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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Rekonštrukcia
námestia je
na dosah

Samospráva
spustila projekt
Senior karty

V meste
rozkvitli
tisícky kvetov

V apríli mesto vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa očakávanej rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. S prácami
by sa tak mohlo začať už v lete.

Dubničania starší ako 60 rokov si môžu
Senior kartu plnú zliav vyzdvihnúť od 16.
mája. V aktuálnom čísle sa dočítate, ktoré
prevádzky poskytujú držiteľom karty zľavy.

Rozkvitnuté narcisy, tulipány, modrice
či šafrany tešia zraky obyvateľov v ďalších
frekventovaných lokalitách mesta. Spolu
zdobí ulice viac ako 100-tisíc kvetov.
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Jar plná nových začiatkov
Hoci mnoho ľudí považuje za najkrajšie ročné
obdobie leto, práve jarné mesiace so sebou
rok čo rok prinášajú životodarnú silu, energiu
a aj nové začiatky. Tak ako lesy v okolí nášho
mesta či kvitnúce japonské čerešne (nielen)
na Pionierskej ulici pociťuje príliv nových síl
aj človek. Tento rok dokonca dvojnásobne
– pandemické opatrenia sú už za nami a celý
spoločenský a kultúrny život sa znova zhlboka nadýchol. Svedčí o tom aj pestrý a bohatý
obsah aprílových dubnických novín.

2022

tejšou osobou, ktorá formuje malú bytosť, či
už po stránke telesnej, alebo duševnej. V určovaní toho, akým smerom sa uberie náš život,
hrá práve mama najzásadnejšiu úlohu. Milé
mamy, zodpovednosť, akú nesiete na svojich
pleciach, si zaslúži obdiv a vďaku. K vášmu
sviatku by som vám chcel popriať najmä veľa
síl, radosti, ale aj trpezlivosti v náročných chvíľach. Zároveň by som sa vám chcel vyjadriť
svoju vďaku, pretože dnešný svet potrebuje
viac než čokoľvek iné mladých, schopných
a najmä dobrých ľudí.

rozšírenie možností trávenia voľných chvíľ
pre seniorov v našom meste, ktorí si budú
môcť vďaka karte uplatniť množstvo zaujímavých zliav. Karta však pre nich bude zároveň
aj motiváciou na návštevu zariadení či na vyskúšanie služieb, o ktorých doteraz nevedeli,
prípadne nepremýšľali o ich využití. Týmto
spôsobom môžu obohatiť svoje bežné dni
a zažiť celkom nové veci. Prospech z projektu
však budú mať aj zapojené prevádzky, ktoré
získajú nových zákazníkov. Z možnosti, ktorá Ako priaznivec cyklistiky si na záver nemôžem
má potenciál prospieť veľkému množstvu ľudí, odpustiť aj zmienku o každoročnej iniciatíve
Kolegovia sa v nich venujú okrem iného aj mám úprimnú radosť.
do práce na bicykli. Naša samospráva sa jej zúočakávanej kompletnej rekonštrukcii nášho
častní aj tento rok, v júni budeme do práce
námestia, ktorej príprava sa dostala do posled- Rád by som adresoval niekoľko viet aj tým, jazdiť na dvoch kolesách aj ja s mojimi kolegynej fázy. Po precíznom chystaní dokumentácie ktorých sviatok si pripomíname vždy v druhú ňami a kolegami z mestského úradu. Spolu
sme vyhlásili verejné obstarávanie na zhotovi- májovú nedeľu. Úlohu matky v spoločnosti sa pokúsime najazdiť zas o čosi viac kilometeľa prác, očakávame, že ich realizácia by sa niekedy považujeme za samozrejmú, no fak- trov než vlani. Rád by som k pripojeniu sa
mohla začať približne o tri mesiace. Námes- tom ostáva, že bez žien – matiek, by tu nebol do iniciatívy prizval všetkých zamestnávateľov
tia sú spravidla centrom turizmu a srdcom nikto z nás – lekárka, stolár, predavačka, zdra- v našom meste. Prihláste sa, spolu urobíme
každého sídla, a ja verím, že po komplexnej re- votná sestra ani primátor mesta. Úloha matky niečo nielen pre naše životné prostredie, ale
konštrukcii budeme môcť takéto prívlastky však vôbec nespočíva iba v tom priviesť na svet aj pre naše zdravie. A kedy inokedy by to šlo
použiť aj pre naše Námestie Matice sloven- zdravé dieťa. Je nielen prvou, ale aj najdôleži- lepšie, než práve v jarnom období.
skej. Teším sa na posedenia v priestoroch,
ktoré budú nielen bezpečné, ale aj funkčné,
príjemné a útulné aj vďaka dvojnásobnému
objemu zelene, obnoveným fontánam a vodným prvkom či verejným toaletám. Dubnica
a jej obyvatelia si reprezentatívne námestie zaslúžia.
S centrálnou zónou a službami, ktoré poskytujú okolité prevádzky, súvisí čiastočne aj
projekt SENIOR KARTY pre Dubničanov
starších ako 60 rokov. Zaujímavá idea bude
mať hneď dva dôležité benefity. Prvým bude

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.
PRÍSPEVOK PRI NARODENÍ
DIEŤAŤA
Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či

mesto poskytuje príspevok pri narodení die- pre novorodencov s trvalým pobytom
ťaťa. Ak áno, ako a kde môže rodič podať žia- na území mesta z 33 eur (len pre rodiny
dosť? Ďakujem.
v hmotnej núdzi) na 100 eur pre všetky deti
bez rozdielu. Mesto sa zároveň vracia aj
Odpovedá: Veronika Valuchová,
k tradícii vítania nových občiankov mesta.
hovorkyňa mesta
O príspevok na dieťa je potrebné požiadať vyplnením žiadosti. Tú nájdu rodičia
Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrátili. na webovej stránke mesta www.dubnica.eu
Mestské zastupiteľstvo schválilo na rokovaní v ľavej časti “Zasaď si svoj strom” v prílohe.
2. marca 2022 zvýšenie príspevku Ďakujeme za Vašu otázku a porozumenie.
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Seniori už môžu začať využívať prvé zľavy vďaka SENIOR KARTE
Text Veronika Valuchová

SENIOR KARTY pre Dubničanov
starších ako 60 rokov mesto začína vydávať od pondelka 16. mája
2022.
SENIOR KARTU plnú zliav a výhod
si môžu obyvatelia s trvalým pobytom v meste Dubnica nad Váhom,
ktorí dovŕšili vek 60 rokov, vyzdvihnúť od 16. mája 2022 na prízemí
mestského úradu na sociálnom
oddelení u Aleny Masárovej vždy
v čase úradných hodín. Stačí sa
preukázať občianskym preukazom,
kartu mesto seniorom vystaví bezplatne.

a zliav priblížiť dubnickým seniorom tovary
a služby ponúkané v meste a podporiť tak rozvoj podnikateľského prostredia. Na získanie
ponúkaného benefitu stačí, ak sa senior preukáže danou kartou v predajni, ktorá sa do projektu zapojila. Zoznam zapojených prevádzok
a ponúkaných zliav uvádzame nižšie v tabuľke. Postupne ho budeme aktualizovať priamo
na webovom sídle mesta www.dubnica.eu

SENIOR KARTA
Malá karta plná veľkých radostí.

pod záložkou SENIOR KARTA.
Ďakujeme všetkým prevádzkam,
ktoré sa zapojili do projektu a ponúkli zľavu. Zároveň by sme radi
uviedli, že ďalšie prevádzky, ktoré
by mali záujem, sa do projektu
môžu zapojiť kedykoľvek počas
roka,“ vyjadril viceprimátor Tomáš
Truchlý.

