Dubnické noviny – február 2022
Do tretice všetko dobré
Na sklonku jari nás víta marec, tretí mesiac v roku. Verím, že spolu s hrubými kabátmi a
nepriepustnými zimnými bundami odložíme aj ťaživé myšlienky. Osobne sa priznám, že ako
mesto máme hneď niekoľko dôvodov na to, aby zimnú letargiu nahradil jarný optimizmus a
energia. Pre budúcnosť Dubnice nad Váhom sa podarili skutočne veľké a významné veci.
Od polovice februára má viac ako päťstovka detí vytvorené omnoho lepšie podmienky na
štúdium umenia a cibrenie talentu vďaka zmene sídla základnej umeleckej školy. Už dnes, teda
len pár dní, resp. týždňov po presťahovaní školy z nevyhovujúcej bývalej bytovky, cítiť v
kultúrnom dome zmenu. Výraznú a neprehliadnuteľnú. Je tu živo, vládne tu ruch, vrava, smiech
a keď sa započúvate, počujete tóny hudby. Jednoducho povedané – do kultúrneho domu sa po
rokoch vrátila kultúra samotná.
Skôr, než načrtnem ďalšie vynikajúce správy, ostanem ešte pri tom, čo sa podarilo. Na
informovaní obyvateľov mesta, či už cez sociálne siete, webové sídlo, SMS rozhlas ale tiež
Dubnické noviny či vývesné plochy si dávame naozaj záležať. Kolegovia investujú veľké
množstvo času, aby Dubničanom prinášali aktuálne informácie a všetky novinky. Nesmierne sa
preto teším, že táto snaha prináša výsledky aj vo forme ocenenia nezávislou inštitúciou
Transparency International Slovensko. Jej rebríček Hlásne trúby ukázal, že v zozname
radničných novín náš mesačník poskočil o viac ako 50 miest v oblasti transparentnosti či
užitočnosti. Sme na 17. mieste na Slovensku, prví v kraji, no stále máme ambície využiť
priestor, ktorý na zlepšovanie sa ešte máme.
Dobré správy máme aj pre priaznivcov športu a trávenia voľného času aktívne vonku, na
vzduchu. Po dlhšej dobe príprav môžeme prezradiť, že chystáme zásadnejšiu obnovu športovísk
na sídliskách, aby opäť mohli adekvátne slúžiť obyvateľom na plnohodnotné chvíle voľného
času. V tomto smere je prvou, no naozaj vydarenou lastovičkou aj obnova vnútrobloku v časti
Účko, vďaka ktorej nesmierne vzrastie kvalita verejného priestoru. No a napokon nesmiem
zabudnúť ani na projekt plavárne, pre ktorú aktuálne chystáme priestor. Bývalá práčovňa je
totiž už takmer úplne minulosťou.
Veci sa hýbu vpred a postupne tak aj kvalita života v našom 23-tisícovom meste. Teším sa, že
napredujeme. Motivuje nás to do ďalšej práce a pekných projektov. V čase, keď píšem tento
editoriál, je krásny slnečný štvrtok, počasie až nabáda k dobrej nálade. Je však niečo, čo nám
ju kazí. Spoločensko-politická situácia medzi naším východným susedom a Ruskom výrazne
vyeskalovala. Do popredia preto vystupuje iba jedno želanie. Mier. Aby sme aj naďalej mali
možnosť zaoberať sa otázkami kultúry, športu, umenia. Teda témami, ktoré ľudstvo rozvíjajú,
kultivujú a nie degradujú, či dokonca ohrozujú na živote.
Téma ľudskej spolupatričnosti, porozumenia a zmieru sú dnes teda ešte viac aktuálne, ako
kedykoľvek predtým.
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.
Fungovanie kompostoviska počas búracích prác

Dobrý deň, presunie sa kvôli búraniu práčovne mestské kompostovisko? Ako bude fungovať a
kde ho nájdeme? Ďakujem za odpoveď.
Odpovedá: PaedDr. Veronika Valuchová, hovorkyňa mesta
Dobrý deň, ďakujeme za Vašu otázku. Mestské kompostovisko v Dubnici nad Váhom ostáva
aj naďalej na nezmenenej adrese. Keďže je jeho otvorenie naplánované na úvod apríla, v
spolupráci s technickými službami mesta bude zabezpečený dočasný nový systém jeho
prevádzky do doby dokončenia búracích prác práčovne, o ktorom budeme občanov mesta včas
informovať. Po ukončení búracích prác práčovne bude možné aj naďalej využívať služby
kompostoviska na pôvodnej adrese.
Ďakujeme za porozumenie i za Vašu otázku.
#predstavujemetváremestskéhoúradu: Marián Michalička: Chceme čo najviac eliminovať
behanie po kanceláriách s papiermi v ruke
Autor: Veronika Valuchová
Na Mestskom úrade v Dubnici nad Váhom pracuje Marián Michalička ešte len o niečo viac ako
rok. Pozície vedúceho ekonomického oddelenia sa chopil symbolicky na Nový rok 1. 1. 2021.
Nebolo to však po prvý raz. Hoci sa hovorí, že dvakrát do tej istej rieky človek nevstúpi, Marián
Michalička je vedúcim ekonomického oddelenia na dubnickej radnici už po druhý raz. Prvýkrát
si túto úlohu vyskúšal pred 15 rokmi, no ako sám hovorí, mestský úrad je už celkom iný, ako
býval.
V akom životnom období vás zastihlo vyhlásenie výberového konania na vedúceho
ekonomického oddelenia?
Práve v čase, keď som po desiatich rokoch na manažérskej pozícii v automobilovom priemysle
trochu oddychoval, vnímal som, že táto pozícia je na mestskom úrade už nejakú dobu voľná.
Priznám sa, že ma lákala možnosť po rokoch pracovať priamo v mieste svojho bydliska a
prinášať pridanú hodnotu tam, kde žijem. No a tak som tu (úsmev).
Podobne ako niektorí iní kolegovia, ktorých sme predstavovali v predošlých číslach
Dubnických novín, aj vy ste vymenili tvrdé konkurenčné prostredie súkromného sektoru
za verejnú správu. Ako to po prvom roku hodnotíte?
Rozdiel medzi súkromnou a verejnou sférou už nie je taký priepastný, ako býval kedysi.
Odbornosť a náročnosť jednotlivých profesií stierajú rozdiely medzi nimi. Pozícia ekonóma v
súkromnej firme alebo vo verejnom sektore majú k sebe omnoho bližšie. Vyzdvihol by som
však fakt, že v tejto práci je kľúčovou akási samomotivácia. Spokojný občan väčšinou nepríde,
aby nás pochválil za dobre odvádzanú prácu a jej výsledky nevidíme okamžite. Preto je dôležité
mať túto prácu rád a vedieť sa každé ráno do nej tešiť na základe vlastného presvedčenia.
Zásadný rozdiel medzi súkromným a verejným sektorom je v kontrole. Samospráva je naozaj
pod dohľadom kontrolných orgánov, každý detail, každá transakcia či rozhodnutie musí byť v
súlade s predpismi, smernicami, vyhláškami a zákonom všeobecne. Preveruje nás nielen
automatizovaný systém, ale aj kontrolné orgány a v neposlednom rade verejnosť.
Ako 26-ročný ste pracovali na mestskom úrade na rovnakej pozícii. Vstúpili ste druhýkrát
do tej istej rieky?
Od vtedy už pretieklo naozaj veľa vody a toto je úplne iný mestský úrad, na aký som bol
zvyknutý pred 15 rokmi. Modernizácia špeciálne na dubnickej radnici napreduje takým
tempom, že sme oproti iným samosprávam výrazne popredu, pokiaľ ide o prácu s informačnými

