váhom sledovať nielen, ako rastie ich dieťa, ale aj strom,
ktorý vysadili pri príležitosti jeho narodenia
a o ktorý sa starajú. Myslím si, že je to veľmi
pekná možnosť podnietiť v obyvateľoch záujem o svoje okolie a jeho ochranu a robiť
pritom naše mesto krajším a zelenším.

Zároveň by som sa chcel vopred poďakovať
za porozumenie pri menších obmedzeniach
na cestných komunikáciách, ktoré sú spojené s ich jarnou údržbou. Na mysli mám
najmä upratovanie ciest a chodníkov po zime
od posypového materiálu a tiež opravu viac
ako 430 cestných výtlkov a iných poškodení.
Po tejto takpovediac prvej etape, ktorá má
zamedziť nielen poškodeniam motorových
vozidiel, ale aj nebezpečným situáciám, sa
vo viacerých lokalitách pustíme do plošných
opráv komunikácií i chodníkov pre peších.

Dubnica je a bude krajšia aj z mnohých ďalších dôvodov. V marci sme presiahli číslo
päťdesiat v počte odstránených reklamných
stavieb a bilbordov, ktoré lemovali a vo veľa
prípadoch aj hyzdili hlavný cestný ťah v Dubnici. Touto cestou by som sa chcel poďakovať Ďakujem preto všetkým za porozumenie.
tiež dobrovoľníkom, ktorí sa v priebehu
uplynulého mesiaca zapojili do Jarnej hodinky upratovania a pomohli vyčistiť sídliská
od smetí a neporiadku. Dobrovoľníctvo má
v našom meste silnú základňu, z čoho sa
nesmierne teším a každého jedného dobrovoľníka si vážim. Ochotu ľudí pomôcť
sme videli nielen napr. pri šití rúšok,
pri upratovaní mesta, ale vidíme ju aj
teraz pri zabezpečovaní chodu okresného logistického centra materiálnej
a potravinovej pomoci. Ešte raz všetkým veľmi
pekne ďakujem.
S jarnými mesiacmi sa okrem prírody
postupne zobúdza a rozbieha aj kultúrno-spoločenské dianie. Verím, že sa na niektorom
z podujatí, na ktoré vás pozývame aj
na stránkach týchto novín, stretneme, aby
sme podporili rozbeh kultúrneho diania
po ťažkom období útlmu a reštrikcií.

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.

la projekt a karty nevydáva. Klientske
mestské centrum v Trenčíne túto službu
svojim občanom poskytuje. Ako to je
v Dubnici nad Váhom? Ako môžem získať
Kartu seniora? Ďakujem za odpoveď.

na príprave nového projektu tzv. Senior karty.
Senior karta bude na požiadanie vydaná každému obyvateľovi mesta Dubnica nad Váhom,
ktorý dovŕšil 60. rok života. Projekt chce
mesto odštartovať ešte v prvej polovici tohto
roku. V tomto čase zbiera a sumarizuje záujem
Odpovedá: Veronika Valucho- prevádzok, ktorých bolo v úvode roka oslová, hovorkyňa mesta
KARTA PRE SENIOROV
vených viac ako tristo. O spustení projektu
Dobrý deň, som dôchodkyňa. Chcem vyua možnosti požiadať si o vydanie karty budeme
žiť príspevok na kúpeľnú liečbu.Nemám Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Dubnic- občanov včas informovať. Ďakujeme za porokartu seniora. Jednota dôchodcov ukonči- ká samospráva momentálne aktívne pracuje zumenie i za Vašu otázku.
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Viac ako päťdesiatka bilbordov je preč!
Text Veronika Valuchová Foto Archív mesta

Keď sa budete najbližšie presúvať
po hlavnom cestnom ťahu, všimnite si, že počet bilbordov, ktoré ho
lemujú, sa rapídne znížil.

Počiatočným monitoringom situácie v oblasti
reklamných stavieb bolo v roku 2019 na území
mesta zistených len popri hlavnom cestnom
ťahu 111 bilbordov, reklamných zariadení či
pútačov. Iba tucet z nich spĺňal potrebné legislatívne náležitosti, ostatné boli postavené
bez príslušných povolení.
V tomto čase je hlavný cestný ťah v Dubnici

nad Váhom ľahší už o viac ako 50 bilbordov.
Tie boli odstránené samotnými vlastníkmi
tzv. čiernych bilbordov alebo príslušných
pozemkov pod reklamnými stavbami na základe výziev mesta. Ďalšie nelegálne bilbordy,
ktorých vlastníci na výzvy mesta nereagovali,
samospráva odstránila prostredníctvom technických služieb mesta na základe súdneho
príkazu v marci tohto roku.

nevzdávame. Odstránili sme už desiatky
nelegálnych reklamných stavieb a pokračujeme ďalej. Som veľmi rád, že sa nám to darí
aj napriek komplikáciám. Prostredníctvom
nového územného plánu chceme reklamné
stavby regulovať tak, aby neboli vizuálnym
smogom, ale aby boli umiestňované legálne,
racionálnejšie a zmysluplnejšie,“ vysvetlil primátor mesta Peter Wolf.

Zanedbávané bilbordy by mala nahradiť racionálnejšia reklama
Po troch rokoch práce tak z Dubnice
nad Váhom zmizlo viac ako päť desiatok
bilbordov. „Boj s čiernymi reklamnými stavbami je spojený so zložitými a dlhodobými
procesnými postupmi. Napriek tomu sa však

Najkritickejšie sú podľa neho z hľadiska vizuálneho reklamného smogu práve vstupné
koridory do mesta Dubnica nad Váhom. Bilbordy a reklamné pútače sú nielen čiernymi
stavbami, ale často sú aj zanedbané, neestetické a potenciálne nebezpečné pre svoje
bezprostredné okolie.

Samospráva
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Lekár Roman Miletskyi: Slováci si pripíjajú na zdravie,
Ukrajinci celý život na mier
pochádzam zo severozápadu Ukrajiny, kde sa

nachádza obrovské množstvo jazier s priezračnou vodou. Ukrajina má tiež veľmi pekné Karpaty, hoci nie sú také vysoké ako slovenské
Tatry. Za perlu krajiny býva vďaka subtropickému podnebiu označovaný polostrov Krym.

Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

O ukrajinsko-ruskom konflikte sa
toho v periodickej tlači povedalo
už mnoho. Aká je však situácia
v súvislosti s vojenskou agresiou
na Ukrajine v Dubnici nad Váhom?
Na to i mnohé ďalšie veci sme
sa spýtali lekára záchrannej zdravotnej služby Romana Miletskyi.
Na rozhovor si našiel čas napriek
svojmu vyťaženému pracovnému
kalendáru a aj po nočnej službe
nám ochotne odpovedal na kladené otázky.
Ako o vás prezrádza minimálne
vaše priezvisko, pochádzate z Ukrajiny, ktorá sa teraz zmieta vo vojenskom konflikte. Súčasnú situáciu,
ktorá zasiahla vašu domovskú krajinu, zrejme vnímate omnoho citlivejšie.
Hoci sa ako lekár snažím byť celý život apolitický, voči aktuálnym udalostiam na Ukrajine
sa ostro vyhraňujem. Bolí ma srdce pri pohľade na to, čo sa deje. Ide o neospravedlniteľnú
agresiu voči Ukrajine a ukrajinskému ľudu.
Hocijaká vojnová agresia je neodpustiteľná.
Ako vnímate postoj Slovákov?
Klobúk dole pred celým Slovenskom
a jeho obyvateľmi, ktorí vyjadrili Ukrajine
jednoznačnú podporu, a to nielen slovami.
Pomáhajú, ako vedia; morálnou podporou,
materiálne, finančne. Sme za to veľmi vďační. Som si istý, že sa pevným písmom zapíše
do histórie to, ako Slováci i ostatní obyvatelia
Európskej únie pomohli Ukrajinskému národu. O tom sa bude rozprávať ešte mnoho generácií. Dobro bude vždy oplatené len dobrom.
Predsa len sa však ozývajú aj hlasy,
ktoré celý konflikt spochybňujú
a agresiu zľahčujú. Ako vás zasahuje tento fakt?
V demokracii môže každý vyjadriť svoj názor.
Bolo by vynikajúce, ak by ľudia vyslovovali
svoj názor až po tom, čo sa celej situácii povenujú hlbšie, niečo si o nej zistia, preskúmajú
historické kontexty. Slová dnes majú veľkú
váhu, treba s nimi rozumne narábať, pretože
môžu spôsobiť nemalé problémy, špeciálne
v polarizovanej spoločnosti.
Akí ľudia sem z Ukrajiny prichádzajú?
Jeden príklad bude hovoriť za všetky.
004 Samospráva

Pred pár dňami som pomáhal panej, ktorá pôsobila na Ukrajine ako vrcholová právnička.
Dnes pracuje v tomto regióne ako operátorka výroby. Prichádzajú sem rôznorodé skupiny obyvateľstva, ktoré utekajú pred vojnou.
Pred vojnou sú si všetci rovní. Snažím sa preto
pomáhať, ako viem. Či už finančne alebo
vo forme materiálnej pomoci alebo podpory
pri hľadaní práce.

Ako si myslíte, že sa bude situácia
na Ukrajine vyvíjať ďalej?
Verím, že dobro zvíťazí nad zlom, útočník
sa stiahne a na Ukrajine zavládne mier. Kým
ľudia na Slovensku si pri rôznych sviatkoch
pripíjajú na zdravie, z detstva si pamätám, že
sa u nás doma vždy pripíjalo na mier, pretože
naši rodičia a starí rodičia zažili vojnu. A duševné rany z vojny bolia celý život.

Ako sa vám osobne žije v Dubnici
nad Váhom?
My sme tu veľmi spokojní, deti mi neraz ďakovali za to, že sme sa sem presťahovali. Ľudia
sú tu milí, dobrí, Slovensko je pekná krajina.
Vnímam ho ako zlatý stred v porovnaní so západnými krajinami a východom. Sme vďační,
že tu žijeme, je tu mier, máme čo jesť a máme
strechu nad hlavou. Len pre porovnanie,
O Slovákoch sa napr. hovorí, že sú na Ukrajine bol môj plat ako primára na 1,5
pohostinní a srdeční. Akí sú Ukra- úväzku 350 eur. Ceny tovarov sú však na Slovensku a na Ukrajine na približne rovnakej
jinci?
Ukrajinskí ľudia sú mierumilovní a tiež poho- úrovni. Tu sa žije lepšie.
stinní. Napriek nedostatku a chudobným statkom by ponúkli všetko, čo majú. Sú pracovití Čo špecifické si ešte pamätáte
a vďační. Úctu k národom, ktoré im teraz po- z vášho dospievania a mladosti?
máhajú, budú prechovávať dlhé roky po skon- Napríklad to, ako nás starý otec usmerňoval.
čení tejto vojny. Mnohí z nich na Slovensku Keď sme boli s niečím nespokojní, napr. s plapracujú a pôsobia už dlho - sú nekonfliktní tom alebo podmienkami, vedel nám povedať –
a prispôsobiví tak, že domáci o nich ani neve- Máte sa vynikajúco. Je mier, máte prácu, svoju
dia. V Dubnici a okolí žije dokonca niekoľko rodinu a ste zdraví. Všetko je vynikajúce.
lekárskych rodín.
Ak by sa za mierových okolností
Slováci rozhodli spoznávať svojho
východného suseda, do ktorých
oblastí Ukrajiny by ste nám odporučili zavítať?
Samozrejme, začal by som hlavným mestom
Kyjev s viac ako 1500 ročnou históriou, okrem
toho máme svoje more – Čierne more a veľmi
pekné prístavné mesto Odesa. Ja osobne

Roman
Miletskyi
[lekár rýchlej zdravotnej pomoci]