V prípade otázok sa obráťte na adresu seniorkarta@dubnica.eu alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +421 424 455 768.

Cieľom projektu je prostredníctvom benefitov

Mesto poskytne zľavy na: kultúrne podujatia, vstupy do knižnice, kaštieľa a na vybrané kino projekcie.
Adresa

Typ zľavy

BENU LEKÁREŇ OD KAUFLAND

TOVÁRENSKÁ UL. 4202/75

10 % NA VŠETOK VOĽNOPREDAJNÝ SORTIMENT

GOA ČAJOVŇA

OD MÁJ, CENTRUM I 47

15 % Z NÁKUPU

EMMI PONOŽKOVÝ A ČOKOLÁDOVÝ SVET

OD FIX, NÁMESTIE MATICE SLOVENSKEJ 1298

10 % NA VŠETOK TOVAR

MEDIATIP

OC TEMPO, BRATISLAVSKÁ UL. 432/7

50 % NA KOPÍROVACIE A TLAČIARENSKÉ SLUŽBY,

Prevádzka/predajňa

Obchod

30 % NA SERVISNÉ SLUŽBY, 3 % NA TOVAR
NÁBYTOK NIKA

NÁMESTIE MATICE SLOVENSKEJ 4263

5 % Z CENY VŠETKÉHO TOVARU

OPTIKA OKULKA

CO-MEDIKA, TOVÁRENSKÁ UL. 1408

10 % PRI NÁKUPE RÁMU SO SKLAMI

RYBY NA ÚČKU

POD HÁJOM 4254

5 % NA VŠETKY RYBY

ŽELEZIARSTVO VÁCLAV

CENTRUM II 1762

5 % NA TOVAR

AUTO-CENTRUM

CENTRUM I 1725

5 % NA MATERIÁL, 10 % NA PRÁCU A 30 % NA OLEJ

DUOVET, VETERINÁRNA AMBULANCIA

ŠTÚROVA UL. 76/11

15 % NA SLUŽBY

FITFABRIK TRÉNINGOVÉ CENTRUM

OC DUBNIČANKA, CENTRUM II 93/55

ZVÝHODNENÁ MESAČNÁ PERMANENTKA NA VSTUP V CENE 25 EUR

JAZYKOVÁ ŠKOLA WELCOME SCHOOL

GYMNÁZIUM, ŠKOLSKÁ UL. 387

10 % NA JAZYKOVÉ KURZY

MASÁŽE GAJA

BRATISLAVSKÁ UL. 441/20

10 % NA VŠETKY DRUHY MASÁŽÍ

KIKI INTERNET

OBRANCOV MIERU 1773/36

10 % NA PRIPOJENIE K INTERNETU

TÝŽDENNÍK PARDON

NÁMESTIE MATICE SLOVENSKEJ 1296/12

Služby

ZĽAVA 25 % NA ROČNÉ PREDPLATNÉ PERIODIKA MY POVAŽSKÁ BYSTRICA
(POVAŽSKÝ OBZOR) A MY TRENČÍN (TRENČIANSKE NOVINY)

Občerstvenie a stravovanie

FILAGOR, 1. POSCHODIE, POD HÁJOM 4058/209

BUONNO CAFFE

FILAGOR, PASÁŽ, POD HÁJOM 4058/209

3 + 1 KÁVA ZDARMA FORMOU ZBIERANIA PEČIATOK

PIZZA EXPRES DUBNICA

POD HÁJOM 4041/206

ZĽAVA 0,5 EUR NA PIZZA TROJUHOLNÍK

RISTORANTE PIZZERIA BELLA ITALIA

OC MÁJ, CENTRUM I 49

15 % NA KAŽDÚ PIZZU

SNACK BAR D-CLUB

ZĽAVA 0,2 EUR NA NEALKO NÁPOJE

Samospráva

003

Apríl

Dubnické noviny

2022

Sme vo ﬁnále! Do troch mesiacov Dubnica spozná
realizátora revitalizácie Námestia Matice slovenskej
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej. Realizácia najväčšej
a najvýznamnejšej investičnej akcie
by sa tak mohla začať o tri mesiace,
v závislosti od priebehu verejného
obstarávania.
Rekonštrukcia existujúceho objektu je vždy
náročnejšia ako výstavba novej stavby. Hoci
Námestie Matice slovenskej je ako centrálna čiastková oprava by ponúkla rýchlejšie riešemestská zóna jedným z najvýznamnejších ve- nie, nebolo by dlhodobé a také kvalitné, ako
rejných priestranstiev v meste. Jej technický môže ponúknuť komplexná rekonštrukcia
stav je však už niekoľko rokov nevyhovujúci námestia. Kvalitný návrh dlhodobého riešeaž kritický. Neplní tak inú, len tranzitnú funk- nia pre centrálnu mestskú zónu si vyžadoval
ciu. Život na námestie by už čoskoro mala vrá- precíznu prípravu a kooperáciu mnohých
tiť jeho komplexná revitalizácia.
odborníkov.
Dôkladne pripravená prestavba
od základov
Dubnická samospráva sa po precíznej príprave projektovej dokumentácie potrebnej na rekonštrukciu námestia dostala spustením verejného obstarávania do finále.

Vedeli ste, že…?

• dokumentácia potrebná na rekonštrukciu
námestia váži viac ako 42 kg a jej vypracovanie
si vyžiadalo viac ako 4 000 hodín práce,
• náklady na rekonštrukciu predstavujú
2,4 milióna eur bez DPH, presná cena vyply„Pre Dubnicu nad Váhom ide
nie z verejného obstarávania,
o kľúčovú udalosť v novodobej
• námestie je prakticky strechou, pretože
histórii mesta, ktorá výrazným
sa pod ním nachádza podzemná garáž,
spôsobom na dlhé roky v pozitív- • námestie má 10 rokov (dokončené bolo
nom slova zmysle ovplyvní kvalitu na jar 2012),
života Dubničanov a zásadne po- • pôvodné práce reklamovať nemožno, záručzdvihne reputáciu mesta aj
ná doba sa skončila koncom roka 2016,
v očiach jeho návštevníkov,“
• rekonštrukcia Námestia Matice slovenskej
sa celkovo dotkne 12 000 m2,
hovorí Peter Wolf, primátor Dubnice • množstvo zelene sa zvýši až 2,5-násobne.
nad Váhom.

S prípravami na obnovu námestia samospráva
začala hneď v roku 2019. „Nejde len o výmenu
dlažby ani o čiastočnú opravu námestia. Pripravovali sme sa na jeho komplexnú obnovu
a prestavbu, a to prakticky od základov, keďže
námestie je naozaj v havarijnom stave. To, čo
iným samosprávam, ktoré tiež stáli pred revitalizáciou svojho námestia, trvalo aj sedem či
osem rokov, sme v Dubnici nad Váhom zvládli za menej ako polovicu času. Napriek tomu
sme v projektovej dokumentácii šli do hĺbky,
nič sme nepodcenili a všetko dôkladne pripravili tak, aby verejné obstarávanie prebehlo
bez komplikácií a my sme mohli začať so samotnými prácami na námestí,“ dodáva dubnický primátor.
Čiastková oprava by bola neefektívna a predražená
004 Samospráva

Komentuje Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta:
Súčasné námestie nie je izolovanou, opustenou stavbou. Nezačínali sme na peknej zelenej
lúke. Naopak, museli sme osloviť viac ako tri
desiatky subjektov, pretože námestím sú vedené siete, kanalizácia, plyn, vodovodné potrubie. Pod veľkou časťou námestia je vybudovaná podzemná garáž, čo z neho robí v podstate
betónovú strechu. Nie celú plochu a jej okolie
vlastní mesto Dubnica nad Váhom, takže boli
nevyhnutné aj rokovania so všetkými dotknutými osobami.