systémami. Procesy sa zmodernizovali, priestory tiež a hoci 50 % kolegov mám tých istých ako
pred 15 rokmi, v tíme dominuje odbornosť a skúsenosť. Síce to nerád hovorím, čoraz viac sa
približujeme súkromnému sektoru, hoci našou úlohou nie je produkovať zisk, ale slúžiť
občanom.
Funkcia vedúceho ekonomického odboru je skôr manažérskou funkciou, vediete 10členný kolektív. O čo všetko sa staráte a čo musíte zabezpečiť?
Náš záber je relatívne široký, v podstate však ide o prácu s peniazmi, financiami. Samozrejme,
na začiatku všetkého stojí mestský rozpočet, ktorého som spolutvorcom, konsolidujem ho a
zhromažďujem všetky podnety a požiadavky. V rámci bežného chodu úradu zastrešujem
realizáciu všetkých platieb, sledujem príjmy, dohliadam na čerpanie a plnenie rozpočtu a na to,
aby bolo všetko v súlade so zákonom. Až 50 % výkonu nášho oddelenia tvorí služba občanovi,
keďže sekcia dane a poplatky pôsobí priamo v klientskom centre.
Mesto je v dobrej finančnej kondícii a jeho zadlženosť z roka na rok klesá, napriek tomu
sa vo veľkom investuje.
Áno, no to je možné len vďaka úsporným opatreniam a efektivite práce. Dokážeme tak vytvoriť
finančné krytie aj na väčšie projekty bez externých či úverových zdrojov.
Dotkneme sa aj vašich osobných ambícií ako vedúceho ekonomického oddelenia. Ktoré
ciele ste už naplnili a na ktorých stále pracujete?
Keď som nastúpil na túto pozíciu, mal som dva ciele. Prvým bola komunikácia s mojím tímom
ľudí. Jednoducho povedané, aby sa nikto nebál zaklopať na moje dvere a napr. požiadať o
pomoc. To sa, dovolím si povedať, podarilo. Ďalší ciel súvisí s digitalizáciou. Podarilo sa nám
zaviesť elektronický obeh objednávok, čím proces zjednodušujeme, zrýchľujeme. Pokračovať
chceme on-line obehom faktúr, aby sme čo najviac limitovali behanie po kanceláriách s
papiermi v ruke a všetky finančné doklady dostali do elektronického priestoru. Ambícia, na
ktorej ešte pracujeme, je ďalšie vzdelávanie zamestnancov, zamerané adresne na samosprávu a
a jej aktuálne výzvy.
Marián Michalička vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Pred tým, ako sa po
druhýkrát stal vedúcim ekonomického oddelenia na MsÚ v Dubnici nad Váhom, pôsobil sedem
rokov na manažérskych pozíciách v oblasti automobilového priemyslu. Nechýbajú mu ani
dlhoročné skúsenosti zo zahraničia z bankového sektoru. Má 43 rokov a spolu so svojou
manželkou a dvomi deťmi žije v Dubnici nad Váhom. Vo voľnom čase sa rád venuje cyklistike,
hre na basgitaru a spoločnému času s rodinou.
Konečne v novom! Základná umelecká škola sa presťahovala do domu kultúry
Autor: Veronika Valuchová
Po viac ako šiestich dekádach svojej existencie má Základná umelecká škola v Dubnici nad
Váhom konečne reprezentatívne sídlo, hodné jej mena a svetových úspechov. Kapacita školy sa
vďaka novým priestorom môže zvýšiť až o dvesto žiakov.
Vo štvrtok 17. februára 2022 oficiálne odštartovala ZUŠ ďalšiu éru vo svojej novodobej
histórii. Po viac ako šiestich dekádach existencie má škola reprezentatívne priestory.
Uplynulých takmer tridsať rokov sídlila na Ulici obrancov mieru v bývalom bytovom dome,
ktorý nevyhovoval jej potrebám a štandardom 21. storočia. Zamestnancom i rodičom chýbali

parkovacie kapacity, pedagógom adekvátne priestory, z hľadiska bezpečnosti žiakov bola
veľkým mínusom aj bezprostredná blízkosť frekventovaného hlavného cestného ťahu.
Vďaka novému priestorovo bohatému sídlu v centre mesta sa škola vyhne prenášaniu a
sťahovaniu aparatúry a výtvarných diel z budovy do budovy a bude môcť vystavovať aj
koncertovať priamo vo svojom novom sídle. „Nové priestory sú niekoľkonásobne väčšie ako
tie predchádzajúce. Škola má k dispozícii štyri poschodia, takmer 30 učební, rozmerné ateliéry,
tanečné sály a štedré výstavné priestory. Som naozaj rád, že sa nám napriek komplikáciám i
zdržaniu podarilo projekt dokončiť a škole dopriať adekvátne sídlo, ktoré si zaslúži,“ vysvetlil
dubnický primátor Peter Wolf a poďakoval sa za pomoc a spoluprácu pri náročnom projekte
všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou podieľali. Svojou prítomnosťou slávnostné
otvorenie nového sídla školy podporila aj štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR Svetlana Síthová.
Rekonštrukcia kultúrneho stánku, dokončená koncom roka 2020 za 1,45 milióna eur, bola
realizovaná vďaka nenávratným finančným prostriedkom z európskych fondov. Ďalších viac
ako 100-tisíc eur investovalo mesto zo svojho rozpočtu do úpravy interiérových priestorov pre
potreby základnej umeleckej školy. Rekonštrukcia pozostávala z vytvorenia, resp.
rekonštrukcie sociálnych zariadení na každom poschodí, úpravy miestností a podláh, obnovy
elektroinštalácie či doplnenia svietidiel a mobiliáru pre potreby výtvarníkov.
„Ak môžem hovoriť za seba a svojich žiakov, ani sa nám nesnívalo, že budeme mať takú
triedu, akú dnes máme v dome kultúry. Predtým sme pôsobili vo veľmi malých a stiesnených
priestoroch. Veľmi sa teším na pôsobenie v tomto prostredí,“ zhodnotila Martina Holá,
pedagogička hudobného odboru ZUŠ.
Ďalším plánovaným krokom je úprava nádvoria domu kultúry v rámci projektu zameraného na
vodozádržné opatrenia, pribudnúť by malo aj nové pódium a tzv. átrium za domom kultúry pre
koncertné potreby ZUŠ.
Počty žiakov neklesli ani počas epidémie, ich počet stále rastie
Pred začiatkom pandémie škola vyučovala 474 žiakov, počas nariadenej on-line výučby ich
počet dokonca stúpol na 501 študentov. Po dvoch rokoch epidémie ZUŠ eviduje 533 žiakov,
čo jednoznačne svedčí o kvalite jej pedagógov. V dome kultúry má škola priestorové kapacity
nastavené tak štedro, že bude môcť prijať na štúdium aj o 200 žiakov viac.
Podaril sa malý zázrak – koordinácia troch veľkých projektov
Presťahovaniu ZUŠ do budovy mestského domu kultúry predchádzala rekonštrukcia tzv.
Cymbalky, do ktorej sa presunula mestská príspevková organizácia DUMAT, čím sa uvoľnili
priestory pre umeleckú školu. Pôvodné sídlo školy na Ulici obrancov mieru mesto
zrekonštruuje a premení na 24 bytových jednotiek určených na nájomné bývanie aj vďaka
podpore zo Štátneho fondu rozvoja bývania. „Manažérsky skĺbiť tri takto náročné projekty,
navyše podporené EÚ a štátnym rozpočtom, bolo veľmi ťažkým orieškom. Som však rád, že
môžem hrdo skonštatovať, že sa nám to podarilo,“ uzatvoril Peter Wolf, primátor Dubnice nad
Váhom.
Komentár riaditeľky ZUŠ Naděždy Provazníkovej:
„Odteraz sa už budeme pýšiť nielen celoslovenskými, medzinárodnými a svetovými
prvenstvami, ale aj reprezentatívnym sídlom. Už štyrikrát sa bývalí zriaďovatelia pokúšali dať
našej umeleckej škole sídlo, ktoré by bolo hodné dosahovaných úspechov a do ktorého by naši
žiaci vstupovali ako do prostredia umenia a kultúry. Teraz sa to podarilo za dva roky.