Roman Miletskyi má 49 rokov, pochádza z Ukrajiny a spolu so svojou rodinou už 11 rokov žije v Dubnici nad Váhom. Pracuje ako lekár
rýchlej zdravotnej pomoci a ako
sám hovorí, život na Slovensku
i v našom meste si on i jeho deti
pochvaľujú. Ukrajinu pred viac ako
dekádou opustil pre zlú spoločensko-politickú situáciu, korupciu
i nevyhovujúce pracovné podmienky.
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V Dubnici pomáhame približne
sedemdesiatke utečencov
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Deti v školách čaká adaptačný
program

Na dubnických školách sa vzdeláva približne
tridsiatka ukrajinských detí vo vekovom rozptyle od 7 do 15 rokov. Deti, ktoré čaká adaptačný program, pochádzajú z rôznych častí
Ukrajiny. Školy žiakom a ich rodinám pomáhajú so zabezpečením stravy a osobných potrieb či oblečenia, školských tašiek a pomôcok
a stravy. Niektoré zo škôl rodičov detí z Ukrajiny aj zamestnali na uvoľnených pracovných
pozíciách.
Dostupná bude aj kultúra, diváci
prispeli viac ako 700 eurami
Dubnické múzeum so sídlom v Dubnickom
kaštieli sa pridalo k sieti múzeí, ktoré poskytujú bezplatný vstup pre vojnových utečencov z Ukrajiny. Vrátime sa aj k benefičnému
Koncertu pre Ukrajinu, v rámci ktorého sa
od divákov vyzbierala suma 595 eur a k benefičnej projekcii filmu Oľga. Spoločne s distribútorom filmu Film Europe sa dubnické Kino
Lastovička rozhodlo venovať celú čiastku
za vyzbierané vstupné v celkovej hodnote
125 eur organizácii Človek v ohrození, zastrešujúcej pomoc na Ukrajine. Účinkujúci Desmod s Robom Šimkom a kapela Uhol dopadu
sa vzdali svojho honoráru v prospech pomoci
ľuďom z Ukrajiny, čím sa na transparentný
účet pripísala suma 3 500 eur.
Bývanie v mestskej ubytovni aj súkromných domoch a bytoch
Poslanecké plénum mesta počas marcovej
schôdze schválilo poskytnutie dočasného
útočiska pre odídencov z Ukrajiny v priestoroch mestskej ubytovne a v prípade potreby
i v mestskej športovej hale. V rámci pomoci
varí Zariadenie pre seniorov DUBINA celodennú stravu pre tých utečencov, ktorí sú

ubytovaní v ubytovni pri športovej hale.
Mnohí z utečencov však našli útočisko aj
v domoch a v bytoch v súkromných rukách.

Príbeh chlapca s poranenou tvárou
rezonoval na celom Slovensku
Glib je 14-ročný chlapec, ktorý vyrastal
v meste vzdialenom 9 km od ukrajinského
Charkova. Do Dubnice nad Váhom prišiel
s vážnymi poraneniami tváre. Tie mu spôsobil
výbuch pri bombardovaní, ktoré Gliba a jeho
rodinu pripravilo o strechu nad hlavou. Dnes
je Glib už po náročnej rekonštrukčnej operácii tváre ubytovaný spolu so svojou mamou
v mestskej ubytovni. Jeho starší 25-ročný brat
ostal pomáhať doma na Ukrajine. Situáciu
zvláda celá rodina hrdinsky. Mesto sa okrem
poskytnutia ubytovania snaží pomáhať rôznymi spôsobmi, a to od sprostredkovania lekárskej starostlivosti až po zabezpečenie odvozu
Gliba po operácii z Bratislavy späť do Dubnice.
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Komentár Márie Balážovej, vedúcej
školského úradu:
„Rodiny v núdzi po odchode z Ukrajiny prišli
o svoje bývanie v rodnej zemi. Nemali čas sa
zbaliť, utekali, aby si zachránili holý život. Sú
to slušné rodiny. Mnohé matky sú učiteľky,
chcú byť prospešné vo svojom povolaní u nás.
Deti, zapísané v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čaká kurz slovenského jazyka.
Ďakujem riaditeľom škôl a ich tímu, učiteľom
za spoluprácu a snahu vytvoriť to najlepšie prostredie na vzdelávanie. Poďakovanie patrí všetkým poslancom a tiež ZUŠ v Nemšovej, ktorá
uskutočnila zbierku a výrazne svojou ochotou
pomohla.“

ších nákladov, ktoré budú súvisieť s poskytovaním pomoci.
• materiálne
• materiálnu pomoc pre Ukrajincov prijíma
logistické centrum na Partizánskej ulici
v budove bývalej II. základnej školy. Potrebné sú najmä trvanlivé potraviny, hygienické
potreby, zdravotnícky materiál a drogéria.

• ako dobrovoľník
Centrum materiálnej pomoci fungu• prihláste sa na e-mailovú adresu
je každý pracovný deň
Okresný sklad materiálnej a potravinovej po- pomocukrajine@dubnica.eu a nahláste sa
moci pre vojnových utečencov je zriadený ako dobrovoľník. Pomoc je potrebná najmä
v priestoroch bývalej II. základnej školy v logistickom centre pri preberaní a triedení
materiálnej pomoci.
na Partizánskej ulici. Vítaná je každá forma
pomoci, a to či už od potravín, cez hygienic• poskytnutím ubytovania
ké potreby až po oblečenie v dobrom stave.
• prihláste sa na e-mailovú adresu
Pomôcť môže aj verejnosť vždy od 9.00 h
pomocukrajine@dubnica.eu a uveďte poddo 12.00 h a od 16.00 h do 18.00 h.
robnosti o ubytovacích kapacitách, ktoré
Čo robiť, ak chcete utečencom ponúkate (napr. adresa, počet lôžok, časový
horizont a ďalšie špecifiká). Ak už utečencov
z Ukrajiny pomôcť:
ubytovávate a neprihlásili ste sa mestu, urobte tak na vyššie uvedený e-mail s uvedením
• finančne
mena, priezviska, rodného čísla, dátumu na• prispieť môžete na transparentný
rodenia a čísla dokladu utečenca a krajiny,
účet mesta Dubnica nad Váhom
z ktorej uteká, pre potreby Polície SR.
SK8409000000005188128948 – získané
financie budú použité priamo v Dubnici
nad Váhom na zabezpečenie stravy, ubytovania, zdravotnej starostlivosti a pokrytie ďal-

Pre efektívnejšiu komunikáciu zameranú na pomoc ľuďom z Ukrajiny v núdzi bola zriadená nová facebooková verejná skupina
Pomáhame Ukrajine – Dubnica
nad Váhom a okolie. Tu sú na jednom mieste zhromažďované nielen ponuky pomoci, ale aj konkrétne požiadavky a žiadosti o pomoc
a podporu.
Samospráva
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Rokovalo mestské zastupiteľstvo: samospráva
zvyšuje príspevok pre novorodencov na 100 eur
Text Veronika Valuchová Foto Archív mesta

Vyberáme najpodstatnejšie informácie z dvadsiatej deviatej plánovanej schôdze mestského zastupiteľstva. Tá bola v stredu 2. marca
2022 venovaná 18 bodom programu.

Úvod marcovej schôdze patril skladaniu sľubu
nového člena poslaneckého zboru Radoslava Žáčka. Ten nahradil vo funkcii Adriána
Gazdíka, ktorý sa ešte v januári tohto roku
vzdal svojho poslaneckého mandátu. Zmena
sa týka volebného obvodu č. 7. V súvislosti
so zánikom mandátu poslanca bol Adrián
Gazdík odvolaný z funkcie predsedu a člena
komisie športu a mládeže, za člena komisie
športu a mládeže bol schválený jeho nástupca
Radoslav Žáček.

Mesto zvyšuje príspevok pri narodení dieťaťa na 100 eur a zavádza
projekt Senior karta
Dubnickí poslanci prijali všeobecne záväzné
nariadenie o sociálnych službách mesta a finančných príspevkoch mesta. Jeho aktuali-

zácia spočívala najmä v schválení zvýšeného
príspevku pri narodení dieťaťa z pôvodných
33 eur pre deti rodičov v hmotnej núdzi
na 100 eur pre všetky deti s trvalým pobytom
v meste Dubnica nad Váhom, a to s platnosťou od 1. januára 2022. „Jedným z krokov,
ktoré nám môžu pomôcť zvrátiť trend poklesu počtu obyvateľov mesta, je aj podpora
mladých rodín. Okrem toho pracujeme aj
na vytváraní ponuky nájomného bývania,“ zdôvodnil dubnický primátor
Peter Wolf s tým, že pre rodičov novorodencov mesto pripravilo výzvu Zasaď
si svoj strom. Ďalšia zo schválených
zmien v rámci VZN sa týka seniorov
vo veku nad 60 rokov vo forme zriadenia tzv.
Senior karty plnej benefitov a výhod pre občanov v seniorskom veku. Viac sa o výzve Zasaď
si svoj strom dočítate na webovom sídle mesta
www.dubnica.eu po kliknutí na rovnomennú
záložku na paneli v ľavej časti stránky.

chy, odvodnenia nádvoria a vytvorenia plochy
pre pódium,
• navýšenie rozpočtu na zhotovenie projektovej dokumentácie mestskej plavárne,
• krytie nákladov na zabezpečovanie sociálnej
služby neverejnými poskytovateľmi,
• zabezpečenie prostriedkov na príspevok
pri narodení dieťaťa,
• navýšenie rozpočtu školstva v súvislosti
Samospráva chce zrekonštruovať s financovaním neštátnych škôl a školských zanádvorie Dubnického kaštieľa
riadení.
Poslanecké plénum rokovalo tiež o prvej
zmene rozpočtu v roku 2022. Celkový objem
finančných prostriedkov v rámci schválenej
zmeny predstavuje sumu 284-tisíc eur. Konkrétne ide o:
• presun finančných prostriedkov na rekonštrukciu priestorov domu kultúry pre účely
ZUŠ,
• vyčlenenie financií na novú investičnú akciu,
a to na rekonštrukciu nádvoria kaštieľa pozostávajúcu z vyrovnania terénu, spevnenia plo-

Mesto sa uchádza o ďalšie nenávratné finančné zdroje vo výške
takmer 1,5 milióna eur
Na rekonštrukciu a zníženie energetickej náročnosti objektov na Ulici partizánskej vzhľadom na ich zastaranosť a nevyhovujúci súčasný stav bude samospráva žiadať nenávratný
finančný príspevok v hodnote presahujúcej
950-tisíc eur v rámci operačného programu
Kvalita životného prostredia so spolufinancovaním mesta vo výške 50-tisíc eur. Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo predloženie žiadosti
o nenávratné finančné zdroje vo výške 270-tisíc eur a spolufinancovanie 14-tisíc eur na zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti v podmienkach mesta Dubnica nad Váhom. Na obnovu školského športoviska v areáli ZŠ s MŠ
P. Demitru bude mesto žiadať takmer 230-tisíc eur z Fondu na podporu športu, takmer
rovnakú čiastku je mesto pripravené hradiť
zo svojho rozpočtu.