Opravy námestia sa uskutočňovali spravidla
v rámci uplatňovania reklamácie, celkovo má
samospráva vedomosť o piatich reklamáciách.
„Z vlastného rozpočtu na opravy
mesto na základe uhradených
faktúr minulo 3 300 eur. Reklamácie sa týkali poškodenej veľkoformátovej dlažby, veľkých únikov
vody z fontán, pretekania fontán
a poškodených schodísk. Aj tu je
vidieť, že čiastkové riešenia ani
opakované opravy vykonané
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Zosnímajte QR kód a pozrite si
video k vyhláseniu verejného
obstarávania.

pódia a estetického mobiliáru. Pribudnú tiež
žiadané verejné toalety, a to práve v mestskom
informačnom centre, ktoré vznikne počas
rekonštrukcie, a tiež pitná fontánka pre verejnosť. Súčasťou nového námestia bude aj moderné smart osvetlenie.

v rámci reklamácií nepomohli,
preto ako najlepšie riešenie považujeme komplexnú renováciu
tejto zóny. Dubničania si zaslúžia v prvom rade bezpečné, ale
tiež reprezentatívne a funkčné
centrálne námestie 21. storočia,
ktoré viac nebude len sivou tranzitnou zónou,“ uzatvoril primátor.

Z najbolestivejšieho miesta to naj- Presný termín začiatku realizácie stavebných
vyhľadávanejšie, plocha zelene prác bude známy po ukončení procesu verejného obstarávania. Námestie je stavebne rozsa viac ako zdvojnásobí
delené do šiestich sektorov, pričom práce sa
Azda najväčšími zmenami, ktoré Dubničanov budú sústrediť na hlavné námestie a tzv. spodčakajú, bude okrem kompletnej obnovy dlažby né námestie. Rekonštrukcia tejto centrálnej
a jej podložia aj masívne doplnenie zelene zóny by nemala trvať dlhšie ako 12 mesiacov.
a mobilnej výsadby, obnova fontán a vodných Následne by sa samospráva chcela povenovať
prvkov, doplnenie centrálneho mestského aj ďalším sektorom, ktoré tvoria bezprostredné okolie centrálneho námestia.

Všetky potrebné dokumenty a podrobnosti,
súvisiace s vyhláseným verejným obstarávaním, sú dostupné na www.uvo.gov.sk.

Ako to vidí architekt Stanislav Barényi?

Pocitovo najvýraznejšou zmenou po rekonštrukcii bude množstvo zelene. To by sa malo
zvýšiť až 2,5-násobne. Vzhľad námestia sa
zmení, celý priestor bude ľudskejší.
Samospráva
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Po obnove je sobášna sieň vyhľadávaným miestom
na výnimočné udalosti
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Sobášnu sieň na mestskom úrade
samospráva po rokoch zmodernizovala.

Zosnímajte QR kód a pozrite sa, ako
vyzerá sobášna sieň po obnove.

Pred modernizáciou sa v sobášnej sieni nachádzali viaceré prvky, typické pre minulé
storočie. Mesto sa sálu rozhodlo zmodernizovať tak, aby v 21. storočí poskytovala dôstojné zázemie počas slávnostných okamihov.
„Sobášiace sa páry, ktoré k nám prichádzajú,
si veľmi pochvaľujú. Mám radosť, že sa u nás
cítia dobre a jeden z najvýznamnejších dní
v ich životoch sa rozhodujú stráviť práve
u nás. Sieň nebola rekonštruovaná už dlhšie,
myslím si, že si to ako miesto sobášov, obno-

vovania sľubov či vítania malých občiankov
mesta zaslúžila,“ zhodnotil primátor mesta
Peter Wolf s tým, že samospráva pri obnove
a dekorovaní spolupracovala s lokálnymi
dodávateľmi.

343-tisíc eur z dotačného systému sa postupne rozdeľuje medzi dubnické kluby
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v rozpočte mesta na rok 2022 schválilo na dotácie sumu 343-tisíc eur. Z nej bolo zatiaľ poskytnutých na podporu činnosti klubov a organizáciu podujatí doposiaľ spolu 38 980 eur. Dotácie boli zatiaľ pridelené nižšie uvedeným organizáciám. Postupne bude vyplácaná aj ďalšia peňažná podpora.

Názov organizácie

Poskytnutá dotácia

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV DUBNICA NAD VÁHOM
MESTSKÝ ŠPORTOVÝ CLUB OLYMPIC FITNES DUBNICA NAD VÁHOM
KOLKÁRSKY KLUB FESA DUBNICA NAD VÁHOM
OBČIANSKE ZDRUŽENIE DUTAF SPORT

650 €
1 300 €
100 €
700 €

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, O. Z.

1 500 €

JOGGING KLUB

1 800 €

POĽOVNÍCKE ZDRUŽENIE LANGÁČ-MARKOVICA DUBNICA NAD VÁHOM
SIVÝ VLK, O. Z.
ATLETICKÝ KLUB SPARTAK DUBNICA NAD VÁHOM
ŠPORTOVÝ KLUB HÁDZANEJ DUBNICA NAD VÁHOM
SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA SILNÝCH MUŽOV

750 €
800 €
20 000 €
1 200 €
700 €

SLOVENSKÝ RYBÁRSKY ZVÄZ - MESTSKÁ ORGANIZÁCIA DUBNICA NAD VÁHOM

1 000 €

OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŠŤASTNÉ PRÁZDNINY

2 000 €

ŠK VICTORY STARS DUBNICA NAD VÁHOM, O. Z.

5 480 €

ZVÄZ DIABETIKOV SLOVENSKA - ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA DIADUB DUBNICA NAD VÁHOM

1 000 €

Zariadenie pre seniorov Dubina prijme do zamestnania
vedúcu sestru ošetrovateľského úseku
Do prevádzky Špecializovaného zariadenia v Prejte aktuálne hľadá Zariadenie pre seniorov
Dubina, m. r. o., zamestnanca na pozíciu vedúcej sestry ošetrovateľského úseku.
Informácie o pracovnej pozícii:
Plat: od 1400 €, v závislosti od praxe
Požadované vzdelanie: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor
ošetrovateľstvo a pomaturitné špecializačné štúdium. Prax minimálne
5 rokov. Bližšie informácie o pracovnej pozícii získajú uchádzači na telefónnom
čísle 0905 473 195, prípadne e-mailom na riaditel@dubnica.org.
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Začali sme s rekonštrukciou poškodenej Okružnej ulice
Text Mária Badačová Foto Mária Badačová

Práce na oprave výrazne poškodenej vozovky v dĺžke približne 270
metrov by mal zhotoviteľ ukončiť
do dvoch mesiacov.

Rekonštrukcia počíta s úplne novou vozovkou, a to vrátane nového podložia,

obrubníkov a asfaltového krytu. „Komunikácia je vo veľmi zlom stave, prepadá sa
na viacerých miestach. Keďže čiastková oprava povrchu v tomto prípade nepostačuje,
pre zlý stav komunikácie sme museli pristúpiť
k jej komplexnej rekonštrukcii,“ priblížil vedúci stavebného úradu Jozef Králik. Práce by
mali byť ukončené v polovici júna 2022. Ich
hodnota predstavuje 115-tisíc eur, pričom sú

hradené z rozpočtu mesta.
Z dôvodu prebiehajúcich prác je pred bytovými domami č. 298, 297, 296 a 295 obmedzená
doprava v zmysle dočasného dopravného značenia. Prosíme preto majiteľov motorových
vozidiel, aby rešpektovali dočasné dopravné
obmedzenia a na príjazd k bytovým domom
využívali dočasne navrhované trasy.