Budeme mať nové možnosti prezentácie na kultúrnych akciách mesta a, samozrejme,
očakávame príliv nových talentovaných žiakov.”
Foto Mária Badačová, Erik Osvald
Problematická práčovňa je už takmer zrovnaná so zemou. Takto vyzerá plaváreň, ktorá
vyrastie na jej mieste
Autor: Veronika Valuchová
Dlhé roky chátrajúca budova niekdajšej práčovne je takmer minulosťou. Na jej mieste chce
mesto vybudovať modernú plaváreň, o ktorej podobe rozhodla porota architektov a odborníkov.
Namiesto ruiny moderné športovisko
S postupným búraním budovy práčovne začala samospráva v úvode februára. Búracie práce by
nemali trvať dlhšie ako dva mesiace. Objekt bývalej práčovne bol v minulosti terčom
vandalizmu, protiprávnej činnosti a častých zásahov polície. Na mieste práčovne vyrastie nová
plaváreň, ktorej podoba vzišla z architektonickej súťaže pod záštitou Slovenskej komory
architektov.
Architektonická súťaž, ktorá prebiehala od októbra do decembra minulého roku, priniesla 14
návrhov možnej podoby športoviska zameraného na vodné športy. Sedemčlenná porota vybrala
na základe zvolených kritérií ten najlepší z nich. „Veľmi zaujímavý je obal stavby, ktorý je
navrhnutý zo severského smrekovca. Ten je nielen vizuálne zaujímavý a estetický, ale aj dlhé
roky bezúdržbový,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik, ktorý bol zároveň jedným
z členov odbornej poroty architektonickej súťaže.
Rekreácia aj šport
Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom by mala využívať viaceré riešenia zamerané na
zníženie energetickej náročnosti jej prevádzky, a to od prebytkového tepla zo zimného štadiónu
až po fotovoltické články. V druhej etape prác je v pláne aj vybudovanie vonkajšieho bazéna.
Plaváreň bude fungovať v celoročnej prevádzke, pričom v letných mesiacoch sa jedna z jej stien
otvorí tak, ak by bol bazén dostupný aj z exteriéru. Nový areál teda bude slúžiť nielen na šport,
ale aj na rekreáciu. V mestskej plavárni bude môcť verejnosť využívať tri bazény, jeden hlavný
plavecký s ôsmimi dráhami, bazén zameraný na výuku a tiež detský bazén. To, kedy sa
Dubničania prvýkrát okúpu v bazénoch mestskej plavárne, bude závisieť od trvania
povoľovacích procesov i projektových prác. Záujmom mesta však je, aby sa tak udialo čo
najskôr.

Mesto získalo 600-tisíc eur na revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Pod hájom
Autor: Veronika Valuchová
Investičnú akciu v hodnote 640-tisíc eur bude mesto realizovať vďaka úspešnej žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu.
Mesto sa o prostriedky na revitalizáciu vnútrobloku v časti tzv. Účka uchádzalo na jar minulého
roku v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky cez Integrovaný regionálny operačný program. V žiadosti o nenávratný finančný
príspevok sme bolo úspešné.

Mesto teraz stojí pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a
pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa revitalizácie vnútrobloku. Ak by všetky
procesy prebehli bez komplikácií, práce na sídlisku by sa mohli začať už v priebehu tohto roka.
Revitalizácia priestoru existujúceho vnútrobloku zhodnotí kvalitu celého priestoru a vytvorí
nový režim jeho fungovania. „Vzhľadom na jeho súčasný stav a hustotu obyvateľstva si
vnútroblok obnovu zaslúži. Všetky vekové skupiny obyvateľstva budú môcť využívať verejné
priestranstvo na aktívne a príjemné trávenie voľného času,“ vysvetlil primátor Peter Wolf.
Sídlisko Pod hájom a jeho časť nazývaná Účko patrí k najväčším sídliskám v Dubnici nad
Váhom. „Zabezpečíme tu totiž okrem detského ihriska aj workoutové ihrisko, prvky pre
seniorov či multifunkčné ihrisko pre loptové športy. Ďalej kompletne zrevitalizujeme zelené
plochy a vysadíme takmer 3 600 krov a ďalšie stromy, doplníme nové lavičky, odpadovú
infraštruktúru, ako aj informačné tabule. Novinkou nielen na sídlisku, ale aj v meste bude malý
amfiteáter či trampolíny,“ doplnila hlava mesta s tým, že priestor bude osvetlený vodotesnými
svietidlami v dlažbe, lemujúcimi prístupové chodníky.
V meste Dubnica nad Váhom ide o prvú lastovičku v revitalizácii vnútroblokov, v ktorej má
samospráva veľký záujem pokračovať.
Komentár Evy Granátovej, vedúcej oddelenia strategického rozvoja a verejného
obstarávania:
„Celkový rozpočet projektu mierne presahuje 640-tisíc eur, z toho 608-tisíc eur uhradíme z
európskych fondov, zvyšných 5 %, teda približne 32-tisíc eur, zafinancuje zo svojho rozpočtu
mesto. Predpokladaný rozpočet akcie sa ešte môže navýšiť, keďže bol zostavovaný ešte v roku
2020 na základe vtedy platných cien, ktoré v posledných mesiacoch zásadne rástli. Vzniknutý
prípadný rozdiel je zo svojho rozpočtu pripravené hradiť mesto.“
Dubnické noviny sú hodnotené ako najlepšie v Trenčianskom kraji
Autor: Veronika Valuchová
Rebríček zameraný na hodnotenie radničných novín realizuje v rámci projektu Hlásne trúby
nezisková organizácia Transparency International Slovensko.
Posudzovanie je zamerané na užitočnosť, dôveryhodnosť a verejnoprávny charakter novín,
ktoré sú vydávané slovenskými samosprávami.
Oproti minuloročným hodnoteniam sa mesačník Dubnické noviny výrazne zlepšil a poskočil z
80., resp. 71. miesta na 17. miesto a skončil ako najlepšie hodnotené periodikum v kraji. Od
hodnotenia v roku 2016 sa tak v rebríčku Dubnické noviny posunuli o viac ako päťdesiat
priečok smerom hore. „Z hodnotenia Transparency International Slovensko máme úprimnú
radosť. Úspešný posun v rebríčku odzrkadľuje našu snahu informovať obyvateľov mesta
spoľahlivo, pravdivo a transparentne. Stále máme priestor, kam sa môžeme posunúť a spolu s
kolegami sme pripravení využiť ho,“ zhodnotil primátor mesta Peter Wolf.
Transparency Inernational Slovensko hodnotilo v roku 2021 celkovo 103 periodík, v rámci
Trenčianskeho kraja sa pozrel na 11 z nich. Dubnické noviny boli v rámci kraja hodnotené v
rámci zvolenej metodiky ako najlepšie.
o využití 20-tisíc eur v rámci participatívneho rozpočtu
#navrhni #zahlasuj #uzivaj
Autor: Veronika Valuchová