Mesto Dubnica nad Váhom pristúpilo k odňatiu nehnuteľného majetku – budovy na Ulici
obrancov mieru 356, zo správy základnej umeleckej školy, ktorá vo februári 2022 zmenila
sídlo a presťahovala sa do mestského domu
kultúry. Pôvodné sídlo školy mesto momentálne prestavuje na účely nájomného bývania.
Kompletné znenie komuniké z rokovania
mestského zastupiteľstva si môžete prečítať
po zosnímaní priloženého QR kódu.
006 Samospráva
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Na dobré nápady ostáva čas ešte do polovice apríla
Text Veronika Valuchová Foto archív mesta Dubnica nad Váhom

Nezabudnite! Ak máte dobrý
nápad, ktorý podľa vás dokáže
pomôcť zlepšiť alebo spríjemniť
život Dubničanov, prihláste ho
do
participatívneho
rozpočtu
mesta. Okrem financií na jeho realizáciu z mestského rozpočtu získate
aj pomoc pri jeho realizácii a dostanete sa do spoločnosti aktívnych a
kreatívnych ľudí.
Altánok pre otužilcov aj obnova židovských cintorínov
Verejné stretnutia, ktoré majú pomôcť ľuďom
s konkrétnymi, ale aj menej určitými ideami
zapojiť sa do procesu participatívneho rozpočtu, sa v jeho druhom ročníku uskutočnili
v mesiacoch február a marec. Skloňovali sa
na nich rôzne nápady, spomenieme napríklad
myšlienku vybudovania altánku pre otužilcov
na Prejtských jazerách, ale aj možnosti obnovy židovských cintorínov.

Inšpirácia z premiérového ročníka
Minulý rok boli z participatívneho rozpočtu
mesta podporené 4 projekty sumou necelých
20-tisíc eur. Z procesných dôvodov sa podarilo zrealizovať dva z nich, ďalšie dva čaká
realizačná fáza tento rok. Na sídlisku Pod hájom v časti tzv. Účko vyrástol parčík pre psíky
a na detskom ihrisku Centrum II si obyvatelia
užívajú nový ping-pongový stôl.

verejný prínos. Mali by byť preto zamerané na
podporu komunitného a susedského života,
revitalizáciu verejných priestranstiev či vytvoKto a ako sa môže zapojiť?
renie verejnoprospešných služieb. Čas
S návrhmi vlastných projektov a nápadov mô- na predkladanie projektov ostáva už len
žu prichádzať plnoletí jednotlivci, skupiny do 15. apríla 2022.
ľudí alebo rôzne záujmové organizácie či
združenia. O tom, ktoré z predložených Webová stránka participatívneho rozpočtu
projektov budú naozaj zrealizované a zafinan- Dubnice nad Váhom funguje na doméne
cované z rozpočtu mesta, rozhodnú dubnica.hlasobcanov.sk. Konkrétne pravidlá
po prerokovaní koordinačnou radou obyvate- participatívneho rozpočtovania v meste upralia mesta verejným hlasovaním.
vuje Štatút participatívneho rozpočtu mesta
Dubnica nad Váhom, ktorý schválili dubnickí
Akú podporu možno získať na pro- mestskí poslanci v roku 2021.
jekt?
Každý sa môže zapojiť iba s jedným pro- Viac informácií o 2. ročníku participatívneho
jektom, pričom maximálna výška podpory je rozpočtu v Dubnici nad Váhom 2022 nájdete
5-tisíc eur. Predkladané projekty by však mali na dubnica.eu alebo priamo na dubnica.hlabyť originálne, skutočne realizovateľné a mať sobcanov.sk.

Na sídlisku Centrum II pribudol prepojovací
chodník
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Obyvatelia bytového domu 73
na sídlisku Centrum II môžu
po novom využívať nový prepojovací chodník, ktorý samospráva vybudovala v marci 2022.

Chodník poskytuje bezpečný pohyb obyvateľom bytového domu, ktorí už nemusia
z vchodov vstupovať priamo na cestu a parkovaciu plochu, ktorá je hneď za chodníkmi vedúcimi zo vstupov do bytových domov. „Pre-

dovšetkým sme chceli docieliť, aby mali obyvatelia vytvorené vhodné podmienky na bezpečný vstup a výstup z bytového domu s možnosťou napojenia sa na pešie trasy vedúce
okolo budovy,“ vysvetlil vedúci stavebného

úradu Jozef Králik. Ako dodal, výstavba prepojovacieho chodníka sa mala uskutočniť
v závere minulého roka, avšak kvôli zmene
projektu bola realizácia dokončená v marci
2022.
Samospráva okrem dobudovania prepojovacieho chodníka medzi vstupmi
do jednotlivých vchodov dobudovala aj
chodník po ľavej strane bytového domu,
aby tak zokruhovala okolité pešie trasy
s prepojením na existujúci chodník za bytovým domom, ako aj na chodník vedúci
po pravej strane bytovky. Dobudovanie
chodníka vyšlo mestskú kasu na takmer
10-tisíc eur.
Samospráva
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Privítali sme nových občiankov mesta, rodičom samospráva
ktoré sú rodičom na tento účel k dispozícii,
ponúka možnosť vysadiť strom
sme zohľadňovali trasovanie inžinierskych
Text Veronika Valuchová Foto Erik Osvald

Dubnica nad Váhom má za sebou
prvú slávnosť vítania nových občiankov mesta po vynútenej
pandemickej prestávke.

Prvá slávnosť uvítania detí do života po vynútenej pauze sa uskutočnila v piatok 25. marca
2022. Slávnostnú atmosféru obradu umocnilo klavírne vystúpenie žiačok ZUŠ Dubnica
nad Váhom Dominiky Burianovej a Ely
Onderovej. Mesto privítalo Dubničanky
a Dubničanov, ktorí sa narodili od 1. januára
2022 do 28. februára 2022. Okrem rodičov sa
ceremónie zúčastnili aj ďalší rodinní príslušníci, súrodenci, starí či krstní rodičia.
Slávnostný obrad chce samospráva pre svojich
občanov bezplatne organizovať približne
3-krát do roka, ak to z hľadiska bezpečnosti
umožní pandemická situácia.

rozhodnúť pre knižku Rozprávky, ktorú napísal a ilustroval dubnický akademický maliar
a grafik Jozef Vydrnák, alebo pre sadeničku
stromčeka.

Zasaď si svoj strom a sleduj, ako
rastie spolu s novým členom rodiny
Tí rodičia, ktorí sa rozhodnú pre možnosť vysadiť si sadeničku stromu, tú im spolu
s menovkou na označenie dreviny poskytne
samospráva. Mesto pomôže aj so sadením
stromčeka, a to vo vopred zvolenom termíne
spoločného sadenia stromčekov. „Rodičia si
môžu sami zvoliť lokalitu, v ktorej by si chceli
strom zasadiť, a tiež vybrať si spomedzi ponúkaných ovocných, ihličnatých i okrasných
druhov drevín. Pri určovaní lokalít a drevín,

Samospráva ponúka pamiatku
na celý život
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom
schválilo zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa z pôvodných 33 eur pre deti rodičov
v hmotnej núdzi na 100 eur pre všetky deti
s trvalým pobytom v meste. Okrem toho chce
mesto rodičom malých Dubničanov ponúknuť pri príležitosti rozrastenia sa rodiny
o nového člena hodnotný pamätný dar, ktorý
môže dieťa sprevádzať celým jeho životom.
Rodičia si preto mohli vybrať spomedzi dvoch
ponúkaných pamätných darov – buď sa mohli

Trenčianske labky,
ktoré hľadajú domov
Kto dá šancu na domov tejto kocúrikovskej dokonalosti? Veľký mojkáč, motovidlo, felinoterapia na zlé dni. Mačacia dávka energie a radosti. Má jeden rok, je kompletne veterinárne
ošetrený - odblšený, odčervený, očkovaný, kastrovaný, FeLV a FIV negatívny. Určite bude
vhodný aj k inej mačičke. Záujemcov o adopciu čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
008 Samospráva / Život v meste

sietí, budúce investičné zámery i životnosť
dreviny a jej vhodnosť do mestského prostredia. Po starostlivom posúdení týchto faktorov
sa rodičia budú môcť spolu s novým prírastkom do rodiny tešiť z rastúceho stromu
naozaj po dlhé roky až dekády,“ dodal k téme
primátor Peter Wolf.

Väčšina rodičov si volí možnosť zasadiť si
na počesť narodenia dieťaťa sadeničku stromu. „Vybrali sme si buk lesný, aby bol náš syn
zdravý ako buk. Pre prírodu je to dôležité
a pre nášho syna to bude pamiatka, že bol
strom vysadený na jeho počesť. Každý rok si
budeme fotiť, ako rastie náš syn aj strom,“
zhodnotili rodičia Filipa Juríčka po obrade vítania nových Dubničianiek a Dubničanov.
Lokalitu, druh dreviny i ďalšie parametre si
rodičia volia vopred prostredníctvom dotazníka, ktorý im pri príležitosti narodenia
dieťaťa zasiela samospráva. Prvé spoločné sadenie stromčekov je plánované na mesiac
apríl, o konkrétnom termíne bude mesto včas
informovať.
Mená nových občiankov mesta nájdete v Spoločenskej rubrike na s. 12.

ZASAĎ
SI SVOJ
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „V sledovanom období mesiacov
február a marec príslušníci mestskej polície
okrem popísaných prípadov riešili ďalších
takmer 200 vecí, z čoho polovicu tvorili dopravné priestupky a zvyšok priestupky proti
verejnému poriadku, proti majetku a proti
občianskemu spolunažívaniu. Na území mesta počas tohto obdobia došlo k niekoľkým
udalostiam, kde páchatelia vykonali alebo
sa pokúsili vykonať vlámanie sa do objektov
právnických i fyzických osôb. Po dlhšom
období začali mať niektoré problematické
osoby záujem o pobyt v pivničných priestoroch bytových domov. Pre dôslednejšiu
ochranu svojho majetku mestská polícia
odporúča majiteľom bytov, aby uzamykali
vstupné domové dvere a taktiež dvere vedúce
k pivničným priestorom. Prípadný pohyb
podozrivých osôb v spoločných priestoroch
môžu občania oznámiť na známe telefónne
číslo mestskej polície 159, po čom policajti
vykonajú fyzickú kontrolu objektu.“
Pomoc pri požiari
24. februára v podvečerných hodinách poskytovala realizačná hliadka mestskej polície

Obrazy z minulosti
Bežný deň na sídlisku Pod hájom
Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

Počas našich potuliek sme sa doteraz
spravidla
zastavovali
na miestach, svedčiacich o obecnom
charaktere
niekdajšej
Dubnice. Tentoraz však budú
našou panorámou prvky moderného priemyselného mesta, ktoré sa
stali jedinou možnosťou, ako ubytovať prudko rastúce počty
obyvateľstva. Aj medzi vysokými
múrmi sa našlo mnoho zákutí,
ktoré sa plynutím dní a rokov menili rovnako, ako menil svoju podobu
aj drobný život v nich.