Vedeli
ste, že...?
Okrem Okružnej ulice plánuje v letných mesiacoch mesto komplexne
opraviť ďalšie lokality – pôjde o parkovisko za D-klubom a jeho priľahlú
asfaltovú plochu, ako aj Kollárovu
ulicu.

V jesenných mesiacoch sa zas plánuje pustiť
do úpravy komunikácie a priľahlého parkoviska na sídlisku Pod kaštieľom pri bytovom
dome číslo 645.

Po právnu radu si dubnickí seniori môžu prísť na úrad bezplatne
Podmienkou je objednanie sa vopred
Bezplatnú právnu pomoc poskytuje Právne poradenstvo bude poskytnuté občamesto Dubnica nad Váhom ľuďom nom (fyzickým osobám) s trvalým pobytom
nad 60 rokov každý pondelok v me- v meste Dubnica nad Váhom, ktorí dovŕšili vek 60 rokov. Samotnej konzultácii nevysiaci priamo na mestskom úrade.
hnutne predchádza objednanie sa na tel.
S cieľom pomôcť občanom mesta v senior- čísle 042/44 55 739 alebo e-mailom na adskom veku s právnymi otázkami zriadila dub- rese pravnaporadna@dubnica.eu, a to vždy
nická samospráva v apríli bezplatnú právnu najneskôr do 12.00 h v piatok.
poradňu pre seniorov. Týmto krokom chce
mesto vyjsť Dubničanom v ústrety, pomôcť im Služby bezplatného poradenstva využilo
zorientovať sa v zložitých právnych otázkach v prvých týždňoch jej spustenia zatiaľ deväť
a poskytnúť im podporu v krízových situá- Dubničanov.
ciách. „Občanom sme k dispozícii každý
pondelok od 13.00 h do 15.00 h v zasadacej
miestnosti na prízemí mestského úradu. Poradenstvo poskytujeme formou ústnej konzultácie v dĺžke približne 30 minút v oblasti
otázok majetkovej povahy, dlhových záležitostí, občiansko-právnych žalôb, dedičských
konaní, správneho a pracovného práva, ako aj
v oblasti sociálnych otázok,“ vysvetlila vedúca
majetkovo-právneho oddelenia Iveta Orgoníková s tým, že právnu pomoc občanom samospráva zastrešuje v rámci vlastných interných
personálnych kapacít.

Text Veronika Valuchová

Právne poradenstvo je poskytované
v nasledovných oblastiach:
• majetkovej povahy, napr. predaj/kúpa/darovanie vecí a nehnuteľností, a s nimi súvisiacich
zmluvných vzťahov,
• zabezpečenie bezplatného dlhového poradenstva,
• občiansko-právnych žalôb,
• dedičského konania,
• správneho práva,
• pracovného práva,
• sociálnych služieb podľa zákona č. 448/2008
Z. z. v platnom znení o sociálnych službách.

Samospráva
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Výstavba cyklotrasy do mestskej časti Prejta
je na spadnutie, pozrite sa, kadiaľ povedie
Text Veronika Valuchová Foto Erik Osvald

Spustenie výstavby je na spadnutie, stavebné mechanizmy sú
pripravené. Verejné obstarávanie
na realizátora výstavby cyklotrasy
je ukončené a skontrolované Trenčianskym samosprávnym krajom.

Cyklotrasa s dĺžkou necelé tri kilometre povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou
zónou. Náklady na samotnú výstavbu
po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa predstavujú 590-tisíc eur. Mesto
Dubnica nad Váhom bolo úspešné v žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na realizáciu výstavby cyklotrasy z Integrovaného
regionálneho operačného programu.
Prví cyklisti sa po trase prevezú
na budúcu jar

008 Samospráva

Nový cyklistický chodník s dĺžkou 2,9 km
prepojí mesto Dubnica nad Váhom napojením zo Štúrovej ulice s mestskou časťou
Prejta. Prví cyklisti by sa po cyklotrase mohli
previezť na budúcu jar, keďže doba výstavby
je odhadovaná na 9 mesiacov.
Komunikácia má predpoklady stať sa zaujímavou
dopravnou
tepnou
nielen
pre cyklistov dochádzajúcich za prácou do fi- Komentuje Eva Granátová, vedúca
riem v okolitých priemyselných areáloch oddelenia strategického rozvoja
ZŤS a ZVS.
a verejného obstarávania:
Cyklotrasa nebude prístupná verejnej auMesto Dubnica nad Váhom výstavbou cy- tomobilovej doprave, s výnimkou vjazdov
klotrasy do mestskej časti Prejta v oblasti bu- na priľahlé pozemky záhrad. Pôjde o obojdovania
cyklistickej
infraštruktúry smernú, dvojpruhovú, smerovo nerozdelenú
len začína. Samospráva v spolupráci s OZ cyklistickú komunikáciu. Prístup motoroCyklokoalícia v tomto čase finišuje práce vým vozidlám vo vybratých úsekoch bude zana príprave komplexnej štúdie siete navrho- medzený dopravnými zariadeniami a dopravvaných cyklotrás na celom území Dubnice ným značením. Napojenia na jestvujúce komunikácie budú bezbariérové.
nad Váhom.
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Z udalostí riešených mestskou políciou
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák:
„V sledovanom období príslušníci mestskej
polície okrem popísaných prípadov riešili
ďalších 260 vecí, z toho viac ako 100 tvorili
dopravné priestupky a zvyšok priestupky proti verejnému poriadku, proti majetku a proti
občianskemu spolunažívaniu. Po uvoľnení
protiepidemických opatrení začali občania
vo zvýšenej miere navštevovať pohostinské zariadenia v meste, pričom práve konzumácia
alkoholických nápojov je spúšťačom značnej
časti spáchaných priestupkov. Je všeobecne
známe, že popri občanoch z iných krajín, ktorí
sa v Dubnici nad Váhom zdržiavajú pre výkon
práce vo výrobných spoločnostiach, našli
u nás prechodné ubytovanie aj vojnoví
odídenci, najmä matky s deťmi z Ukrajiny.
Mestská polícia v súvislosti s prítomnosťou
cudzích štátnych príslušníkov v našom meste
neeviduje žiadne zhoršenie stavu verejného
poriadku alebo zvýšenie počtu páchania
priestupkov alebo trestných činov.“
Dezorientovaná starenka
Dopoludnia 29. marca bolo telefonicky
na tiesňovú linku mestskej polície č. 159
oznámené, že po sídlisku Pod kaštieľom sa
pohybuje staršia žena, ktorá pôsobí dezorientovane a nekomunikuje. Policajti po tomto
ozname prekontrolovali sídlisko, uvedenú

Obrazy z minulosti

Kalvária
Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

Niektoré miesta majú inú energiu,
než je obvyklé. Na kalvárii
nad fabrickým múrom sa snúbia
hneď dve cesty pokoja – sila viery
a prírody, a každý návštevník si
môže zvoliť tú svoju. Aj toto vzácne
miesto má svoju históriu a bolo
v minulosti zachytené na fotografický film.