Druhý ročník participatívneho rozpočtovania dubnická samospráva spúšťa otvorením výzvy na
prihlasovanie projektov. Možnosť predkladať dobré nápady s komunitným prínosom trvá do
15. apríla 2022.
Uplynulý ročník participatívneho rozpočtu bol v Dubnici nad Váhom premiérovým. Občania
prostredníctvom hlasovania napokon rozhodli o podpore štyroch projektov z celkových 19
prihlásených. Aké nápady sa o podporu budú uchádzať tento rok a ktoré z nich budú skutočne
podporené, je opäť v rukách Dubničanov.
Ak ste zmeškali prvé stretnutie, nezúfajte
Pre všetkých, ktorí majú záujem zapojiť sa svojou myšlienkou či projektom do aktuálneho
ročníka, samospráva organizuje verejné stretnutia. „Úvodné februárové stretnutie máme za
sebou, na ďalšie pozývame v marci. Vítaní sú všetci ľudia s konkrétnymi nápadmi a projektmi
alebo ešte len s víziou. Nie je problém, ak sa človek prvého stretnutia nezúčastnil, na rovnaký
účel bude slúžiť aj to druhé,“ uviedol viceprimátor Tomáš Truchlý s tým, že prvý ročník
participácie v Dubnici nad Váhom ukázal, že Dubničania majú šikovné nápady a radi využívajú
možnosť podieľať sa na veciach verejných.
Participatívny rozpočet pomáha posilňovať občiansku spoločnosť, zvyšovať záujem o
veci verejné, ale aj zvyšovať transparentnosť samosprávy či lokálnu demokraciu
Kto a ako sa môže zapojiť? S návrhmi vlastných projektov a nápadov môžu prichádzať
plnoletí jednotlivci, skupiny ľudí alebo rôzne záujmové organizácie či združenia. O tom, ktoré
z predložených projektov budú naozaj zrealizované a zafinancované z rozpočtu mesta,
rozhodnú po prerokovaní koordinačnou radou obyvatelia mesta verejným hlasovaním.
Akú podporu možno získať na projekt? Každý sa môže zapojiť iba s jedným projektom,
pričom maximálna výška podpory projektu je 5-tisíc eur. Predkladané projekty by však mali
byť originálne, skutočne realizovateľné a mať verejný prínos. Mali by byť preto zamerané na
podporu komunitného a susedského života, revitalizáciu verejných priestranstiev či vytvorenie
verejnoprospešných služieb.
Webová stránka participatívneho rozpočtu Dubnice nad Váhom funguje na doméne
dubnica.hlasobcanov.sk. Konkrétne pravidlá participatívneho rozpočtovania v meste upravuje
Štatút participatívneho rozpočtu mesta Dubnica nad Váhom, ktorý schválili dubnickí mestskí
poslanci v roku 2021.
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Harmonogram 2. ročníka participatívneho rozpočtu v Dubnici nad Váhom 2022
7. február 2022
vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov
22. február 2022
úvodné verejné stretnutie
15. marec 2022
verejné stretnutie a konzultácie projektov
15. apríl 2022
uzávierka podávania projektov žiadateľmi
15. máj 2022
schválenie projektov
24. máj 2022
verejná prezentácia schválených projektov
31. máj 2022
deliberácia
6. – 17. jún 2022
verejné hlasovanie
24. jún 2022
vyhlásenie víťazných projektov
júl – december 2022
realizácia projektov
Tešíme sa na všetky nápady, ktoré pomôžu skvalitniť a zlepšiť život v Dubnici nad Váhom.

Technické služby mesta získali štatút registrovaného sociálneho podniku
Autor: Mária Badačová
Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., sú od 28. januára 2022 oficiálne
registrovaným sociálnym podnikom.
Vďaka štatútu, ktorý spoločnosť získala od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
technické služby mesta poskytujú prácu aj znevýhodneným a zraniteľným zamestnancom. Tí
aktuálne tvoria 37 % z celkového počtu zamestnancov podniku.
Samotnej zmene predchádzalo vypracovanie projektu a schválenie transformácie TSM na
spoločnosť so štatútom registrovaného sociálneho podniku mestským zastupiteľstvom.
„Chceli by sme sa poďakovať za schválenie tohto návrhu všetkým poslancom mestského
zastupiteľstva na čele s primátorom mesta, ktorý nám vyjadril podporu hneď, ako sme sa
začali myšlienkou transformácie zaoberať,“ skonštatovala konateľka technických služieb
Vladimíra Klačanská.
Technické služby mesta sú integračným sociálnym podnikom, ktorý sa zaviazal zamestnávať
minimálne 30 % znevýhodnených či zraniteľných zamestnancov. Spoločnosť má okrem toho
reinvestovať 100 percent svojho zisku po zdanení späť do podniku, a to obstaraním nových
technológií a zlepšovaním pracovných podmienok zamestnancov spoločnosti.
Významným benefitom štatútu sociálneho podniku je znížená sadzba dane z pridanej hodnoty
10 % pre oprávnené osoby, medzi ktoré patrí mesto Dubnica nad Váhom a jeho obyvatelia. Pre
mesto Dubnica nad Váhom to v aktuálnom roku podľa konateľky spoločnosti predstavuje
očakávanú úsporu približne 200-tisíc eur. Celkový predpokladaný finančný prínos technických
služieb mesta pre rok 2022 odhaduje Vladimíra Klačanská na 400-tisíc eur.
Nejde však len o ekonomické benefity. Okrem toho je rovnako dôležitým aspektom sociálneho
podniku aj jeho spoločenský význam. „Cieľom sociálneho podniku je dosahovanie pozitívneho
sociálneho vplyvu prostredníctvom podpory zamestnanosti. Čerpaním vyrovnávacích
finančných príspevkov na mzdové náklady znevýhodnených zamestnancov sa výrazne znížia
mzdové náklady našej spoločnosti. Popri dosahovaní ekonomických benefitov však bude
napĺňaný najmä sociálny aspekt podniku,“ dodala odborná referentka TSM pre sociálny podnik
Zuzana Gabrišová.
V súčasnosti zamestnávajú technické služby 24 znevýhodnených pracovníkov, ktorí pracujú
na zbernom dvore, na stredisku triedeného zberu, prípadne sa podieľajú na zbere odpadov
alebo pracujú na iných úlohách. „Nových zamestnancov so zdravotným obmedzením,
prípadne inak znevýhodnených ľudí, ktorí sa práce neboja, hľadáme stále. V prípade, že by
mal niekto záujem zamestnať sa, môže nás kontaktovať,“ uzatvorila Vladimíra Klačanská s
tým, že spoločnosť sa snaží vychádzať v ústrety a vie poskytnúť aj prácu na skrátený úväzok.
Čas vyjadriť svoj názor na fungovanie samosprávy máte ešte do konca mesiaca
Autor: Veronika Valuchová
Mesto Dubnica nad Váhom obhajuje titul vynikajúcej verejnej správy, udelený v uplynulom
roku Radou Európy a občianskym združením Dobrý úradník.
Možnosť ovplyvniť celkové hodnotenie mesta v projekte ELoGE majú aj obyvatelia a
poslanci mestského zastupiteľstva. Elektronické dotazníky, prostredníctvom ktorých je možné
vyjadriť svoj postoj k jednotlivým aspektom fungovania samosprávy, sú otvorené do 31.
marca 2022.

Z posledného hodnotenia občanov okrem iného vyplýva, že 75 % Dubničanov je úplne alebo
takmer úplne presvedčených, že v meste prevažuje verejný záujem nad individuálnym. Z
hodnotenia vyplynulo napr. i to, že 83 % občanov mesta je dostatočne alebo úplne spokojných
so službami mesta, Súhlasíte s týmito tvrdeniami alebo máte iný názor?
Dajte nám ho vedieť vyplnením krátkeho anonymného dotazníka. Nájdete ho na
www.dubnica.eu pod bannerom Ste spokojní so službami mesta? alebo ho môžete vyplniť po
zosnímaní príslušného QR kódu.
https://docs.google.com/forms/d/10gsoPL7BSLyoM3Pbuvuaf7Nca0XUjzuqk_VBQ0aaW1o/
viewform?edit_requested=true

Obrazy z minulosti
Evanjelická modlitebňa
Autor: Samuel Valuch
Nenápadnú stavbu vedľa hlavnej cesty kúsok od bývalej Ryby môžete v zhone bežného dňa
prehliadnuť. Ak sa však dívate pozornejšie, všimnete si zvon v jej hornej časti a tabuľu s
nápisom Evanjelická cirkev augsburgského vyznania – Boží stánok – Modlitebňa.
Evanjelici sú s históriou mesta spojení už storočia, veď prvého farára mali v Dubnici už v
roku 1580, presne o desať rokov začali dokonca využívať náš kostol. O niekoľko desaťročí sa
však Ilešháziovci odklonili ku katolicizmu, začalo sa prenasledovanie evanjelikov a ich
náboženský život v obci na dve a pol storočia ustal.
Nová kapitola tohto príbehu sa začala písať až v medzivojnovom období, keď v Dubnici
vznikol filiálny zbor. Počet zamestnancov závodov stúpal, prichádzali ľudia zo všetkých
kútov Slovenska i z Moravy, medzi nimi, pochopiteľne, aj evanjelici. Prvú bohoslužobnú
miestnosť si vysvätili v roku 1942, nachádzala sa v niekdajšej škole pri kaštieli. Veriaci sa tu
schádzali až do roku 1984, vtedy vďaka angažovanosti farára Miloslava Blaha nadobudli
budovu rodinného domu pri hlavnej ceste, ktorú upravili na účely modlitebne. Posvätili ju 7.
decembra 1986, na druhú adventnú nedeľu. Zvedavých bolo množstvo veriacich, práve túto
udalosť zachytáva jedna z našich fotografií.
Evanjelická modlitebňa síce nemá pompu ani bohatosť rímskokatolíckych sakrálnych
objektov v Dubnici, je však rovnako súčasťou nášho mesta, pokojným a útulným priestorom
zívajúcim pokorou. V neposlednom rade má tiež svoju vlastnú zaujímavú históriu.