daného chlapca. Chlapec bol nezranený a včas
sa nevrátil, pretože sa hral na rôznych miestach
súčinnosť záchranným zložkám pri požiari, v meste a neuvedomil si, že doma už niekoľko
ktorý vypukol v priestoroch výrobnej spoloč- hodín svojim rodičom chýba.
nosti v priemyselnom parku mesta. Pre silné
zadymenie bolo potrebné vykonať evakuá- Zadržaný násilník
ciu zamestnancov a skontrolovať, či v oblasti Vo večerných hodinách 12. marca bolo anopožiaru nezostala žiadna osoba. Po uhasení nymne na tiesňovú linku mestskej polície
a odvetraní výrobných priestorov záchraná- oznámené, že v jednom z bytových domov
ri zmerali stav CO2 v ovzduší a evakuované dochádza k násilnému konaniu neznámeho
muža voči vtedy neznámej žene. Realizačná
osoby sa mohli vrátiť do budovy.
hliadka sa okamžite presunula na miesto, kde
v spoločných priestoroch domu našla 64-ročChlapec sa našiel
V popoludňajších hodinách predposledného ného muža, bývajúceho v jednom z bytov, a
februárového dňa požiadali mestskú políciu jeho 40-ročnú susedu. I keď v čase príchodu
kolegovia z Obvodného oddelenia PZ o súčin- policajtov na miesto už k napádaniu nedonosť pri hľadaní maloletého chlapca, ktorý chádzalo, objasňovaním bolo preukázané,
sa niekoľko hodín po stanovenom čase nevrá- že muž, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, najtil domov z návštevy u kamaráta. Realizačná skôr ženu napadol verbálne a následne ju opahliadka vyrazila do ulíc chlapca hľadať a preve- kovane udrel päsťou do oblasti tváre. Taktiež
rovať možné miesta jeho pohybu a kontakty, bolo preukázané, že muž sa žene vyhrážal, priktoré by o ňom mohli niečo vedieť. Operačný čom v ruke držal kuchynský nôž, čo u napadpolicajt zároveň prehľadával mesto prostred- nutej vyvolalo dôvodné obavy o svoje zdravie
níctvom kamier monitorovacieho systému. a život. Pre podozrenie zo spáchania trestnéPráve on o niekoľko desiatok minút zazname- ho činu nebezpečného vyhrážania sa si vec
nal pohyb maloletej osoby, zodpovedajúcej na mieste prevzal poverený policajný orgán.
popisu hľadaného na sídlisku Pod kaštieľom.
Na miesto následne dorazila motohliadka
mestskej polície, ktorá potvrdila, že ide o hľa-

pravy na budovanie sídliska s pôvodným názvom Centrum III meškali. Výstavbu, nesúcu
od roku 1981 už názov Pod hájom, komplikovalo aj jej umiestnenie vo svahovitom teréne
lokálneho vŕšku, problémy sa ukázali najmä
pri
prívode
vody,
tepla
či
pri budovaní kanalizácie. Aj napriek tomu
však v roku 1980 vyrástlo na sídlisku až 453
nových bytov, v roku 1983 ich bolo dokonca
532.
Realita neutíchajúcej prestavby Dubnice
dýcha aj z dobových záberov. Panelové domy
už stoja, parčík pod základnou školou je
zatiaľ len neurčitou zatrávnenou plochou. Široká asfaltová cesta z kopca do centra vedie
k internátu strednej priemyselnej školy a
ku gymnáziu v pozadí. Nejestvuje ešte žiadne

Zariadenie pre seniorov Dubina, poliklinika
ani polyfunkčný dom s bowlingovou dráhou.
Na fotografiách však badať aj zmenu životného štýlu v priebehu desaťročí. Pred vchodmi
vidno len jeden kovový kontajner, triedenie
odpadu bolo v čase vzniku uverejnených fotografií ešte utópiou. Takmer neuveriteľne
pôsobí pohľad na prázdne parkoviská, dnes
nedostačujúce svojou kapacitou. A skúste si
dnes zahrať na takomto parkovisku hokej...

Uvedené tvrdenie dokazujú dva zábery zo sídliska Pod hájom, konkrétne z miest medzi
dnešnou materskou školou a parčíkom
pod školou základnou.
Aby mohli vysoké panelové múry rásť k oblohe, musela sa asanovať prakticky celá stará
Dubnica. Chalupy bolo potrebné zbúrať,
sutiny čakali na odvoz. Aj z tohto dôvodu príŽivot v meste
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Mesto začalo s jarnou opravou výtlkov, opraví aj dve lokality, ktoré
nie sú v jeho správe 430 výtlkov,“ uviedol vedúci stavebného úradu
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

V závere marca začala samospráva s opravou výtlkov a poškodení
mestských komunikácií. Pre havarijný stav a naliehavý záujem verejnosti opravuje výtlky aj na ceste
do Kolačína a na moste ponad Kočkovský kanál.

V prvej fáze začal zhotoviteľ na základe obhliadky vyznačovať poškodenia komunikácií,
rovnako prebehla aj úprava kanalizačných poklopov. „Vďaka dostupnosti asfaltu začal zhotoviteľ s opravou poškodených komunikácií
vo štvrtok 24. marca. V rámci obhliadok sme
aj v spolupráci s obyvateľmi zmapovali spolu

Jozef Králik. Ako dodal, v prípade priaznivých
okolností by opravy výtlkov chcelo mesto zrealizovať do Veľkej noci.

Niektoré komunikácie čaká komplexná oprava
V prípade niektorých lokalít, v ktorých mesto
plánuje v tomto roku realizovať komplexnú
opravu ciest, budú v tomto čase opravené najväčšie výtlky. „V štyroch lokalitách plánujeme celoplošnú opravu komunikácií, preto dôkladná oprava všetkých, aj tých najmenších
výtlkov, by nebola hospodárna. Opravíme
tu len veľké výtlky, ktoré by mohli spôsobiť
poškodenia vozidiel,“ vysvetlil Jozef Králik.
Komplexnej obnovy by sa mali v letných
mesiacoch dočkať parkovisko za D-klubom
a priľahlá asfaltová plocha, Kollárova ulica
a Okružná ulica. K plánovaným rekonštrukciám komunikácií mesto zaradilo aj sídlisko
Pod kaštieľom. Pôjde o odvodnenie komunikácie a úpravu priľahlého parkoviska pri bytovom dome 645. Vzhľadom na to, že mesto momentálne spracováva projektovú dokumentáciu, realizáciu tejto opravy odhaduje na jesenné mesiace.

nad Váhom, keďže ide o naliehavý verejný
záujem, samospráva môže v takomto prípade
zasiahnuť po súhlase vlastníkov do ich opráv.
„Keďže stav komunikácie vedúcej do Kolačína je už dlhodobo v nedobrom stave a ide
o naozaj frekventovaný úsek, ktorý využívajú
aj obyvatelia nášho mesta, z dôvodu bezpečnosti sme sa rozhodli opraviť havarijný stav
povrchu vozovky na naše náklady,“ uviedol
primátor Peter Wolf. Na ceste do Kolačína
na základe obhliadky zaznamenali zodpovední zamestnanci 35 výtlkov, o ktoré sa v rámci
jarnej etapy opráv výtlkov v najbližších týžMesto opraví výtlky aj na ceste dňoch postará mesto. Rovnako tak spraví aj
v prípade mosta nad Kočkovským kanálom,
do Kolačína a kanálovom moste
Aj napriek tomu, že ani jedna z uvedených ktorý je takisto frekventovaným úsekom
komunikácií nie je v správe mesta Dubnica so značnými poškodeniami.

Všimli ste si?
Technické služby mesta vyčistili podchody

V uplynulých dňoch sa technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom,
s. r. o., pustili do čistenia podchodov. Začali s čistením podchodu pri železničnej
trati, ktorý prepája sídlisko Za traťou, pokračovali aj najfrekventovanejším
podchodom popod hlavnú cestu. Podchody vyčistili pracovníci technických
služieb od špín a usadenín vysokotlakovým prístrojom na báze horúcej vody.
Od januára platí zákaz držania psov na reťazi

V úvode roka vstúpil do platnosti zákon 272/2021 Z.z., ktorý zakazuje držanie
psov na reťazi či inom uväzovacom prostriedku. V chovnom zariadení, resp.
v priestore, kde je pes dočasne alebo trvalo chovaný, nie je možné držať ho
na reťazi. Pre psy narodené po 1. 1. 2022 zákaz už platí, staršie psy musia byť
natrvalo pustené z reťazí najneskôr 1. 1. 2024. Dovtedy sú držitelia zvierat
povinní vybudovať im vhodné a bezpečné prostredie pre chov bez reťaze, napr.
riadne oplotenie, a už dnes svoje zvieratá denne z reťaze púšťať.
Vyčistené preliezky vandal opäť pomaľoval

V polovici marca sa technické služby mesta pustili do čistenia mobiliáru vo vnútrobloku na sídlisku Pod hájom, ktorý neznámy páchateľ znečistil nápismi. Prostredníctvom vysokotlakových čističov a následného chemického čistenia zamestnanci TSM vyčistili lavičky, preliezky, kolotoč a ďalšie prvky. Čistý mobiliár
zbavený hanlivých nápisov a symbolov zostal čistým ani nie jeden deň. V rámci
kontroly ho našli zamestnanci technických služieb opäť posprejovaný a popísaný.
Prosíme obyvateľov, aby v prípade, že sú svedkami znehodnocovania mobiliáru,
ihneď informovali mestskú políciu na čísle 159. Ďakujeme za spoluprácu.
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#našportenámzáleží: Vieme, ako bude vyzerať
interiér novej mestskej plavárne
Text Veronika Valuchová

Autormi návrhu interiéru novej
mestskej plavárne v Dubnici nad Váhom sú architekti Peter Dunajovec,
Ivan Hodas a Veronika Hodasová.
Návrh zastrešil autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov
Peter Dunajovec.

Projektová dokumentácia interiéru dubnickej mestskej plavárne s celoročnou
prevádzkou nadväzuje na architektonickú
štúdiu novostavby športoviska. Tá je výsledkom architektonickej súťaže návrhov, ktorú
realizovalo mesto Dubnica nad Váhom. Spracované návrhy interiéru zachytávajú nielen
budúcu podobu plavárne zvnútra, ale aj riešenia detailov, materiálov a ďalších prvkov. Tie
tak môžu byť následne zapracované do všetkých nasledujúcich projektových stupňov
dokumentácie, potrebnej k výstavbe plavárne.
VSTUPNÁ HALA – FOYER
Návštevníkov plavárne po vstupe do objektu
privíta hala, ktorej súčasťou bude recepcia
a bar, ktorý bude možné využívať aj z tzv.
mokrej bazénovej časti. Jedným z princípov,
ktorý je uplatňovaný všade tam, kde je
to možné, je priznanie konštrukcií a materiálov stavby, čím sa racionalizuje nielen údržba
povrchov, ale aj realizačné náklady stavby.
V priestore budú dominovať materiály ako
drevo, sklo a betón.
ŠATŇOVÝ BLOK
Kapacita šatňových skriniek je navrhnutá

na 272 skriniek a 8 prezliekacích kabínok
a šatní pre personál. Dispozičné riešenie
umožňujúce uzavrieť/otvoriť uzatvárateľné
šatňové bloky je zacielené na možnosť využiť
tieto sekcie v prípade potreby ako skupinové
(tímové) šatne. V celom šatňovom zázemí,
ale aj v sociálnych zariadeniach a v celom
hygienickom bloku je uplatnený takmer monochromatický charakter s prevládajúcimi
odtieňmi bielych povrchov materiálov.
BAZÉNOVÁ HALA
Filozofia interiéru tu pracuje s ideou optického prepojenia interiéru s exteriérom
zo všetkých strán. Jedinými mobilnými
interiérovými prvkami bude 15 kusov odpočinkových ležadiel. Koncepcia interiéru
uvažuje s využitím antikorového obkladu,
ŠATŇOVÝ BLOK

sklenej mozaiky, keramického obkladu
a vinylu. Vizualizácia je na titulnej strane.
Bazénová hala bude pozostávať:
· z hlavného plaveckého 8-dráhového bazéna
s rozmermi 25 x 21 m a hĺbkou 1,8 m
· z výučbového bazéna s rozmermi 15 x 5,3 m
a hĺbkou 0,6 – 0,9 m
· z relaxačného bazéna s rozmermi 5,3 x 5,3 m
SOCIÁLNE A HYGIENICKÉ ZÁZEMIE
Uvedené priestory budú z hľadiska použitých
materiálov a farebnosti súčasťou vnímania
celku ako zosúladeného komplexu.