Prudký kopec ako stvorený pre krížovú cestu,
kľukatý chodník od kaplnky ku kaplnke. Les
po oboch stranách lemuje svah, predelený košatými lipami. Na vrchole stojí kostolík,
ktorého červenú vežu vidno už zďaleka, napríklad aj od základnej školy na sídlisku
Pod hájom.
„Horlivý kňaz Daniel Kolačáni dal postaviť
roku 1770 za výdatnej pomoci Jána Ilešházi-

ženu našli a nadviazali s ňou komunikáciu.
Zistili, že ide o 84-ročnú osamelo žijúcu pani, ktorá vyšla zo svojho bytu na prechádzku
a nevedela sa vrátiť domov. Policajti stratenú starenku previezli do miesta jej bydliska
a o udalosti informovali jej najbližších príbuzných.
Vandal
V podvečerných hodinách dňa 31. marca nás
požiadali o spoluprácu kolegovia z Obvodného oddelenia policajného zboru v Dubnici
nad Váhom, ktorým bolo oznámené, že
dvojica neznámych osôb úmyselne rozbila
presklenie podchodu na Námestí sv. Jakuba.
Operačný policajt mestskej polície okamžite
prezrel záznamy kamerového monitorovacieho systému, ktorý osoby zaznamenal.
Na základe zisteného popisu po nich začali
mestskí policajti na území mesta pátrať.
Po niekoľkých hodinách vyhľadali jedného
z podozrivých, 38-ročného muža z Brezna.
Vypočúvaním bolo zistené, že presklenie
rozbil jeho spoločník, o dva roky mladší
muž z Dubnice nad Váhom. Všetky zistené
skutočnosti boli odovzdané poverenému policajnému orgánu, ktorý až po určení výšky
vzniknutej škody bude vec riešiť buď ako
priestupok proti majetku, alebo ako prečin
poškodzovania cudzej veci.

ho na vŕšku za Dubnicou kalváriu,“ píše sa
v publikácii Z dejín Dubnickej farnosti, zostavenej Štefanom Antalíkom, ktorá sa vracia aj
k vzniku kostolíka: „28. marca 1770 nitriansky kanonik Štefan Holbai položil základný
kameň pre kostolík Božieho hrobu. V tom
čase už boli na vrchu kalvárie aj tri kríže. Postavenie kalvárie malo priaznivý účinok
na duchovný život. Odbavovali sa tu aj sväté
omše a za priaznivého počasia si tu ľudia často
konali krížovú cestu.“

Bitka v rodine
Realizačná hliadka mestskej polície zasahovala v súčinnosti s kolegami z policajného
zboru na Ulici bratislavskej aj 31. marca
vo večerných hodinách pri hromadnej bitke
dvoch znepriatelených rodín. Dlhodobé
nezhody najskôr začali vzájomnými verbálnymi nadávkami, ktoré o malú chvíľu prerástli
do fyzického útoku. Pri ňom 53-ročný muž
so svojím 30-ročným synom údermi päsťou
a kopancami napadli 20-ročného príbuzného.
Policajti ukončili šarvátku a na miesto privolali sanitku rýchlej zdravotnej služby, ktorej
posádka musela ošetriť jedného z bitkárov.
Zúčastnení podali vysvetlenie a poverený policajný orgán po vyhodnotení všetkých dôkazov
a určení motívu bitky rozhodne, či sa jej aktéri
dopustili priestupku alebo trestného činu.

košatými lipami je nad studničkou postavená
aj iná kaplnka. Za mrežami pod stĺpom
bičovania sedí spasiteľ – muž bolesti – v purpurovom plášti. Na hlave má tŕňovú korunu.
Snúbi sa tu pekná symbolika. Z Kristovho
umučenia čerpajú pútnici duchovnú silu
a z prameňa studničky telesné osvieženie.“

Od prvej kaplnky sa vydáme hore svahom
k ďalším zastaveniam. Pôvodne na plechu maľované biblické výjavy boli v roku 1902
nahradené novými reliéfmi z dreva. Tie sú
Útla brožúra dokonca spomína na prameň momentálne v úschove farského úradu, Dubpri najspodnejšom zastavení, ktorý si môžu ničan Viliam Schmidbauer podľa nich však
pamätať ešte aj dnešní tridsiatnici, hoci vytvoril dnešné maľby.
vyschol už pred mnohými rokmi: „Medzi
Prudké stúpanie nás privádza pred Kaplnku
Svätého kríža s troma krížmi v popredí. Postavy dvoch lotrov sa na toto miesto vrátili až
v roku 2021 po jedenásť rokov trvajúcej
obnove. Čaro miestu dodáva aj výhľad
na okolitú prírodu, ale aj na s ňou kontrastujúce panelové domy dubnických sídlisk či časť
fabrického areálu.
Keď už sme tu, je ťažké odolať a nesadnúť si
aspoň na chvíľu na jednu z drevených lavičiek.
Ale napokon, kam by sme ponáhľali?
Život v meste
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Jún nás opäť pozýva dochádzať do práce na bicykli
Text Veronika Valuchová

Dvoj- až štvorčlenné tímy sa môžu
do národnej kampane registrovať
na portáli www.dopracenabicykli.eu
do 7. júna 2022.

sovaná Ministerstvom dopravy SR, píše svoj
deviaty ročník. Mesto Dubnica nad Váhom
sa do projektu zapája už po štvrtýkrát. Účasť
v projekte je bezplatná. Cieľom je motivovať
pracujúcich ľudí, aby sa spojili so svojimi kolegami, vytvorili tímy a v mesiaci jún nechali
auto doma a čo najviac jázd do zamestnania
absolvovali na dvoch kolesách.

ich zadaním do webového rozhrania www.dopracenabicykli.eu. Súťaží sa nielen v počte
najazdených kilometrov, ale aj v počte jázd.

Konečne tvárou v tvár
V júni 2021 cyklisti zapojení do projektu pod hlavičkou mesta Dubnica
nad Váhom najazdili na dvoch kolesách cestou
do práce a späť až 24-tisíc kilometrov.
Prekonajú dubnickí cyklisti minuloKilometre, ktoré cyklisti najazdia, sa zapisujú Celkovo 140 cyklistov bolo združených v 41
ročný rekord?
Národná kampaň Do práce na bicykli, vyhla- buď prostredníctvom aplikácie, alebo priamo tímoch. Dubnica nad Váhom si tak v rámci
svojho tretieho pôsobenia v kampani vyslúžila
19. miesto z celkového počtu 85 súťažiacich
samospráv.
„Veríme, že tieto počty sa nám podarí v júni
2022 prekonať. Nezabudnite preto do 7.
júna vytvoriť tím a zaregistrovať sa. Tešíme sa
na všetkých cyklistov. Keďže tento rok sú epidemické opatrenia už takmer minulosťou,
veľmi radi sa na vyhodnotení ročníka stretneme so všetkými dubnickými účastníkmi, aby
sme sa inšpirovali, pozhovárali a v neposlednom rade odovzdali ceny tým najlepším,“
zhodnotila koordinátorka kampane pre Dubnicu nad Váhom Annamária Duvačová.