#pripravujeme: Ihriská na sídliskách sa zmenia na nepoznanie, mesto pripravuje obnovu
športovísk v šiestich lokalitách
Autor: Veronika Valuchová
Nové povrchy, príslušenstvo na rôzne športy, ale aj doplnenie súvisiacej infraštruktúry –
stojanov na bicykle, lavičiek a mnohých iných prvkov. Na obnovu športových ihrísk sa môžu
tešiť obyvatelia sídlisk Pod kaštieľom, Pod hájom, Centrum I a Centrum II, ako aj Kollárovej
a Partizánskej ulice.
Nie je to tak dávno, čo boli ihriská vo vnútroblokoch plné hrajúcich sa detí a športujúcej
mládeže alebo dospelých. Ako sa infraštruktúra opotrebúvala a poškodzovala, vrava na
sídliskách postupne utíchala. Aj to je jeden z dôvodov, pre ktorý chce samospráva vrátiť sídliská
a ich verejné priestranstvá späť ľuďom a podporiť aktívnejší spôsob trávenia voľného času u
rôznych vekových skupín.
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V týchto lokalitách prejdú ihriská obnovou a modernizáciou
sídlisko Centrum I
sídlisko Centrum II
sídlisko Pod hájom
sídlisko Pod kaštieľom
Kollárova ulica
Partizánska ulica
Keďže v tomto čase má mesto takmer hotovú projektovú dokumentáciu, od samotnej obnovy
ihrísk ho delí už len vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa prác. To by nemalo trvať
dlhšie ako pár mesiacov. „Na ihriskách, ktoré sú v zlom stave, vymeníme aj ich povrchy. Na
tých, ktoré sú v poriadku, vyznačíme čiary pre jednotlivé športy. V oboch prípadoch doplníme
príslušenstvo, či už pôjde o basketbalové koše, bránky na loptové hry či mantinely lemujúce
celé ihrisko. Vo viacerých lokalitách počítame aj s menšími workoutovými ihriskami a
ihriskami pre väčšie deti a mládež,“ vysvetlil vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Zároveň
doplnil, že súčasťou obnovy športových ihrísk vo vnútroblokoch bude aj doplnenie mobiliáru,
predovšetkým lavičiek a stojísk na bicykle a kolobežky, ale aj nová výsadba.
Témou modernizácie športovísk na sídliskách sa samospráva zaoberá už dlhšie. Vypracovaniu
projektovej dokumentácie na ich obnovu predchádzalo niekoľko osobných obhliadok a diskusií
s poslancami jednotlivých volebných obvodov, aby boli zohľadnené špecifiká danej lokality a
preferencie jej obyvateľov.
Komentár Annamárie Duvačovej, odbornej referentky pre mládež a šport:
„Nemalo by význam na každom sídlisku vytvárať podmienky pre všetky športy. Snažili sme sa
radšej do určitej miery špecializovať a na každom sídlisku umožniť verejnosti realizovať sa v
danom type športu. Ten sme zvolili s ohľadom na parametre daného športoviska, jeho stav a
možnosti obmeny. Znamená to, že ak žijem napr. na Partizánskej ulici, viem, že si pod oknami
dobre zahrám loptové športy. Ak však mám chuť na hokejbal, viem, kde mám hľadať kvalitné
ihrisko na tento typ športu. Naším cieľom je nielen vytvoriť vhodné a dostupné podmienky na
šport, ale aj vrátiť čulý ruch a život späť na sídliská.“
Všimli ste si?
Autor: Mária Badačová
Pri Kostole sv. Jakuba pribudol nový spomaľovací prah
V závere februára pribudli nové kruhové spomaľovacie vankúše na Námestí sv. Jakuba za
križovatkou ku Kostolu sv. Jakuba. Pôvodný spomaľovací prah, ktorý bol poškodený,
samospráva demontovala, aby mohla byť na mieste vykonávaná zimná údržba. S
prichádzajúcou jarou tak na mieste namontovala nové spomaľovacie vankúše, vďaka ktorým
bude lokalita opäť bezpečnejšia.
Krajšie priestory pre kluby a organizácie - mesto modernizuje objekt na ČSA
Samospráva prostredníctvom mestskej príspevkovej organizácie DUMAT začala v druhej
polovici januára s modernizáciou objektu na Ulici ČSA, v ktorom sa stretáva nielen Klub
dôchodcov č. 2, ale po novom bude zázemím pre ďalší klub a inštitúciu. Okrem výmeny
dlažby na chodbe, sanity a obkladov na sociálnych zariadeniach do priestoru zakúpi DUMAT
aj nový nábytok, rovnako zabezpečí nové kúrenie budovy a výmenu vchodových dverí.
Vo februári sme si pripomenuli Národný týždeň manželstva

Projekt, ktorý už ôsmykrát organizovalo Centrum pre rodinu Trenčín, neobišiel ani Dubnicu
nad Váhom. Mesto sa do Národného týždňa manželstva (14. – 20. februára) zapojilo
poskytnutím zľavnených vstupov či iných výhod v Dubnickom múzeu, mestskej knižnici a
Kine Lastovička. Saleziáni pri tejto príležitosti odslúžili v stredu 16. februára sv. omšu za
účasti rodín, spojenú s obnovou manželských sľubov a požehnaním mamičiek v očakávaní.
Pridajte sa k Dubničanom, ktorí si už adoptovali rodinu v núdzi
Autor: Mária Badačová
Občianske združenie Pro Dubnica spustilo v úvode roka projekt Adoptuj si rodinu,
prostredníctvom ktorého chce prepojiť Dubničanov v núdzi s občanmi, ktorí im chcú
pravidelne – napríklad raz do mesiaca pomáhať alebo nejakým finančným príspevkom, alebo
nákupom potravín či drogérie.
Doposiaľ na výzvu zapojiť sa do projektu zareagovalo 10 Dubničanov, ktorí si chcú
adoptovať rodinu v núdzi. V úvode marca ich priradíme k jednotlivým rodinám, ktoré
potrebujú pomoc. Pokiaľ by ste mali záujem tiež sa zapojiť do projektu, môžete tak urobiť
zaslaním správy na e-mail produbnica@gmail.com, prípadne cez správu na facebookovej
stránke Pro Dubnica, o. z. alebo na telefónnom čísle 0908 692 924. Podrobné informácie o
projekte nájdete na facebookovej stránke alebo v januárovom čísle Dubnických novín.
Ďakujeme.
Terezka má nový kočík
Aj vďaka vašim príspevkom vo výške 520 eur sa rodičom Terezky, o ktorej príbehu sme
písali na jeseň 2021, podarilo zakúpiť špeciálny kočík v hodnote 2-tisíc eur. Kočík bude táto
malá-veľká bojovníčka v najbližšom období nevyhnutne potrebovať. Za každú pomoc
spoločne s rodičmi ďakujeme.
Zariadenie pre seniorov Dubina hľadá nových kolegov
Zariadenie pre seniorov Dubina, m. r. o., príjme do svojho ošetrovateľského tímu sestry do
prevádzky Špecializovaného zariadenia v Prejte.
Plat: od 1000 eur – v závislosti od vzdelania a rokov praxe. Samozrejmosťou sú príplatky za
služby v noci, počas víkendov a sviatkov.
Iné zamestnanecké benefity: príspevok na stravovanie, príspevok na III. pilier
dôchodkového sporenia, príspevok na cestovanie a rekreáciu, dochádzkový bonus.
Bližšie informácie o pracovnej pozícii získate na tel. číslach 0905 473 195 (riaditeľka) a 0948
097 787 (vedúca sestra).
Gymnázium Dubnica nad Váhom otvára triedu osemročného štúdia
Autor: Jana Megová
Dubnické gymnázium v školskom roku 2022/23 otvára jednu triedu 8-ročného štúdia.
Prihlášky je možné podávať do 20. marca 2022 elektronicky cez školský systém EduPage.
Prijímacie skúšky sa uskutočnia 2. a 9. mája 2022.