Predsedníčka alebo
predsedkyňa klubu?
Ako je to správne?
Text Veronika Valuchová

K podstatnému menu predseda v mužskom
rode existuje prechýlená ženská podoba
vo forme predsedníčka. Podoba slova predsedkyňa, často veľmi frekventovaná a zaužívaná,
je nesprávna, resp. nespisovná. Zastaraná
podoba podstatného mena predseda mala podobu predsedník, čo môže slúžiť ako pomôcka
pri odvodzovaní ženského náprotivku predsedníčka - teda žena stojaca na čele inštitúcie,
úradu či spolku.
predsedníčka komisie, predsedníčka klubu

predsedkyňa komisie, predsedkyňa klubu

VSTUPNÁ HALA – FOYER

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.
Život v meste
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Adoptovali si 12 rodín
Text Mária Badačová

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

Do projektu Adoptuj si rodinu, ktorý občianske združenie vyhlásilo v mesiaci január, sa zapojilo spolu 12 ľudí (z toho jedna pani z Nemecka), ktorí sa rozhodli každý mesiac pravidelne určitým spôsobom podporovať pridelenú rodinu evidovanú v združení, nachádzajúcu sa v zlej finančnej situácii.

Prácu združenia môžete sledovať aj na facebookovej stránke Pro Dubnica, o. z.

Pro Dubnica, o. z.

Číslo transparentného účtu združenia:
SK91 8330 0000 0026 0192 6940

Zo sídlisk vyzbierali 50 vriec odpadu
V sobotu 19. marca sa šesť dubnických sídlisk zaplnilo sedemdesiatkou obyvateľov, ktorí prišli spraviť
niečo pre životné prostredie a svoje
okolie.

V rámci podujatia Upracme si sídlisko – jarná
hodinka upratovania, sa spoločne s poslancami a primátorom pustili do zbierania odpadkov vo vybraných lokalitách niektorých
častí mesta, zväčša v okolí svojho bydliska.

012 Život v meste
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Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.

Týmto by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa rozhodli mesačne venovať časť financií či väčší nákup tým, ktorí ich
pomoc potrebujú. Pokiaľ by sa do projektu
chceli prihlásiť ďalší občania, môžete sa ozvať
do správy na facebookovú stránku Pro Dubnica, o. z., prípadne na e-mail produbnica@gmail.com. Ďakujeme.

Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

2022

Dubnické noviny

Výsledkom dopoludňajšieho úsilia obyvateľov
a členov klubov a organizácií bolo viac ako
50 vriec odpadu, ktorý spoluobčania neuvážlivo vyhodili mimo smetné nádoby na verejné
priestranstvo, prípadne šlo o odpad rozfúkaný
vetrom kvôli zle uzatvoreným smetným nádobám.
Všetkým zúčastneným ďakujeme za ich čas
venovaný dobrej veci a pozitívny príklad
pre tých, ktorí ešte stále nie sú dostatočne zodpovední voči svojmu okoliu.

Vítame:
Simona Kalinová
Sára Kontelíková
Martin Štiffel
Oskar Hetteš
Filip Juríček
Oskar Mahďar
Maxim Bulko
Mia Mercedes Bučková
Marko Baczigál
Peter Vnučko
Samuel Gašpar
Zoe Nevláčilová

Spomíname:
Božena Ambrová ( 76)
Helena Bridíková ( 72)
Marian Cajzel ( 75)
Štefan Daško ( 92)
Roman Dulka ( 41)
Margita Fulcová ( 86)
Jozef Gašparík ( 92)
Rudolf Holubík ( 81)
Marta Kohútová ( 87)
Elena Krivošová ( 72)
Jozef Kuruc ( 70)
Ivan Podolec ( 69)
Rudolf Solík ( 92)
Milan Sýkora ( 84)
Terézia Trokanová ( 65)
Ladislav Vojtuš ( 59)

Marec
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S jarným upratovaním komunikácií začalo mesto tento
domoch a reagovali na výzvy uvoľrok o niečo skôr naniťbytových
parkovacie plochy pre účely ich vyčistenia.
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Technické služby mesta Dubnica
nad Váhom odstraňujú po zimnej
údržbe z komunikácií posypový materiál už od začiatku marca.

V rámci výkonu zimnej údržby ciest a komunikácií používali technické služby mesta TSM
Dubnica nad Váhom, s. r. o., cestársku soľ
i kamenivo. Po skončení zimného obdobia sa
komunikácie pre peších i motorové vozidlá
každoročne na jar od tohto materiálu čistia
a zametajú. Ako prvé prichádzajú na rad chodníky, po nich nasledujú cestné komunikácie
a ako posledné parkoviská na jednotlivých
sídliskách. V tejto súvislosti vyzývajú technické služby obyvateľov, aby si všímali oznamy

V tomto čase sú už cesty i chodníky vyčistené
na sídlisku Pod kaštieľom, Námestí sv. Jakuba, sídlisku Pod hájom, sídlisku Centrum I
a v časti Háje. Zametacie práce sa presunuli
na sídlisko Centrum II, po ktorom bude nasledovať stred mesta, Kolonky, Za traťou a mestská časť Prejta.
Komentuje konateľka TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., Vladimíra
Klačanská:
„Do ulíc sme vyslali zametaciu techniku
a v rámci stáleho pracoviska, ktoré má u nás
vytvorený Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Dubnici nad Váhom, v uliciach pracujú aj odsúdení. Ulice mesta by sme od posypového materiálu mali dočistiť do ôsmich týždňov. Počas zimnej údržby sme nemali hlásený ani jeden úraz, preto verím, že bola zvládnutá veľmi dobre.”

POZOR NA ADMINISTRATÍVNU CHYBU
PRI VYPLÁCANÍ PRÍSPEVKU ZA VAKCINÁCIU
Text Veronika Valuchová

Ak ste v seniorskom veku a splnili ste všetky
podmienky na vyplatenie 300-eurového
a 200-eurového príspevku od Ministerstva
financií Slovenskej republiky za očkovanie,
no napriek tomu vám zatiaľ nebol vyplatený,
overte si, ci nedošlo k administratívnej chybe.
Je možné, že z dôvodu neuvedenia presnej
adresy na poštovej poukážke je príspevok
odložený na pobocke Slovenskej pošty.
Po preukázaní sa preukazom totožnosti
vám pracovníci pošty radi v tejto veci
poradia a preveria situáciu.

POZOR

OZNAM
MESTO DCA

ZASKOČILA ŤA PRERUŠENÁ DODÁVKA
ELEKTRICKEJ ENERGIE?
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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Zápis prváčikov do základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta bude 6. a 7. apríla 2022
Text Mária Badačová

Mesto Dubnica nad Váhom informuje zákonných zástupcov o termínoch zápisu detí do materských
a základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta.
Zápis do 1. ročníka základných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
sa uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla
2022 v čase od 15.00 h do 18.00 h
na každej základnej škole.
Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
bude prebiehať v dňoch od 2. mája
do 16. mája 2022. Podrobnejšie informácie o zápise do materských
škôl nájdu zákonní zástupcovia
na webových stránkach materských škôl, prípadne priamo v materských školách.

Aké dokumenty je potrebné predložiť pri osobnom stretnutí?
• rodný list dieťaťa, prípadne výpis z knihy narodení,
• občiansky preukaz zákonného zástupcu,
• podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa,
• potvrdenie z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie o školskej
zrelosti (platí len v prípade, ak zákonným
zástupcom boli takéto potvrdenia na základe orientačných vyšetrení v materskej škole
v predchádzajúcom čase vystavené, resp.
pokiaľ máte záujem o predčasné zaškolenie
dieťaťa).

V prípade, že bude zapísaný dostatočný počet žiakov, v školskom
roku 2022/2023 plánuje škola otvoriť 3 triedy. Z disponibilných hodín
posilnia:
• v prvej triede vyučovanie anglického jazyka,
• v druhej triede vyučovanie anglického jazyka
spolu s ponukou vyučovania matematiky HejZákladná škola s materskou školou ného metódou,
Centrum I 32
• v tretej „bilingválnej“ triede rozšírené vyuPre zápis je potrebné vyplniť do 3. apríla čovanie anglického jazyka metódou CLIL,
2022 elektronickú prihlášku, ktorú nájdu zá- do ktorej budú deti zaradené na základe
konní zástupcovia na webovom sídle školy výsledkov prijímacích pohovorov – testov
zscidca.edupage.org. Prihlášku nie je potreb- na zistenie jazykových predpokladov. Ide
né tlačiť - na osobnom stretnutí pri zápise ju o metódu, ktorá zahŕňa používanie dvoch javytlačí a prinesie škola. V prípade, že nemáte zykov – hlavné informácie sú podávané v mamožnosť vyplniť prihlášku elektronicky, terinskom jazyku a niektoré vyučovacie aktipri zápise bude k dispozícii aj možnosť vyplniť vity prebiehajú v cudzom jazyku.
prihlášku v tlačenej podobe.
Rodičov budúcich prvákov prosíme, aby zvážiNa prihláške postačuje podpis aj jedného zá- li možnosti svojho dieťaťa a pri zápise oznámikonného zástupcu, ak sa na tom zákonní zá- li rozhodnutie, o akú triedu by mali záujem.
stupcovia dohodnú. V čase zápisu je potrebné
priniesť do školy písomné vyhlásenie podpísa- Základná škola s materskou školou
né oboma zákonnými zástupcami – nájdete Pavla Demitru
ho na webovej stránke školy.
Prihlášku je potrebné podať elektronicky,

nájdete ju na webovej stránke školy www.skolac2.sk v časti „Zápis do 1. ročníka“. Pokiaľ
nemáte možnosť prihlášku vyplniť elektronicky, je možné vyplniť ju aj na mieste.
Na zápis je potrebné priniesť doklad totožnosti a rodný list dieťaťa na overenie údajov. Prihlášku je potrebné podpísať oboma rodičmi.
Čo ponúka škola:
• rozšírené vyučovanie cudzích jazykov pomocou metódy CLIL vo všetkých triedach,
• rozšírené vyučovanie športu – futbal, hokej,
gymnastika, tenis. V školskom roku 2022/23
by chcela škola ponuku rozšíriť aj o florbal,
• aktívne využívanie hudobných nástrojov
na vyučovaní,
• pravidelná účasť na vedomostných a športových súťažiach a olympiádach,
• široké spektrum záujmových činností,
• zapájanie sa do dlhodobých projektov:
Ekoalarm, Noc výskumníkov, Tréneri
v škole, Tenis do škôl, Menej psychológie
a viac pohybu, Dajme spolu gól, Čítame radi,
Noc s Andersonom.
Základná škola s materskou školou
Pod hájom

Pred príchodom prosíme zákonných zástupcov, aby vyplnili elektronickú prihlášku.
Pri zápise bude skontrolovaná správnosť
údajov podľa občianskeho preukazu a rodného listu dieťaťa, ktorý je potrebné priniesť
so sebou na zápis.
Podľa názvu školského vzdelávacieho programu „Škola, ktorá nás baví, škola, v ktorej sme
radi“, je hlavným cieľom a poslaním školy vytvoriť miesto, kde sa všetci žiaci cítia dobre
a bezpečne, kde sa radi vracajú a nachádzajú
porozumenie a podporu. Škola motivuje
žiakov k získavaniu rozširujúcich vedomostí
prípravou a zapájaním sa do olympiád, umeleckých a športových súťaží. V škole pôsobí
podporný tím odborných zamestnancov,
škola takisto poskytuje širokú ponuku voľnočasových aktivít, na oddych a vyučovanie
slúžia aj relaxačné kútiky na chodbách školy.
Škola rovnako ponúka rozšírené vyučovanie anglického jazyka s navýšenou dotáciou
vyučovacích hodín vo všetkých ročníkoch,
od 1. ročníka s využitím metódy CLIL, ako
aj metódou TPR, ktorá je založená na zážitkovom učení s možnosťou pohybu.
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do 10.00 h, 10 km a cyklotrasy (v dĺžke 25 a 30 km) do 11.00 h.

Extraliga šachu, 7. – 8. kolo

7. 5.- 8. 5.2022 / 10.00 h / Dubnické múzeum
Športový klub šachu privíta súperov z Liptovskej šachovej školy
a ŠK Prákovce.
Viac informácií na www.kultura.dubnica.eu.