Všimli ste si?
Mesto do schránok rozdalo ďalšie vrecká na kuchynský bioodpad

V mesiacoch marec a apríl si obyvatelia bytových domov, ktoré sú zapojené
do systému zberu kuchynského odpadu, vo svojich schránkach našli kompostovateľné vrecká na bioodpad. Samospráva distribuuje ďalšie vrecká s cieľom podpory
úrovne separácie tohto druhu odpadu. V prípade, že domácnosť vrecká minie,
kuchynský bioodpad môže do veľkých nádob na bioodpad vhadzovať zabalený
v novinách či papierových taškách, prípadne ho vyhodiť bez akéhokoľvek obalu.
Opäť po roku sme svietili na modro

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme prebieha každoročne
celosvetová Kampaň Rozsvieťme to na modro. Tá je vyhlasovaná pri príležitosti
Svetového dňa povedomia o autizme. Symbolom tohto ochorenia sa stala
modrá farba, ktorá je označovaná aj ako farba komunikácie. Aj mesto Dubnica
nad Váhom sa opäť zapojilo a vyjadrilo tak svoju symbolickú podporu rozsvietením mestského úradu vo večerných hodinách počas prvého aprílového víkendu.
Dubnická umelkyňa získala vzácne ocenenie

Známa dubnická výtvarníčka Alena Teicherová získala v apríli prestížne ocenenie
- Európsku cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť pre rok 2022 jej udelila Európska
únia umení (EUU) so sídlom v Prahe. Podľa slov prezidenta EUU Petra Vašíčka
chce touto čestnou a registrovanou európskou cenou vyzdvihnúť jej výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia. K oceneniu srdečne gratulujeme a prajeme naďalej radosť z tvorenia. foto: archív Aleny Teicherovej
Mesto opravuje nevyhovujúci chodník na Ulici Kpt. Nálepku

Chodník v blízkosti rodinných domov v dĺžke takmer 140 metrov, ktorý bol
zhotovený zo zámkovej dlažby, upravuje zhotoviteľ od začiatku apríla. Dôvodom
rekonštrukcie sú nevyhovujúce priečne sklony a zvlnenia, ktoré boli spôsobené
dopojením chodníka pred niekoľkými rokmi v miestach existujúcich vjazdov
do rodinných domov. Predmetom úprav je posun chodníka a úprava vjazdov
k rodinným domom. Stavebné úpravy vyjdú mestskú kasu na viac ako 50-tisíc eur.
010 Život v meste
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Sídlisko Pod hájom má prvý oﬁciálny park pre psíkov
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Prvý
psí
výbeh
v
Dubnici
nad Váhom je úspešným projektom
premiérového ročníka dubnického
participatívneho rozpočtu.

Prvý oficiálny psí výbeh v meste bol pre verejnosť sprístupnený v nedeľu 10. apríla 2022.
Autorkou nápadu je Monika Baloghová, ktorá v spolupráci s ďalšími dobrovoľníkmi
a aktívnymi Dubničanmi predložila do premiérového
ročníka
participatívneho
rozpočtovania v Dubnici nad Váhom práve
projekt parčíka pre psy.
Myšlienku psieho výbehu komentuje
jeden z autorov a realizátorov Jaroslav Vyhnička: „Táto myšlienka nie
je celkom nová, už dávnejšie sme si
uvedomovali, že by takýto priestor
bol pre dubnických psičkárov veľmi
vhodný. V tom mesto vyhlásilo prvý
ročník participatívneho rozpočtu,
a teda sa objavila možnosť, ako projekt realizovať. Našiel sa vhodný
priestor, ktorý sa využil, a ja verím,
že ľuďom a ich štvornohým miláčikom bude robiť radosť, pretože
to je zámerom celého projektu.“

V novom oplotenom priestore parčíka sa môVíťazi súťaže Najšikovnejší psí
žu psíky pohybovať bez vôdzky, vybehať sa
miláčik v kategórii do 15 rokov
a trénovať. Priestor je doplnený lavičkami
a rôznym vybavením na tréning nielen posluš1. miesto
nosti. Plocha môže zároveň slúžiť aj Frederika Druláková so psom Dodom
na realizáciu výstav zvierat či organizovanie
2. miesto
poučných seminárov od kynológa alebo veteKristína Žiaková
rinára. Dubničania projektu vyjadrili svoje
sympatie, keď ho v hlasovaní v rámci partici3. miesto
patívneho rozpočtu posunuli medzi víťazné
Romana
Švachová
projekty. Nápad získal podporu vo výške presahujúcej 4 900 eur.
Súčasťou otvorenia nového priestoru
na sídlisku Pod hájom v časti tzv. Účko bola
aj súťaž o Najšikovnejšieho psieho miláčika.
Súťažilo sa v kategóriách do 15 rokov a
nad 15 rokov, pričom súťaže sa zúčastnilo
dvanásť štvornohých priateľov. V kooperácii
so svojimi majiteľmi predviedli úroveň poslušnosti, rôzne triky, obratnosť a zručnosť.
Podujatie pokračovalo ukážkami kynológie
členmi Zboru väzenskej a justičnej stráže, ako
aj ukážkami cvikov záchranárskych psov.
O tematické tvorivé dielničky pre deti sa
postaralo Centrum voľného času Dubnica
nad Váhom. Návštevníci podujatia mali
k dispozícii aj výstavu fotografií psíkov

Víťazi súťaže Najšikovnejší psí
miláčik v kategórii nad 15 rokov
1. miesto
Zdenka Pejková so psom Carrie
2. miesto
Katarína Rebrová
3. miesto
Lucia Svobodová

Labkonožce z dielne profesionálnej fotografky Gréty Zubovej. Psíky k dispozícii
na adopciu verejnosti priamo na mieste prezentoval útulok Farma v údolí. Za podporu
podujatia formou vecných cien ďakujeme
Super ZOO, Piper´s treats a Chovmix Arari.

Trenčianske labky,
ktoré potrebujú domov
Chantal... ľadový medvedík s čuvačom. Asi 4-ročné obrie stvorenie. Čo sa týka ľudí, ktorých pozná, k nim je dokonalá. Prirodzene rešpektuje toho, kto ju vedie. Na druhej strane je
to čuvač a cudzích ľudí si k telu nepustí, potrebuje čas. Svojich ľudí bude však zbožňovať, poslúchať a poriadne si ich aj postráži. Odčervená, odblšená, očkovaná, kastrovaná. Záujemcov
o adopciu čakáme na telefónnom čísle 0904 960 192.
Život v meste
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Výťažok z charitatívneho turnaja
venovali OZ Pro Dubnica
Text Mária Badačová

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

V závere marca sa na domácej ľadovej ploche
konal Charitatívny hokejový turnaj kňazov
Slovenska. Organizátori v poradí 6. ročníka
turnaja sa rozhodli venovať výťažok z podujatia občianskemu združeniu Pro Dubnica,
za čo im v mene združenia veľmi pekne ďakujeme. Spolu 780 eur sme tak rozdelili trom núdznym rodinám: mladíkovi Tomášovi, ktorý
sa sám stará o svojho mladšieho brata, o ich
strechu nad hlavou a celé živobytie; pani Jane,
ktorá spolu s manželom vychováva dcérku
s ojedinelou chorobou a na vyšetrenia musia
chodiť až do Bratislavy a pani Zuzane, usilovnej mame, ktorá vychováva tri deti a spolu
žijú v podnájme.
20-ročný Tomáš musí utiahnuť celú
domácnosť aj starostlivosť o mladšieho brata
Tomáš so svojím mladším bratom, ktorý
navštevuje základnú školu, nemajú ľahké dospievanie. Ešte v minulom roku žili so svojou

mamou, aj keď vo veľmi skromných podmienkach, bez prostriedkov. Chlapci si nemohli
dovoliť ani školské potreby. Aby toho nebolo
málo, pred niekoľkými mesiacmi ich matka
opustila a odišla od nich. Chlapci tak teraz
žijú sami – Tomáš, ktorý skončil stredoškolské štúdium, tak musí pracovať a platiť nielen
nájom, no zabezpečuje celé živobytie pre seba
aj svojho mladšieho brata.
Pokiaľ by ste mali záujem bratom pomôcť,
môžete poslať ľubovoľný príspevok na transparentné číslo účtu s poznámkou Tomáš
s bratom. V ich mene ďakujeme za každú
pomoc.
Prácu združenia môžete sledovať aj na facebookovej stránke Pro Dubnica, o. z.

Pro Dubnica, o. z.
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.