Škola rovnako organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a matematiky. Viac
informácií nájdu záujemcovia na stránke školy www.gymdb.sk v časti prijímacie skúšky.
Študent SPŠ na medzinárodnej výstave EXPO v Dubaji
Autor: kolektív SPŠ
Igor Michalec patrí k najúspešnejším študentom Strednej priemyselnej školy v Dubnici
nad Váhom. Považskobystričan, ktorý navštevuje 3. ročník v odbore elektrotechnika,
cestoval na medzinárodnú výstavu ako jediný stredoškolák zo Slovenska.
Príležitosť sa Michalovi naskytla po vyhlásení výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, ktoré hľadalo medzi stredoškolákmi, vysokoškolákmi a učiteľmi najväčších
fanúšikov vesmíru. O výzve študenta informovala samotná škola. „V eseji, ktorá bola
podmienkou účasti vo výzve, som napísal o svojom projekte s názvom Armádny robot, na
ktorom pracujem už tri roky. Robot sa skladá z troch častí: mechanická ruka, vozidlo a dron.
Je určený na odosielanie kamerových záznamov policajným, armádnym a zdravotníckym
zložkám,“ priblížil Igor Michalec. Študent ďalej približuje, že vozidlo sa dokáže dostať aj do
oblastí nebezpečných pre ľudí. Rovnako je schopné zbierať nebezpečný materiál od granátov
až po chemické zbrane, takisto dokáže vďaka kamerám robiť prieskum nielen zo zeme, ale aj
zo vzduchu. „V Dubaji som bol súčasťou slovenskej delegácie a mal som možnosť vidieť
najnovšie technológie, vynálezy a vesmírne zaujímavosti z celého sveta. Okrem toho, že som
na výstave stretol aj množstvo inšpiratívnych ľudí, svoj projekt som mal možnosť
odprezentovať pred medzinárodným publikom v anglickom jazyku. Bolo skvelé predstaviť
svoj projekt a mám radosť, že na Armádneho robota boli pozitívne ohlasy,“ priblížil študent
SPŠ. Igor verí, že jeho robot dokáže pomáhať aj vo vesmírnom prieskume a dokáže zbierať
dáta a vzorky aj na mimozemskom povrchu.

Jazykové okienko
Autor: Veronika Valuchová
Hokejový výstroj alebo hokejová výstroj? Ako je to správne?
V čase prebiehajúcich zimných olympijských hier v čínskom Pekingu sa slovo výstroj
skloňuje o niečo častejšie. Slovo výstroj je mužského rodu, preto ak sa chceme vyjadrovať
správne, v našom prejave budeme menný rod rešpektovať aj v prípade prívlastkov, teda napr.
zimný výstroj, hokejový výstroj alebo napr. horolezecký výstroj. Pomôcť nám zapamätať si
správny rod môže aj slovotvorba - slovo výstroj je utvorené pomocou predpony od
podstatného mena stroj v mužskom rode.
Správne :)
hokejový výstroj, poľovnícky výstroj
Nesprávne :( hokejová výstroj, poľovnícka výstroj
Skončil sa kurz pre tých, ktorí musia písať
Autor: Samuel Valuch
V dubnickej knižnici prebiehali od jesene minulého roka s menšími pandemickými
prestávkami hodiny tvorivého písania, vedené Milanom Kališom. Autor kníh Rozdrásané
duše, Zrod či doposiaľ posledného románu Hviezdy, ktoré sme zničili sa rozhodol odovzdať

svoje skúsenosti s písaním a s literárnym a vydavateľským prostredím začínajúcim autorom.
Prihlásiť sa mohol ktokoľvek, podmienkou bolo len zaslanie ukážky vlastnej tvorby.
Záverečné ôsme stretnutie kurzu sa uskutočnilo večer v piatok 18. februára, ešte v ten deň sme
oslovili Milana Kališa s prosbou o krátky rozhovor. Súhlasil.
Milan, hodiny tvorivého písania môžu mať rôzne formy. Akú si si vybral ty a prečo?
Áno, kurzy písania sa môžu viesť rôznymi spôsobmi. Mne išlo hlavne o motivovanie
talentovaných ľudí, aby písali viac, alebo lepšie povedané: aby v tom videli nejaký zmysel.
Nešiel som cestou klasického učenia o formách a štruktúre textu, hoci aj o tom sme si v
rýchlosti povedali. O písaní platí jedna poučka: ak nemusíte písať, nepíšte. Na našich
sedeniach som stretol dosť ľudí, ktorí ,,musia“ písať. Často to ani nie je o vedomej voľbe,
jednoducho - písanie si vás vyberie.
Čo si mali odniesť či reálne aj odniesli do života účastníci tvojho kurzu?
Zúčastnilo sa ho dosť ľudí, ktorí v sebe majú lásku k písaniu, teda vlastne lásku k literatúre.
Ako to už zvykne byť, každý vzťah, a písanie je vzťah s literatúrou, sa vyvíja. Snažil som sa
ukázať, aké rôzne nástrahy tento vzťah v sebe má. Pri písaní ide najmä o disciplínu a
vytrvalosť. Ak človek, ktorý píše, má tieto dva atribúty, samozrejme plus talent, môžu
vzniknúť zaujímavé a vydaniahodné diela. Ale teda, ak by som mal niečo spomenúť, tak
okrem naštartovania lásky k literatúre by som bol rád, ak by si ľudia, ktorí kurz absolvovali, z
neho odniesli skutočnú chuť písať, teda vlastne chuť písať napriek všetkému, lebo reálny
život nie je zase príliš naklonený tvorivosti, ktorá sa nechce skryť.
Stretnutí sa zúčastňovalo jedenásť ľudí rôzneho veku a záujmov. Pravidelne si čítal ich
texty, a tak by si už určite vedel zhodnotiť úroveň ich prác i ich potenciál ako
začínajúcich autorov.
Často som na našich stretnutiach hovoril, že našťastie sa tam neobjavil nikto, pri ktorom by
som zdvíhal obočie a mal pocit až akejsi trápnosti, že ,,toto je dosť zlé, čo s tým?“ Práve
naopak, kurzu sa zúčastnili ľudia s prácami, pri ktorých som si naozaj niekedy hovoril, že sú
výborné. Svedčí o tom fakt, že mnohým som odporučil taký alebo onaký literárny časopis,
kde by sa práca z kurzu mohla poslať na publikovanie. A pevne verím, že sa dočkáme aj
vydania kníh. Pri úrovni niektorých diel si stále hovorím, že je to iba otázka času. Teda ak v
nastolenom trende budú dotyční pokračovať a nevzdajú to.
Novú skúsenosť máš však za sebou aj ty. Čo priniesli hodiny tvorivého písania tebe,
obohatili ťa niečím?
Samozrejme, a to veľmi. Nejde ani tak o to, že som predtým nemal veľkú skúsenosť s
prednášaním, ale skôr o interakciu s ľuďmi, majúcimi v sebe rovnaké pochopenie pre svet
literatúry, ktorý je takmer nekonečný vo svojej vnútornej rozlohe v podstate v každom z nás.
Túto interakciu som si užíval a som za ňu vďačný. Nedá mi, aby som na záver nespomenul,
že kurz mohol prebehnúť najmä vďaka dubnickej knižnici a priestorom, ktoré poskytla. Za to
naozaj veľká vďaka.
Vzácny spevník zo zbierok múzea vydali pred 131 rokmi
Autor: Martina Bernátová, historička Dubnického múzea
Cithara sanctorum, ako znie latinský názov publikácie, je najvýznamnejším dielom Juraja
Tranovského (*1592 Těšín, † 1637 Liptovský Mikuláš). Prvý evanjelický spevník na Slovensku