Dubnické divadlo - Zborovňa
16. 4. 2022 / Nimnica
24. 4. 2022 / Červený Kameň
8. 5. 2022 / Prejta

10. 4. 2022 / 9.30 h / trávnatá plocha na sídlisku
Pod hájom za „Účkom“ / vstup voľný
Súťaž o najšikovnejšieho psieho miláčika, slávnostné otvorenie
prvého psieho výbehu, ukážky kynológie a cvikov
záchranárskych psov. Viac info o podujatí a registrácii
do súťaže nájdete na www.kultura.dubnica.eu.

Dubnické divadlo - Hotel
na (z)bláznenie

Výročná členská schôdza MO SRZ

15. 5. 2022 / Beluša
22. 5. 2022 / Opatová

10. 4. 2022 / 9.00 h / dom kultúry
Slovenský rybársky zväz, Mestská organizácia Dubnica
nad Váhom pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu.
Prezentácia sa bude konať od 8.00 h do 9.00 h.

Radošinské naivné divadlo - Pán
Strom

Turnaj družstiev o Majstra Dubnice nad Váhom 2022

16. 5. 2022 / 19.30 h / dom kultúry / 20 €

Muzikál Alžbeta BÁTHORY

24. 6. 2022 / 19.00 h / dom kultúry / 29 €

INÉ
8. 4. 2022 / 15.00 h / mestská knižnica / vstup
voľný
Nevšedné tvorivé dielne pre všetky deti a ich rodičov.

Veľká noc ide...

9. 4. 2022 / 10.00 h / javisko pred ABC / vstup
voľný
Vystúpenia detských folklórnych súborov, tvorivé dielničky
pre deti, bábkové divadlo MAKiLe, remeselné trhy.
PIA

17:30
19:30

24. 4. 2022 / 14.00 h – 20.00 h / 4-dráhová kolkáreň
v Trenčíne – Nových Zlatovciach
Turnaj usporadúva Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom.
Súťaží sa podľa pravidiel a súťažného poriadku kolkárskeho
športu. Podrobné informácie o súťaži nájdete v časti Udalosti
v meste – Kalendár podujatí.

Prednáška Františka Simančíka

Cesta do vesmíru

PIA
1.4.

Srdce na dlani
CA, 2D, ČJ, MP, 95, 6/5€, komédia

Morbius

28. 4. 2022 / 15.00 h / mestská knižnica / vstup
voľný
Prednáška pracovníka SAV a laureáta Krištáľového krídla o tom,
ako je možné udržať prijateľný stav životného prostredia aj bez
nutnosti rezignácie na dnešné civilizačné vymoženosti a
dosiahnutý komfort.

Dubnická 30-tka

30. 4. 2022 / začiatok registrácie 6.30 h / DuTaF
Centrum
Ukončenie registrácie: 35 km do 8.30 h, 30 km do 9.00 h, 20 km

PIA
8.4.

IT, 2D, ST, 15, 108, 6/5€, akčný, thriller

NED
3.4.

STR
6.4.

CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma

19:30

Tieňohra

15:30 Ježko Sonic 2

15:30

CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

na dlani
18:00 Srdce
CA, 2D, ČJ, MP, 95, 6/5€, komédia

CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

SOB
9.4.

Keď sa červenám
CON, 2D, SJ, 12, 103, 5/4€, thriller

Srdce na dlani
20:00 CA,
2D, ČJ, MP, 95, 6/5€, komédia

15:00 Ježko Sonic 2
CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

15:00 Keď sa červenám (3D)

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

19:30 Správa o záchrane mŕtveho
18:00
19:30

Peter Dvorský
CON, 2D, SJ, 7, 77, 5/4€, dokumentárny, životopisný

Vojnový zápisník (2. BENEFIČNÁ PROJEKCIA PRE UKRAJINU)

STR
13.4.
ŠTV
14.4.

17:30 Srdce na dlani
CA, 2D, ČJ, MP, 95, 6/5€, komédia

Tieňohra
19:30 CON, 2D, SJ, 12, 103, 5/4€, thriller
17:00

PIA
15.4.

Biela sobota

8.00 h – ranné chvály v Kostole sv. Jakuba
20.00 h – veľkonočná vigília Pánovho zmŕtvychvstania – Kostol sv. Jakuba a Kostol sv. Jána Bosca

Veľkonočná nedeľa
Sv. omše ako v nedeľu

STR
20.4.
ŠTV
21.4.

CON, 2D, SJ, 12, 103, 5/4€, thriller

19:30 Severan

15:00 Údolie lampášikov

GF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný

17:00 Atlas vtákov

CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma

PIA
22.4.

SOB
16.4.

3D film

15:00

CON, 2D, SD, 12, 143, 5/4€, dobrodružný, fantasy

18:00 Atlas vtákov
CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma
20:00

SOB
23.4.

CON, 2D, SD, 12, 143, 5/4€, dobrodružný, fantasy

CA, 2D, ST, 15, 136, 6/5€, historický, akčný

CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

19:30 Stop-Zemlia
17:00 Kryštof

BON, 2D, ČJ, 15, 101, 6/5€, dráma, historický

19:30 Po čom muži túžia 2

15:30 Ušiak Čiky a Škrečok temnôt

MAG, 2D, SD, MP, 91, 5/4€, animovaný, rodinný, komédia

17:30

Po čom muži túžia 2
CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia
CON, 2D, SD, 12, 143, 5/4€, dobrodružný, fantasy

NED
24.4.

MAG, 2D, SD, MP, 91, 5/4€, animovaný, rodinný

17:00 Kryštof

BON, 2D, ČJ, 15, 101, 6/5€, dráma, historický

19:30 Po čom muži túžia 2
CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

ŠTV
28.4.
PIA
29.4.

17:30 Šťastný nový rok 2: Dobro došli
CON, 2D, SJ, 12, 93, 5/4€, romantický, komédia

19:30

SOB
30.4.

Po čom muži túžia 2
CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

17:30 Po čom muži túžia 2
CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia
19:30
13:00

Posledné preteky
BON, 2D, ČJ, 12, 100, 6/5€, dráma, historický, životopisný

Ušiak Čiky a Škrečok temnôt
MAG, 2D, SD, MP, 91, 5/4€, animovaný, rodinný

15:00 Smradi

CA, 2D, SD, MP, 100, 5/4€, animovaný, komédia

17:30

Po čom muži túžia 2
CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

19:30 Panstvo Downton: Nová éra

CON, 2D, SD, 12, 143, 5/4€, dobrodružný, fantasy

19:30 Severan

Po čom muži túžia 2

15:00 Ušiak Čiky a Škrečok temnôt

Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (ST)

Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (ST)

17:30

19:30 Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (ST)

CA, 2D, ST, 12, 125, 6/5€, historický, dráma

15:00 Smradi

CA, 2D, SD, 7, 99, 5/4€, animovaný, komédia

16:30

19:30 Last and First Men

CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

14:30 Keď sa červenám

NED
17.4.

PREDPREMIÉRA

CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

Ježko Sonic 2
13:00 CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

Údolie
lampášikov
V lete ti poviem,
ako sa mám
13:00
17:00 GF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný
Fantastické zvery: Tajomstvá Dumbledora (ST)

Po čom muži túžia 2 -

FT, 2D, ČT, 12, 122, 5/4€, dráma

FT, 2D, ČT, 12, 179, 5/4€, dráma

17:00 Tieňohra

17:30

FT, 2D, ČT, 15, 70, 5/4€, sci-fi

19:00 Drive My Car

zvery: Tajomstvá Dumbledora (ST)
19:00 Fantastické
CON, 2D, ST, 12, 143, 5/4€, dobrodružný, fantasy

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

8.00 h – ranné chvály v Kostole sv. Jakuba
10.00 h – krížová cesta na Kalvárii
15.00 h – obrady Veľkého piatku – Kostol sv. Jakuba
a Kostol sv. Jána Bosca
20.00 h – Krížová cesta mladých – Kostol sv.
Jakuba

CON, 2D, SJ, 12, 93, 5/4€, romantický, komédia

CA, 2D, SD, 7, 99, 5/4€, animovaný, komédia

Dámsky klub

Veľký piatok

Šťastný nový rok 2: Dobro došli

13:00 Keď sa červenám

Filmový klub

17.45 h – sv. omša na pamiatku Pánovej večere
– Prejta
18.00 h – sv. omša na pamiatku Pánovej večere
– Kostol sv. Jakuba
19.00 h – sv. omša na pamiatku Pánovej večere
– Kostol sv. Jána Bosca

CA, 2D, ST, 15, 136, 6/5€, historický, akčný

ASFK, 2D, ST, 15, 68, 5€, dokumentárny, vojnový

Program
na apríl
2022

Zelený štvrtok

CA, 3D, SD, 7, 99, 6/5€, animovaný, komédia

NED
10.4.

Morbius
19:30 IT, 2D, ST, 15, 108, 6/5€, akčný, thriller
17:00 V lete ti poviem, ako sa mám

8. 4. v Prejte 10.00 h – 11.00 h, 16.30 h – 17.30 h
9. 4. v Kostole sv. Jakuba 10.00 h – 12.00 h, 15.00
h – 17.00 h

CA, 2D, SD, 7, 99, 5/4€, animovaný, komédia

17:30 Tieňohra

20:00 Morbius
IT, 2D, ST, 15, 108, 6/5€, akčný, thriller

Šťastný nový rok 2: Dobro došli
17:30 CON, 2D, SJ, 12, 93, 5/4€, romantický, komédia

Spoločná sviatosť zmierenia

CON, 2D, SJ, 12, 103, 5/4€, thriller

13:00 Ježko Sonic 2

CA, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, dráma

ŠTV
7.4.

17:30 Správa o záchrane mŕtveho

13:00 Encanto: Čarovný svet

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

SOB
2.4.

SLÁVENIE VEĽKEJ
NOCI VO FARNOSTI
DUBNICA NAD VÁHOM

Najšikovnejší psí miláčik 3. ročník

DIVADLO

NED
1.5.

CA, 2D, SD, MP, 100, 5/4€, animovaný, komédia

17:00 Panstvo Downton: Nová éra
CA, 2D, ST, 12, 125, 6/5€, historický, dráma

19:30 Posledné preteky

BON, 2D, ČJ, 12, 100, 6/5€, dráma, historický, životopisný

Život v meste
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Pozvánka Náš lokálny komfort nemusí spôsobovať
globálny problém nutiu sa nevyhneme. A možno je aj neskoro.
Text Samuel Valuch Foto legalsummit.sk

„Rešpekt k prírode nemusí byť
v rozpore s potrebami rozvoja
civilizácie. Ľudstvo sa môže udržateľne rozvíjať aj bez nutnosti
devastácie zdrojov a ničenia
biodiverzity. Nevyhnutným predpokladom na to je však s rozvojom
techniky ruka v ruke rozvíjať aj racionálne správanie sa. Kvalitnejšia
technika si jednoducho vyžaduje
kvalitnejšie ľudstvo.“ Tak znie
jedna z myšlienok pracovníka Slovenskej akadémie vied a laureáta
Krištáľového krídla Františka Simančíka, ktorý bude vo štvrtok 28.
apríla o 17.00 hosťom dubnickej
knižnice.

Naše správanie treba preto okamžite radikálne prehodnotiť, pričom technický pokrok
stále dáva dobré predpoklady na to, aby sme
za uspokojivé pohodlie nemuseli v budúcnosti zaplatiť privysokú cenu,“ uvádza svoju
prednášku spoluautor viac ako 300 publikácií
a 30 patentov.
Jej názov znie Náš lokálny komfort nemusí
spôsobovať globálny problém, knižnica ju
do svojho programu zaradí v rámci cyklu Planéta Zem je naším domovom, ochraňujme ju,
ktorý z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.
Príďte si vypočuť výnimočnú osobnosť, vedca,
ktorý sa pokúša zvrátiť globálny vývoj.