Číslo transparentného účtu združenia:
SK91 8330 0000 0026 0192 6940

Najstaršia obyvateľka Dubnice
nad Váhom oslávila storočnicu
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Najstaršou obyvateľkou mesta Dubnica nad Váhom je Perpeta Vašková, ktorá 28. marca 2022 oslávila
svoje 100. narodeniny. Perpeta sa
narodila v roku 1922, žila a pracovala v Dubnici a jej úzkom okolí.
Dnes žije v Zariadení pre seniorov
Dubina v Dubnici nad Váhom.

K narodeninovému stolu v zariadení pre seniorov DUBINA, v ktorom momentálne
žije, dokázala prísť po svojich, aby toto výnimočné jubileum oslávila nielen so svojimi
najbližšími, ale aj zamestnancami zariadenia
a priateľmi. „Veľmi si vážim, že som mal možnosť osobne jej zablahoželať a pozhovárať sa
s ňou a jej najbližšou rodinou. Dovolím si povedať, že z očí jej srší energia, aktivita a čulosť.
Pani Perpeta má môj úprimný obdiv. Prajem
012 Život v meste
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jej najmä veľa zdravia, dostatok energie a v jej
okolí ľudí, ktorí ju majú radi. Som rád, že sa
jej u nás v ZPS Dubina dobre býva a darí,“ vyslovil primátor mesta Peter Wolf.
Pani Perpete Vaškovej úprimne želáme pevné
zdravie!

Marec

2022
Vítame:
Kristián Martišek
Šimon Žilka

Blahoželáme:
manželia Šmejkaloví
(50. výročie sobáša)

Spomíname:
Kristína Behancová ( 7)
Pavol Borovský ( 69)
Marta Gajdošíková ( 74)
Lukáš Hošmánek ( 16)
Vendelín Iskra ( 88)
Viliam Klobučník ( 67)
Amália Krátka ( 84)
Margita Križanová ( 80)
Peter Laco ( 45)
Martin Lezo ( 38)
Marian Paholek ( 36)
Gabriela Psotná ( 68)
Margita Račková ( 83)
Milan Remiš ( 69)
Pavel Remšík ( 86)
Jozef Schvandtner ( 76)
Elemír Teicher ( 90)
Pavol Vagovič ( 76)

Pozrite si video z narodeninovej
oslavy najstaršej obyvateľky mesta.
Nájdete ho na YouTube kanáli
mesta Dubnica nad Váhom alebo
môžete zosnímať priložený QR kód.
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Čo odhaľuje nelegálna skládka pri železničnej stanici?
Text Matúš Zubo a Marcel Maňák, tercia, Gymnázium Dubnica nad Váhom
Edit Veronika Valuchová Foto Marcel Maňák

Ako je to s odpadkami a aká je
zodpovednosť Dubničanov voči
životnému prostrediu? Odpoveď
na túto otázku sa pokúsili nájsť
mladí reportéri z gymnázia.

Popri železničnej stanici v Dubnici
nad Váhom sme našli nelegálnu skládku odpadu. Nachádzali sa tam pneumatiky, drevené
a plastové palety, tehly, dosky, káble, igelitové
tašky a plastové fľaše. Podľa machu na drevených paletách je tam tento odpad už dlhšie.
Zaujal nás starý papierový nápis: „Prísny zákaz
sypania smetí a domového odpadu! Objekt
je monitorovaný bezpečnostnou kamerou!”
A aká je realita?
Vo väčšine prípadov ide o odpad, ktorý
môžu občania bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Napriek tomu ho radšej vyložia
pri ceste alebo v prírode, ktorú znečistia.
Ľudia vytvárajú mnoho čiernych skládok aj
v lesoch, pri Váhu, kanáli alebo v zelených
častiach mesta, aj keď je tam prísny zákaz odhadzovania odpadu. Hoci sa medzi občanmi
nachádza čoraz viac dobrovoľníkov, ktorí
vo svojom voľnom čase radi pomôžu zbieraním odpadu z prírody, ich prácu zmaria ľudia,
nerešpektujúci základné pravidlá.
V minulom roku stálo odstránenie nelegálnych skládok mesto viac ako 9 700 eur.
V prípade, že mesto nedokáže zistiť vinníka,
nelegálny odpad musí odstrániť na náklady
všetkých občanov. Preto sa mesto rozhodlo
porozmiestňovať po Dubnici nad Váhom fotopasce s vysokým rozlíšením, ktoré vedia snímať aj v tme a dokážu pomôcť s objasňovaním
pôvodcov nelegálnych skládok.
Spýtali sme sa okoloidúcich, čo si
o celej situácii myslia.
• Elena Hrljacová, obyvateľka sídliska Pod hájom: ,,Nerozumiem, prečo
ľudia dnes vyhadzujú odpad do prírody a ničia
ju, keď môžu odpad bezplatne odniesť na zber-

ný dvor. Ja by som aj nejaké tie smeti pozbierala, ale nemôžem sa poriadne zohnúť a nemám
ani čas. Že sa tí ľudia nehanbia, keď ho vyhadzujú niekam do prírody. Nehorázne!”
• Jonáš Krupica, dôchodca: ,,Ja sa moc
o tieto ekologické veci nezaujímam, ale myslím si, že je to strašné, že vyhadzujú odpad, kde lade podnetov občanov a tiež vlastným
sa im zachce.”
zisťovaním. Zákon NR SR č. 79/2015
o odpadoch v § 15 presne stanovuje zodpovedA aký má názor na prístup k prírode a zodpo- nosť a postup pri nezákonne umiestnenom
vednosť obyvateľov nášho mesta referát život- odpade.
ného prostredia mestského úradu? Spýtali sme
sa vedúcej Janky Beniakovej.
Čo by ste na záver odkázali čitateľom? Čo by ich podľa vás malo
Ak by ste to mohli porovnať, sú najviac motivovať, aby si životné
dnes ľudia zodpovednejší v ochrane prostredie a prírodu vážili viac?
životného prostredia oproti nedáv- Asi najvýstižnejšie to charakterizuje citát
nej minulosti?
Jacques-Yves Cousteau: „Po väčšinu histórie
Myslím si, že v súčasnej dobe ľudia disponujú musel človek bojovať s prírodou, aby prežil.
väčším množstvom informácií o ochrane ži- V tomto storočí si začína uvedomovať, že aby
votného prostredia, nakoľko sa tejto téme ve- prežil, musí prírodu chrániť.“
nuje veľká pozornosť. Zodpovednosť aj s ohľadom na nedávnu minulosť sa mení hlavne verejnou spotrebou a zmenou životného štýlu.
Téme ochrany prírody a životného prostredia
sa čoraz viac venujú médiá a vďaka vplyvným
užívateľom dominuje aj na sociálnych sieťach.
Je to veľmi dôležité, pretože rok za rokom
bude naberať ochrana životného prostredia
na aktuálnosti a zrejme i urgentnosti.

Prechod alebo priechod?
Ako je to správne?