vôbec vyšiel už v roku 1636 v Levoči, jeho neskoršie vydanie sa nachádza aj v zbierkovom
fonde Dubnického múzea.
Zaujímavým je aj pohľad na samotný život jeho autora. Juraj Tranovský, známy tiež pod
českým priezviskom Třanovský alebo latinským Tranoscius, bol evanjelický farár, spisovateľ,
básnik a hudobný skladateľ pôsobiaci aj na Slovensku. Rodina svoje meno odvodzovala od
obce Třanovice (okr. Frýdek-Místek), kde členovia rodu zastávali úrad richtára. Juraj sa
vzdelával v rodnom Těšíne a vo Wittenbergu. Pôsobil ako učiteľ gymnázia v Prahe, ako
rektor školy v moravskom Holešove a vo Valašskom Meziříčí. Tu sa stal aj evanjelickým
kazateľom. Oženil sa s Annou Polaniovou z Polansdorfu a mali spolu celkom deväť detí.
Po bitke na Bielej hore (1620) bola v krajine zahájená rekatolizácia a evanjelickí duchovní
boli vypovedaní z krajiny. Juraj Tranovský aj s rodinou odišiel do Těšínskeho kniežatstva pod
ochranu Jána Suňoga z Jasenice a jeho manželky Anny Turzovej, dcéry palatína Juraja Turzu.
Neskôr ho prichýlil i trenčiansky, liptovský a oravský župan Gašpar Ilešházi, manžel ďalšej
Turzovej dcéry Heleny. Tranovského, ktorý výrazne ovplyvnil českú, slovenskú aj poľskú
evanjelickú kultúru, tak nachádzame na Oravskom zámku a neskôr v Liptovskom Mikuláši.
Jeho najvýznamnejším dielom je kancionál Cithara sanctorum, ktorý sa stal prvým tlačeným
evanjelickým spevníkom na Slovensku. Exemplár spevníka, ktorý je súčasťou zbierkového
fondu Dubnického múzea, bol vydaný v Budapešti v roku 1891 kníhtlačiarňou Kolomana
Róžu a jeho manželky.

Kultúrny tip
Jarné prázdniny v knižnici
Autor: Samuel Valuch
Viete, kde môžete zažiť najlepšie jarné prázdniny? Jasné, aj na horách to určite bude fajn, no
ak sa práve nebudete štverať na niektorú tatranskú chatu alebo sa strmhlav púšťať dolu bielou
zjazdovkou, určite sa nezabudnite zastaviť v našej knižnici. Každý deň okrem utorka pre vás
v čase od 10.00 do 11.30 pripravíme zaujímavú aktivitu, pri ktorej sa spolu zahráme, niečo
pekné vyrobíme alebo sa aj dačo zaujímavé dozvieme.
V pondelok sú na programe tvorivé dielničky, pri ktorých nám ako predloha poslúži vlastná
ruka, v stredu nás zase čaká netradičný kvíz so záhadným názvom Pravda alebo mýtus? Vo
štvrtok sa do sýtosti zahráme, no a napokon v piatok si vyskúšame pútavé vedecké
experimenty v programe Hókus-pókus v knižnici. A to ešte len bude zaujímavé!
Viac informácií nájdete na našej webovej stránke a FB. Tešíme sa na vás!
7., 9., 10. a 11. marca vždy od 10.00 do 11.30 v mestskej knižnici

Na túru v Ilavskom okrese 3
Autor: Samuel Valuch
Počas slnečných dní už vo vzduchu neklamne cítiť jar, a tak by sme snáď ťažko hľadali lepší
čas na ďalšie tipy na turistiku v okrese. Dve dnes vybrané lokality určite potvrdia, že aj blízke
okolie nášho mesta je bohaté na krásne miesta, na jar ešte vábivejšie aj vďaka pestrým
kvetom všednej i chránenej flóry.
Nenápadný Vlčinec

Vlčinec je kopcom mnohých možností. Môže sa stať ideálnym cieľom pre krátku rodinnú
turistiku či prvým výrazným a zážitkovým bodom dlhšieho putovania. Ak sa chcete
poprechádzať s rodinou či len vychodiť nedeľný obed a bez parádnych výhľadov si pobyt v
prírode neviete predstaviť, ide priam o ideálne miesto. Vlčinec so svojimi 582 metrami je
dostupný zo Štyroch líp, z Iliavky či z Hornej Poruby cez osadu Smrčkovci s vždy tečúcim
prameňom pod miestnou kaplnkou - najkratšia výstupová cesta vedie podľa mapy z Iliavky,
má dĺžku 1,5 km a prejdete ju cca za 1 hodinu. Trasu cez malebný, čiastočne odlesnený vrchol
ponúkajúci nečakane veľkorysé výhľady si môžete aj zokruhovať.
Ak by ste dostali chuť na dlhší výlet, z Vlčinca môžete pokračovať cez Starý háj do Ilavy po
miestnom žltom značení. Atraktívnym variantom je aj túra hrebeňom na Hoľazne, tu však už
nie je chodník značený, a tak sa musíte spoľahnúť na navigáciu, alebo si prizvať niekoho, kto
sa na miestnych chodníkoch nestratí. Z Hoľazní, odkiaľ máte snáď najkrajší výhľad na Vápeč
vôbec, sa dá v takom prípade pokračovať po trase Dubnickej tridsiatky až naspäť do nášho
mesta.
Grófovec, Biela skala, Slimáková
Auto nechajte doma a po zelenej značke kráčajte cez Kyšky smerom na Trenčianske Teplice.
Keď prídete k turistickému smerovníku nad kúpeľným mestom, vydajte sa v smere šípky s
nápisom Grófovec. Povesťami opradený zalesnený vrchol je aj vďaka novému altánku
ideálnym miestom na posedenie v tieni a pokoji početných drevín. Vráťte sa naspäť na
križovatku k tabuľke a tentoraz sa vydajte na Bielu skalu. Aj tu nájdete altánok, no najmä
výhľad na Teplice, aký z iného miesta veru neuvidíte. Späť môžete ísť rovnakou cestou,
odporúčame však miestne žlté značenie okolo závrtov – zaujímavých krasových útvarov,
ktoré vás dovedie nazad na zeleno značených chodník. Za už dobre známou križovatkou
začnete klesať smerom do Teplíc. Ak chcete, môžete zísť do mesta na vychýrené oblátky. My
vám však odporúčame pokračovať rovno po žltom miestnom značení, po chvíli ho však
opustite a ďalej kráčajte najširším chodníkom dolu až na lúku, z ktorej zbadáte výrazný, spola
odlesnený vrchol. Je to Slimáková – kopec s výnimočným výhľadom na Trenčiansky hrad.
Chodník cez vrchol nie je značený, je však zrejmý a dostatočne široký. Z vrcholu vás dovedie
až na Medové lúky a do Kolačína. Do Dubnice to už nemáme ďaleko.
Demitrovku navštívil bývalý žiak a čerstvý bronzový medailista ZOH 2022 Samuel Kňažko
Autor: Mária Badačová
V stredu 23. februára sa v doobedňajších hodinách v okolí školy ozývalo skandovanie – žiaci
Základnej školy s materskou školou Pavla Demitru už z okien vítali bývalého žiaka a
bronzového medailistu zimných olympijských hier (ZOH) 2022 v Pekingu Samuela Kňažka.
Devätnásťročný člen slovenského reprezentačného tímu dnes navštívil školu, v ktorej strávil
podstatnú časť svojho detstva. „Privítanie bolo super, som rád, že deti sa tešia a majú chvíľku
radosti v tejto pandemickej dobe. Pamätám si, ako na školu prišiel v roku 2012 Mário Bližňák
so striebornou medailou z majstrovstiev sveta, bol to pre mňa rovnako veľký zážitok,“
zaspomínal si Dubničan Samuel Kňažko, ktorý vďaka bývalej triednej učiteľke dostával počas
ZOH podporné videá fandiacich žiakov, ktorí slovenský reprezentačný tím naozaj silno
podporovali. „Samuel bol nielen dobrý žiak, ale aj spolužiak. Bol rozvážny, trpezlivý a
môžem povedať, že tak v tichosti sa dopracoval tam, kde je,“ zhodnotila pedagogička Slávka
Strnádová, ktorá bola Samuelovi triednou učiteľkou na prvom stupni.
Triednym učiteľom a trénerom bol Samuelovi istý čas aj súčasný riaditeľ školy Oto Bača.
„Tento úspech je neuveriteľný a my sa o to viac tešíme, že nezabudol aj na školu, v ktorej sa
dlhý čas vzdelával. My všetci sme žili hokejom, aj keď prenosy začínali veľmi skoro a sú