„Zhruba pred dvesto rokmi objavili ľudia
pod zemou energetickú špajzu. Začali ju
s chuťou vyjedať, pričom radikálne stučneli
(z približne jednej miliardy na dnešných
sedem a pol). Navyše v domnienke, že zásob
vhodnej energie je dosť, zleniveli v hľadaní alternatív a venovali sa viac svojmu vlastnému
komfortu. Špajza sa však postupne vyprázdňuje a následky nášho prejedania sa
zanechávajú v okolí také silné stopy, že
ak sa zavčasu nespamätáme a znova nezačneme usilovne pracovať, radikálnemu chud-

Umelecké prplačky s Joze- Medzinárodný deň žien
fom Vydrnákom v kaštieli sme oslávili koncertom
V rámci jarných prázdnin ponúklo Dubnické múzeum v spolupráci
s dubnickým umelcom Jozefom Vydrnákom jednodňovú výtvarnú
aktivitu pre deti s názvom Umelecké prplačky. Deti sa mohli v rámci
tvorivého dopoludnia a popoludnia v stredu 9. marca venovať spoločne s umelcom žijúcim v našom meste výtvarným technikám koláž
a monotypia.

016 Kultúra

V nedeľu 6. marca sa veľkou sálou mestského domu kultúry rozliehali
tóny Moštenských Pajtášov a Pavla Latáka, ktorí prišli potešiť svojimi
tónmi dámy pri príležitosti sviatku Medzinárodného dňa žien. Vynikajúca atmosféra podujatia svedčila o tom, že o kultúrne podujatia, ktoré
boli utlmené pandémiou, je v meste stále veľký záujem. Za kvety ďakujeme kvetinárstvu Kvety u Guru.

Marec

Kultúrny tip
Otvorenie hlavnej
sezóny
Dubnického
kaštieľa
Text Samuel Valuch Foto Divadlo de Costy

Po pandemických rokoch ohlasuje
svoj návrat podujatie, ktoré bolo
výraznou súčasťou kultúrneho ko-
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lobehu v niekdajšom sídle rodiny
Ilešháziovcov a v Dubnickom
múzeu. V nedeľu 8. mája otvoríme
hlavnú sezónu Dubnického kaštieľa, samozrejme, ako je zvykom,
vo veľkom štýle.
Organizátori odejú priestory konania podujatia do šiat minulosti a vezmú do nej každého,
kto bude mať záujem a príde sa pozrieť. Návštevníci sa môžu tešiť napríklad na vystúpenie
Divadla De Costy s názvom Turnaj neturnaj.
„Už ste niekedy videli bábkové kone, ktoré
vyzerajú ako živé? Tak my ich máme, a k tomu
príbeh, že sa budete od smiechu chytať za brucho. Turnaj neturnaj je komédia, ktorá pení samotní divadelníci na svojej webovej
pobaví na akejkoľvek akcii,“ hovoria o vystú- stránke.

Najväčším lákadlom však bude koncert Slovenského komorného divadla Martin,
v ktorom vystúpia mená ako Tomáš Grega,
Daniel Žulčák, Marek Geišberg, Alena Pajtinková či Róbert Mankovecký. Silný
umelecký zážitok v prostredí s jedinečným geniom loci, aký v našom meste často nezažijete,
by ste si nemali nechať ujsť.
„Tešíme sa na prvé veľké podujatie tejto sezóny, budeme radi, ak k nám prídete a veríme,
že sa vám program bude páčiť,“ pozýva všetkých riaditeľka Dubnického múzea Monika
Schwandtnerová.
V nedeľu 8. 5. 2022, miesto
konania
bude
upresnené.
Viac informácií na www.kastiel.dubnica.eu a na www.dubnica.eu.

Medzinárodný deň žien si
pripomenuli aj v Dubine

V utorok 8. marca si MDŽ pripomenuli aj zamestnanci a klienti v ZpS
Dubina a ŠZ v Prejte. Vraví sa, že kvety dokážu hovoriť, a tak muži
z radov klientov spolu s inštruktorkami sociálnej rehabilitácie a sociálnymi pracovníčkami odovzdali obyvateľkám kvietok a ručne vyrábané
blahoželania. V Prejte zas obyvateľky potešil kvietkom vedúci ošetrovateľského úseku.
text a foto: Jana Urbanovský

Koncert pre Ukrajinu priniesol viac ako 4000 eur

V úvode marca zorganizovalo oddelenie kultúry benefičný koncert
pre Ukrajinu spojený s diskusiou, na ktorom sa predstavili kapely
Uhol Dopadu spolu s DESMODOM a Robom Šimkom, ale aj OZ
Bystriny. Interpreti sa vzdali svojho honorára v prospech ukrajinských
obyvateľov, okrem toho sa počas koncertu podarilo vyzbierať 595 eur,
ktoré boli prevedené na transparentný účet mesta. Ďakujeme všetkým
za účasť tak na koncerte, ako aj na benefičnom premietaní filmu Oľga
v Kine Lastovička.
Kultúra
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V behu mu titul unikol len tesne, dohnal to na bicykli
Text Samuel Valuch Foto Archív Jozefa Daška

Poďme však už k behaniu.
V marci oslávil osemdesiat rokov, Začínal som ako 14-ročný na priemyslovke. Prvý
a ako som počas rozhovoru s ním ročník sme boli ešte v ZŤS-ke, na telocvik sa choveľmi rýchlo zistil, žil mimoriadne dilo dolu na štadión. Sedel tam starý pán Valášek
ako tréner. Raz za mnou prišiel, že či by som neaktívnym životom. Pôvodne sme
šiel na tréning, a zobral ma do parády. Hneď prvý
sa chceli rozprávať o atletike a za- rok som zabehol druhý najlepší čas na Slovenložení bežeckého klubu v Dubni- sku na kilometri. Potom ma Žilinčania zlanárili,
ci, z toho, čo mi povedal, by však boli majstrovstvá ČSR a zobrali ma hosťovať ako
mohol vzniknúť samostatný článok člena Spartaku do štafety na 3 x 1000 metrov.
o jeho perzekuovaní bývalým reži- A to by sme boli majstri ČSR, jednoznačne,
mom, o jeho konštruktérskej ka- vedeli sme spočítať časy. Lenže otec bol vtedy
riére, ale aj o behu, cyklistike či sedem rokov v Jáchymove, a mne zrazu poštou
pôsobení v dubnickom turistickom prišlo, že môžem ísť na návštevu po asi troch rooddiele. Jozef Daško prišiel na roz- koch. To som uprednostnil. Rozprávali sme sa
hovor v sprievode Jána Bakytu, desať minút cez zamrežované okienko.
Potom som dostal zápal pohrudnice, už som sa
ktorý upresnil najmä faktografické
do formy nedostal, ako chalan som mal iné záujúdaje. Nakoniec to predsa len bolo my...
najmä o behaní.
Pán Daško, ste rodený Dubničan,
no ako ste mi už pred rozhovorom
naznačili, istú dobu ste v našom
meste žiť nemohli.
Áno, v 50. som bol odtiaľto aj s rodinou vyvezený pod Levice, mal som vtedy desať rokov. Tam
som chodil aj do školy – bola tam slovenská
a maďarská. So školou bol problém aj neskôr, nemohol som sa dostať na strednú, nespravil som
skúšky, hoci som sa učil dobre. Nikto mi nepovedal prečo. Keď v 90-rokoch vracali kádrové
materiály, bol tam vložený papierik: Neprijať
na žiadnu školu okrem poľnohospodárskeho učilišťa.
Napriek tomu máte aj vysokoškolské vzdelanie.
Vychovával ma brat, bol starší o trinásť rokov,
zomrel minulý mesiac ako 92-ročný. Už jeho
nechceli prijať na vysokú školu. Aj ja som si
dával prihlášky na jednu školu za druhou, nič
neprešlo. To viete, otec bol v Jáchymove, bol s
ním vedený verejný proces, v závode naň dokonca rozdávali lístky – ľudia sa mohli ísť pozrieť
na zbohatlíka, na kulaka. V 60.
rokoch sa však objavil Dubček a
zrazu mi prišlo, že mám ďalší deň ísť
na prijímacie skúšky. Povedal som bratovi, že
keď zavolali mňa, mal by to skúsiť aj on. Nakoniec sme spolu začali v ten istý rok od prvého
ročníka. Spolu sme aj skončili. A potom som
nastúpil do ZŤS.
Vzhľadom na okolnosti zrejme nie
vo vysokej pozícii...
Nastúpil som na dielňu ako sústružník, hoci som
študoval s vyznamenaním. Po vojenčine sa postavila konštrukčná budova a potrebovali konštruktérov. Nakoniec ma prijali. V roku 1987 som
napríklad spravil nový rad hydraulických kladív,
mali úspech a v Brne na celoštátnej výstave moje
kladivo získalo zlatú medailu. A tých ZŤS moc
nemala.
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Kedy ste sa k behu vrátili?
Až neskôr, keď sme boli starší, zase sme behali
po horách. S Jánom Bakytom sme založili Klub
rekreačného behania pri ROH. Pod jeho hlavičkou sme chodili na preteky, veľa aj na tie v bežeckom lyžovaní. Úplne prvými bol Beh po stopách
armádneho zboru zo Štrbského plesa na bežkách
do Žiarskej doliny. Chodil som aj Bielu stopu,
naposledy som ju šiel pred štyrmi rokmi. Robili
sme aj Veľkú cenu ZŤS na Vršatci, bol som členom výboru lyžiarskeho oddielu.
Ako vtedy klub fungoval?
Bolo nás tam asi tridsať, muži aj ženy. Ako prvé
preteky sme organizovali Beh Práce a Smeny,
ktorý sa konal v parku a my sme prebrali jeho organizáciu. V roku 1991 sme sa pretransformovali
na Jogging klub a začali sme robiť ďalšie preteky
– prvá bola hodinovka, potom Vršatec, desiatka
na Novú Dubnicu.
S pánom Bakytom, ktorý vedie Jogging klub od jeho založenia, ste robili aj MS veteránov na Vršatci.
Horský kros Pruské - Vršatec boli prvé preteky
zo Slovenska zaradené do československého pohára v behu do vrchu, v roku 2000 a 2017 boli
aj majstrovstvami sveta veteránov. To boli akcie,
na ktoré radi spomínajú všetci účastníci z celého
sveta (smiech).
Treba povedať, že Jogging klub dosť pomohol
rozvoju behania v našom meste. Nie sme zriadení na to, aby sme brali prvé miesta, ale aby

ľudia behali. Aby sa stretli, mohli si zatrénovať.
Robíme však napríklad aj výjazdy na MS v behu
do vrchu veteránov, bez toho by sa tam ľudia
z mesta a okolia nedostali.
Dnes už nebeháte, úspechy však
dosahujete ako cyklista.
Kilometre sa prejavili na mojich kolenách. Keď
sa však človek hýbe celý život, sedieť sa mu nedá.
Kamaráti cyklisti ma zlanárili na veteránsku ligu,
to bolo asi dvanásť rokov dozadu. Na prvých pretekoch som pohorel, nie je to ako beh, ak sa nechytíte na začiatku, už nemáte šancu. Potom som
sa to naučil a odvtedy som bol vždy do tretieho
miesta. Teraz mám 24 medailí z majstrovstiev
Slovenska. Obliekali mi aj nejaké tričko ako Saganovi (smiech).
Na akú disciplínu sa v cyklistike zameriavate?
Nejazdím hromadné štarty. Mal som zlomené tri rebrá, nechcem znova spadnúť a skončiť
na vozíku. V balíku sa cyklisti zrážajú, keď vidím,
že vedľa mňa padne desať ľudí a sanitky ich vozia
s panvami a kľúčnymi kosťami... Alebo nejaký
chlapec, teda starý somár, môj ročník, ide dolu
kopcom 80-tkou a spadne, to za to nestojí. Začal
som jazdiť hlavne časovky.
Náš rozhovor by sme mohli ukončiť
turistickou témou. Nedávno som
vaše meno objavil v článku o Trnavskej stovke, kde vás spomínali v súvislosti s jedným rekordom.
Keď som nebehal, býval som aj členom dubnického KST. Chodili sme Trenčiansku 50,
bola aj Dubnická 30, končila sa na Homôlke.
Povedal som vtedy – urobme trasu z Dubnice
do Dubnice, vybral som trasu ponad kalváriu
cez Kopanicu, v podstate tú, čo sa chodí doteraz.
To mi však nestačilo, tak som skúsil Trnavskú
stovku. Šlo sa z Bratislavy cez Malé Karpaty
do Brezovej pod Bradlom. Aj to sa mi málilo,
tak som šiel z Brezovej do Bratislavy na štart a
zase naspäť. Potom som už ale definitívne prešiel
na ten klub rekreačného behu a Jogging. A v Joggingu asi už umriem (smiech).