pandemické opatrenia, máme vynaliezavé pani učiteľky, ktoré pripravili sledovanie priamych
prenosov priamo v triedach, aby sme mohli spoločne fandiť,“ priblížil atmosféru riaditeľ
školy Oto Bača. Na otázku redaktorov, ktorí sa dopytovali, čím to je, že škola produkuje
množstvo kvalitných hráčov, odpovedal: „Ide o celé kvantum ľudí, ktorí sa na procese
úspechu môžu podieľať a ja som veľmi rád, že aj my ako škola môžeme byť tou kvapkou v
mori, ktorá k tomu prispela.“
Na bývalého žiaka sa prišla pozrieť aj niekdajšia hlava školy Ferdinand Brunovský. Okrem
neho prišiel úspešného rodáka privítať aj primátor mesta Peter Wolf. „Športová základňa má
v našom meste naozaj pevné korene a ja som veľmi hrdý, že práve v našom meste vyrastajú
takéto talenty, ktorých rozhodne nie je málo,“ uzatvoril primátor dubnickej radnice.
Mladý obranca, ktorý výhru slovenského reprezentačného tímu na ZOH 2022 v Pekingu
považuje za veľkú česť, odlieta už v piatok späť do Seattlu Thunderbirds v juniorskej WHL.
Victory Stars v „dobe covidovej“
Autor: Autor: Jana Sokolíkova, Peter Blažej, Tomáš Veselý
Otvorenie novej sezóny 2021/2022 znamenalo pre florbalistov opätovný návrat do víru
zápasov a turnajov. Dubnický klub vytvoril 7 tímov vo všetkých vekových kategóriách, ktoré
sa stretávajú so svojimi súpermi na regionálnej aj celoslovenskej úrovni.
Muži bojujú s najlepšími slovenskými družstvami v rámci betRing Extraligy mužov, detské a
mládežnícke družstvá hrajú turnajovým spôsobom v rámci regiónu Západ. Tréningy počas
týždňa, zápasy cez víkendy – taký je život florbalistov.
„Kategórie U13 a U15 po letnej príprave začali sezónu s nádejou, že ju na rozdiel od tej
predchádzajúcej nič nepreruší. Po pár zápasových kolách, kde sme si mali možnosť odskúšať
aj viacero nových prírastkov v klube, nás v novembri opäť dobehlo prerušenie súťaže a
zavreté haly kvôli opatreniam súvisiacim s Covid19. Keďže chlapcov a dievčat nám za
posledný rok pribudlo naozaj veľa a nechceli sme ich nechať doma vysedávať, v podstate
okamžite sme prešli na online tréningy. Našťastie od januára opäť trénujeme v hale a tešíme
sa na marec, kde by sme mali odohrať turnaje v oboch kategóriách,“ zhrnul problémy aj
výzvy florbalovej mládeže jej tréner Tomáš Veselý.
Výnimočný a náročný súťažný ročník absolvujú aj muži. „Prvá výhra pred domácim
publikom naštartovala novú sezónu plnú skúseností pre mladý tím. Prišli však zápasy, kedy
mužom unikli body o chlp, ale aj vyššie prehry s favoritmi ligy. No vždy sme predviedli
bojovný výkon a mnohokrát si vyslúžili potlesk od hľadiska aj po prehre.
Doposiaľ najpamätnejší zápas sa udial pred domácim hľadiskom proti tímu ATU Košice,
kedy sme v polovici druhej tretiny prehrávali 1:7, no zápas sme dokázali vyrovnať jeden a pol
minúty pred koncom na 10:10 a v predĺžení sme silného súpera porazili neskutočným gólom,
streleným iba 17-ročným Jozefom Mutalom," okomentoval dianie v extraligovom mužstve
hráč a jeho vedúci Peter Blažej.
Súťaže pokračujú, mužom sa darí potrápiť silných súperov a niektorých obrať aj o dôležité
body. Hoci sa momentálne pohybujú na spodných priečkach tabuľky, zatiaľ nie je nič
rozhodnuté. Ak sa chcete dozvedieť viac, aktuálne výsledky a termíny zápasov nájdete na
webovej stránke www.florbaldca.sk alebo ak sa stanete naším fanúšikom na FB stránke @ŠK
Victory Stars Dubnica.
Chceme sa poďakovať mestu Dubnica nad Váhom za jeho finančnú podporu v tejto sezóne,
vďaka ktorej budeme môcť rozvíjať naše florbalové aktivity a kvalitne reprezentovať mesto.

Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch
Kolkári KK FESA Dubnica nad Váhom si víťazstvom v dohrávke nad Moravským
Lieskovým zabezpečili postup do nadstavby v skupine o 1. až 4. miesto. 13. februára
zdolali svojho súpera v pomere 5:1 a po skončení základnej časti si zahrajú o postup do 2.
kolkárskej ligy skupina západ. V aktuálnom roku išlo o ich tretie stretnutie, v prvých dvoch
podľahli Starej Turej 2:4 a tímu Extrémisti Trenčín 1:5.
V Mestskej lige v Trenčíne pôsobia až dve dubnické kolkárske družstvá. Tím KK FESA
Dubnica nad Váhom, ktorý tvorí rezervu tímu, hrajúceho v 3. lige Trenčianskeho kraja, je
momentálne v aktuálnom ročníku na predposlednom 10. mieste. Lepšie sa darí tímu Aquabely
Dubnica, za ktorý nastupujú traja hráči treťoligového KK FESA (Barták, Holba, Minárik). Po
jesennej časti mu patrí priebežné tretie miesto.
Predstavitelia Jogging klubu sa napokon rozhodli, že pre nepriaznivú pandemickú
situáciu sa tohtoročná Dubnická zimná bežecká liga neuskutoční. Tradičná dlhodobá
súťaž býva výnimočnou príležitosťou zmerať si sily aj počas chladných mesiacov mimo
súťažnej sezóny. Jej dôležitou súčasťou a zároveň posledným kolom je tradične aj Jarný beh
na tartane, ktorý sa stane prvým podujatím v roku 2022, zorganizovaným pod hlavičkou
Jogging klubu. Pobeží sa 18. marca na dubnickom štadióne, ostatné informácie organizátori
priebežne doplnia na svoje webové kanály.
Klub slovenských turistov Dubnica nad Váhom zverejnil na svojej stránke nový
kalendár akcii na aktuálny rok. Počas všetkých ročných období budú turisti navštevovať
ako blízke kúty, tak aj vzdialené lokality, tie známe, ale aj prakticky neznáme. Zoznam
peších, lyžiarskych či cyklistických výletov nájdete na stránke www.kstdca.estranky.sk,
zúčastniť sa ich môže okrem členov klubu aj široká verejnosť.