Jozef Daško (vľavo) s Jánom Bakytom.
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Na túru v Ilavskom okrese 4 Športový
prehľad

Text Samuel Valuch Foto Veronika Valuchová

Už po štvrtý raz vás pozývame
na spoločné potulky prírodou
v našom najbližšom okolí. Tentoraz
v čase prvých jarných kvetov a pučiacich zelených lístkov na kríkoch
popri lesných cestách, kedy je
odolať hlasu, volajúcemu nás von
do prírody, takmer nemožné.
Červená skala a Javorina
Ak by sme vyhlásili anketu o najmenej známy
či využívaný chodník v okrese, s veľkou pravdepodobnosťou by v nej zvíťazila žlto značená
trasa z Košeckého Rovného. Na relatívne
prudké stúpanie hneď od úvodu si rýchlo
zvyknete a začnete si vychutnávať pohľad
do doliny, ktorá sa pod vami postupne otvorí.
Krásny úzky chodník vás napokon vyvedie
z úbočia kopca až na lúky nad obcou Mojtín.
Neklesajte však hneď dolu, pokračujte vychodenou cestičkou po hrebeni, určite ju
neprehliadnete. Je celkom logická, a napokon, ukazuje tam aj veľká šípka.
Po niekoľkých minútach kráčania sa ocitnete
na Červenej skale, krásnom výhľadovom
bode a ideálnom mieste na prvú väčšiu prestávku. Veď to je tá skala, ktorú sme videli
zdola, uvedomíte si pri spomienke na ostro
rezaný skalný útvar, visiaci nad dolinou.

Po návrate na žltú značku pokračujte až
na mojtínske zjazdovky, tu sa napojte
na modrú značku (teda ak nemáte chuť ísť
ešte na Rohatú skalu či Ostrú Malenicu) a začnite stúpať hore svahom. Na Mojtíne sa
oficiálne nelyžuje už dlhšie, oplatí sa sem však
vydať minimálne za výhľadmi z horných poschodí lyžiarskeho svahu. Po pokochaní sa
vkĺznite do lesa, modrá značka vás prevedie
vrcholom Javoriny na druhú stranu, kde
cez rúbane a krásne borovicové háje klesnete
na lesnú cestu do Zliechova. Celý čas bude
vaše oči magnetizovať Strážov, najvyšší vrch
nášho pohoria s výškou 1213 metrov. Už vás
však čaká len cesta k autu – buď po asfaltke,
Na Červenej skale.

Text Samuel Valuch

Florbalisti ŠK Victory Stars ukončili
premiérovú sezónu v extralige
na výbornom deviatom mieste
so ziskom 25 bodov.

Pohľad zo Sokola.

alebo neznačeným chodníkom po lúke ponad
obec. Áno, a teraz je najlepší čas povedať si:
Ako to, že som tu doteraz ešte nebol? Trasa
má približne 12 km a 650 výškových metrov,
prejdete ju asi za 4 hodiny.
Na Sokol aj za muflónmi
Kopec pomenovaný po známom okrídlenom
dravcovi dubnický turista pravdepodobne
pozná. Najkratšia cesta sem vedie zo Štyroch
Líp, vyraziť však môžete aj z okresného mesta.
Ak by ste sa do Ilavy vrátili tou istou cestou,
túra bude mať približne desať kilometrov, pričom sa naozaj zapotíte až v stúpaní
na samotný vrchol. Vychádzku si však môžete
aj zokruhovať, stačí zísť dolu cez osadu Háj
na Štyri Lipy po miestnom zelenom značení,
potom sa napojiť na miestnu žltú, ktorá vás
dovedie príjemným terénom cez Starý háj
nazad do Ilavy. Sokol prekvapí nečakane pútavými výhľadmi na Vápeč, Homôlku či
Vlčinec, z druhej strany zase ukáže zaujímavý
pohľad na Biele Karpaty. Hore nedávno pribudol nový gril, takže si zastávku môžete
pokojne predĺžiť.

Ak máte sklony k poznávaniu neznačených
trás, vyjdite z Ilavy do záhradkárskej osady
Lašteky a pokračujte chodníkom popri plote
stále rovno za nosom. Pekná lesná cesta sa vlní
po úbočí hrebeňa a je zaujímavou alternatívou ku klasickej, nie až tak atraktívnej žltej
značke. Navyše v týchto lokalitách často narazíte na rôznych obyvateľov lesa. Najmä
v ranných či podvečerných hodinách sa vám
o safari postarajú srny či stáda jeleňov, ale aj
čriedy diviakov. Naraziť tu už môžete
na tvora, ktorého v horách nad Dubnicou nestretnete. Stáda muflónov, ktorých si
za symbol zvolila aj cementáreň v Ladcoch, sa
začínajú vyskytovať práve v týchto lokalitách,
stretnúť ich môžete aj ďalej smerom na Košecu a Ladce. Pozorovanie pokojných stád
týchto lesných oviec je veľkým zážitkom.

Vypadnutiu či baráži o účasť v budúcom ročníku súťaže sa napokon s prehľadom vyhli,
od prenasledovateľov z Prešova či Bratislavy
ich delilo 9, respektíve 10 bodov. Najproduktívnejším hráčom tímu sa stal Peter Blažej
so 48 bodmi, najlepším strelcom zase Adam
Madaj, ktorý prekonal súperových brankárov
28-krát, len o tri góly menej vsietil počas sezóny Michal Janiga. V extralige momentálne
prebiehajú boje v play-off, dubnickí fanúšikovia veria, že by sa ich o rok mohli zúčastniť už
aj hráči Victory Stars.
Dubnický tartan sa stal v nedeľu
27. februára dejiskom charitatívneho podujatia na podporu rodiny
Zacharovcov, ktorých farma Čarovný dvor v Ladcoch nedávno
kompletne vyhorela.
Bežci mohli prísť myšlienku podujatia podporiť počas celého dňa, z ich príspevkov sa
vyzberalo 756 €. Najviac kilometrov spomedzi účastníkov nabehal Tomáš Podpera, ktorý
na štyristometrovom ovále odkrúžil celých
85 kilometrov.
Počas víkendu 12. a 13. marca bolo
na programe tretie dvojkolo najvyššej slovenskej šachovej súťaže
Eco-C Extraliga ročníka 2021/22.
Domáci tím ŠKŠ Dubnica nad Váhom privítal v priestoroch Dubnického kaštieľa najprv
v sobotu družstvo z Osuského, v zápase dvoch
tímov, ktoré získali štyri body v štyroch doterajších zápasoch, boli miernym favoritom
práve Dubničania. To sa však ukázalo ako
psychologická nevýhoda, z víťazstva v pomere
5:3 sa napokon tešili hostia.

V nedeľu sme sa stretli s vedúcou Modrou,
ktorá vyhrala všetky doterajšie zápasy. Tím
ťaží z účasti silných zahraničných veľmajstrov,
ktorých má na súpiske až deväť, pričom v jednom zápase môžu nastúpiť štyria. Keď k tomu
pripočítame ešte dvoch slovenských, tak proti
nášmu jednému veľmajstrovi a dvom medzinárodným majstrom to vyzeralo ako boj
Goliáša s Dávidom. Napokon sa nám však podarilo dosiahnuť nečakanú remízu 4:4, čo je
určite najväčšie prekvapenie doterajšieho
priebehu súťaže. (Autor: Emil Kováčik)
Šport
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Ako správne nakladať s odpadom?
Technické služby mesta v spolupráci s referátom životného prostredia pripravili
pre obyvateľov v súvislosti so správnym nakladaním s odpadom niekoľko tipov
a praktických rád, ktoré môžu občanov nasmerovať a upozorniť na to, čo
môžu robiť pri nakladaní s odpadom lepšie.
1. Do hnedých nádob na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nepatria
okrem iného: igelitové vrecká, zaváraniny, potraviny v obaloch
2. Do nádob na komunálny odpad nevhadzujeme popol (patrí do kompostu).
Pozametaný štrk nepatrí do uličných košov.
3. Igelitové vrecká so zvyškami potravín či pečiva, prípadne plné zaváraninové
poháre, nesmú byť ukladané vedľa smetných nádob.
4. Ukladanie akéhokoľvek odpadu mimo zberných nádob je považované
za vytváranie ilegálnej skládky.
5. Pokiaľ vyhadzujete oblečenie do zbernej nádoby na textil, je potrebné,
aby boli textílie vo vreci, prípadne v taške.
6. Malý elektroodpad a batérie je potrebné vhadzovať do červených zberných
nádob určených na elektroodpad. Veľký elektroodpad môžu obyvatelia
bezplatne odovzdať na zbernom dvore na Nádražnej ulici.
7. V prípade plastových fliaš a plechovíc, pokiaľ nie sú zálohovateľné,
pred ich vhodením do žltej zbernej nádoby je potrebné ich poriadne stlačiť.

Mestské kompostovisko
dočasne sídli na novej adrese
Z dôvodu prebiehajúcich búracích
prác v areáli bývalej práčovne je mestské kompostovisko dočasne otvorené na novej adrese. Občania ho nájdu
na Nádražnej ulici - po napojení sa
na hlavnú cestu z bočnej v smere
od nového cintorína k TSM ide
o prvú budovu vľavo. Areál je
označený. Otváracia doba zostáva nezmenená. Služby kompostoviska môžu obyvatelia využívať
PO-PIA 10.00 h - 17.00 h (obedňajšia prestávka 12.00 h - 12.30 h)
a v sobotu 8.00 h - 12.00 h.

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 6. 4. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 13. 4. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 27. 4. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 20. 4. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 4. 5. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 11. 5. 2022

ZÁHRADNÝ
BIOODPAD
LOKALITA

TERMÍN

CENTRUM I, KOLLÁROVA UL.,
UL. NAD KOSTOLOM,
CINTORÍNSKA UL.,
NÁDRAŽNÁ UL.,
ŠKOLSKÁ UL.,
BYTOVKA 105,
UL. A. KMEŤA,
ŠAFÁRIKOVA UL.,
MOYZESOVA UL.,
UL. NAD ZÁBREHOM,
PIONIERSKA UL.,
BRATISLAVSKÁ UL.,
ORION, CENTRUM III,
POD HÁJOM,
PARTIZÁNSKA UL.,
FÁNDLYHO UL.

PONDELOK 4. 4. 2022

CENTRUM II, ŠTÚROVA UL.,
MČ PREJTA

PONDELOK 11. 4. 2022

SÍDLISKO ZA TRAŤOU

PONDELOK 25. 4. 2022

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 28. 4. 2022

PREJTA, KOLONKY

PIATOK 29. 4. 2022

Info
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