Text Veronika Valuchová

Ako je to s nelegálnymi skládkami? Zopár menších sme po meste
Dubnica nad Váhom aj našli. Je
známe, že náklady na ich likvidáciu znášajú mestá a obce. Vedeli
by ste aspoň orientačne naznačiť,
o aké čiastky v našom meste ročne
ide? A akým spôsobom mesto tieto
skládky rieši?
Náklady na likvidáciu nelegálnych skládok
predstavovali v roku 2021 sumu 9 784,59
eur, v roku 2020 boli ešte vyššie, keď dosiahli výšku 12 441,08 eur. Mesto znáša náklady za likvidáciu nelegálnych skládok,
pokiaľ ide o zmesový komunálny odpad a
drobný stavebný odpad, a to v prípade,
ak sa nepodarí zistiť vinníka. V opačnom prípade je vinník povinný náklady
uhradiť, neminie ho ani bloková pokuta. Mesto rieši nelegálne skládky na zák-

Hoci sa to na prvý pohľad nemusí tak zdať,
významový rozdiel medzi týmito dvomi podstatnými menami je jednoducho rozlíšiteľný.
Slovo prechod označuje činnosť, priechod
zasa miesto.
Správne teda hovoríme napr. o prechode hrebeňom hôr, teda presune z bodu A do bodu
B alebo o prechode cez ulicu, sídlisko, obec
a pod. Keď označujeme priechod, máme
na mysli napr. priechod pre chodcov, hovorovo nazývaný aj zebra. Rovnako môžeme
hovoriť o hraničnom priechode, teda mieste, cez ktoré prechádzame z jedného štátu
do druhého.
priechod pre chodcov, prechod cez cestu
(činnosť)

prechod pre chodcov, priechod cez cestu
(činnosť)

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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Na základnej škole vybudovali komunitnú ekozáhradku
Text OZ Sivý Vlk Foto OZ Sivý Vlk

Pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si
pripomíname 22. apríla, vyrástla
v areáli Základnej školy s mater-

skou školou sv. Dominika Savia
„Vzdelávacia komunitná EKOzáhradka“. S jej budovaním pomohlo
občianske združenie Sivý vlk.

Nová záhradka, ktorá vznikla vďaka spolupráci OZ Sivý vlk, brigádnikov, dobrovoľníkov,
učiteľov, rodičov a žiakov, skrášľuje exteriér
školy novými stolmi a lavičkami, náučnou
tabuľou o odpadoch, košmi na separovaný
odpad, kompostérom, hmyzím domčekom,
studničkou a troma vyvýšenými záhonmi
s bylinkami a kvetmi. „Okrem uvedeného sme
spoločne zasadili aj dub letný, ktorý bude v budúcnosti slúžiť ako prírodné tienidlo. Chceli
by sme sa poďakovať spoločnosti zameranej
na znižovanie produkcie komunálneho
odpadu za finančnú podporu a tiež za hodnotnú prednášku o kompostovaní. Rovnako
ďakujeme všetkým, ktorí sa do projektu zapojili. Sme radi, že aj takýmito malými krokmi
môžeme spoločne pomáhať životnému prostrediu, “ uviedol predseda Sivý vlk, o. z., Adam
Rehák.

Zorganizovali sme potravinovú pomoc pre rodiny v hmotnej núdzi
Text Mária Gulová Foto Alena Kubicová

Pomoc rodinám v hmotnej núdzi
v našom meste si opäť našla cestu
aj v týchto ťažkých časoch.

podarilo zabezpečiť potraviny pre rodiny rozhodli pomôcť. Keď chceme rozumieť tým,
na veľkonočné sviatky. Chceme sa srdečne ktorí pomoc potrebujú, musíme vedieť, čo je
poďakovať všetkým láskavým ľuďom, ktorí sa pomoc potrebovať.

Základná škola s materskou školou Centrum
I 32 opäť cez projekt Srdce na dlani zorganizovala pomoc rodinám v hmotnej núdzi,
formou potravinovej zbierky pre 30 detí
a ich rodiny. Potravinová pomoc bola poskytnutá tým, ktorí to najviac potrebujú. Vďaka
dobrým ľuďom, ktorých sme oslovili, sa nám

Dubnická SOŠ technická nadviazala spoluprácu až v Prahe
Text Miroslava Vráblová, zástupkyňa riaditeľa školy pre praktické vyučovanie
Foto archív školy

Škola je zapojená do projektu Erasmus+ od 1. decembra 2019.

V rámci tohto projektu sa štyria pedagogickí
zamestnanci školy zúčastnili štvordňového
pobytu v Českej republike. Cieľom mobility
bolo nadviazanie spolupráce a výmena skúseností v oblasti odborného vzdelávania s Akademií řemesel Praha - Střední odborní školou
technickou.
Okrem výmeny teoretických a praktických
skúseností mali zamestnanci možnosť navštíviť historické pamiatky a pokochať sa krásou
stovežatej Prahy.V nasledujúcich dňoch sa
pripravuje zahraničná mobilita pre žiakov
v podobe výmennej stáže vo Fachberufsschule Wolfsberg v Rakúsku, ktorej sa zúčastní
014 Zo života študentov

20 žiakov odboru mechanik nastavovač. Počas
21 dní budú získavať vedomosti a zručnosti
v programovaní a obrábaní na CNC strojoch.
Hlavným cieľom školy je neustále vytvárať moderný spôsob vzdelávania, poskytovať žiakom

aktuálne odborné vedomosti a zručnosti
a oboznamovať ich s novými technológiami
v jednotlivých odboroch, čím sa zvyšuje kvalifikácia a pripravenosť žiakov na ich budúce
povolanie.
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Pripravované podujatia

2022

porozpráva o svojej knihe, o pozorovaní zvierat, ale možno aj
o pohyboch rysov či medveďov po našich horách či o tom, že
dravých šeliem sa netreba báť.

INÉ

Výtvarné spektrum Trenčianskeho
ZUŠ v meste
kraja

DIVADLO
Pán Strom – Radošinské naivné
divadlo
16. 5. 2022 / 19.30 h / dom kultúry / 20 €
Org.: oddelenie kultúry

Muzikál Alžbeta BÁTHORY

24. 6. 2022 / 19.00 h / dom kultúry / 29 €
Org.: oddelenie kultúry

KONCERT
Veľký májový koncert ZUŠ

7. 5. 2022 / 17.00 h / dom kultúry
Prvý veľký popandémiový koncert ZUŠ venovaný všetkým
mamám.
Org.: ZUŠ Dubnica nad Váhom

TURISTIKA
FESTIVAL
3FEST - festival športu, kultúry
a zábavy

4. 6. 2022 / 10.00 h / mestský športový areál /
dospelí vstup 5 €, deti 3 €, do troch rokov vstup
voľný
Počas 2. ročníka športovo-zábavného kultúrneho podujatia
sa môžete tešiť okrem bohatého športového programu
na koncert kapely Polemic a Gipsy Čáve, vystúpenie detských
muzikantov malinyJAM, tanečnú školu Johnyho Mečocha
a mnoho iného.
Org.: oddelenie kultúry

Babylon ART PARK 2022

15. - 16. 7. 2022 / park J. B. Magina
Multižánrový festival Babylon ART PARK 2022 opäť po roku
prinesie zážitok z rôznych oblastí kultúrneho života pre všetky
generácie. Tešiť sa môžete na vystúpenie kapiel a interpretov
ako HEX, S hudbou vesmírnou, Toddler Punk, Morena,
Orchester Jeana Valjeana a mnohých ďalších.
Org.: oddelenie kultúry

Dubnický folklórny festival - 28.
ročník
25. - 28. 8. 2022 / Dubnický kaštieľ a Park J. B.
Magina
Viac informácií už čoskoro na www.dff.sk
Org.: oddelenie kultúry

20. 5. - 25. 6. 2022 / Dubnický kaštieľ
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2022 - 26. ročník
krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej
výtvarnej tvorby.
Org.: TNOS a Dubnické múzeum

27. 5. 2022 / 15.00 h / Námestie Matice slovenskej
Príďte si spríjemniť deň na Námestie Matice slovenskej,
na ktorom sa odprezentujú všetky odbory ZUŠ - hudobníci,
tanečníci, výtvarníci aj divadelníci.
Org.: ZUŠ Dubnica nad Váhom

Výstava filmových plagátov POST
- OST - POSTERS

Ľubica Bátoryová a rozprávkový
pes Timo

do 15. 5. 2022 / Dubnický kaštieľ / v rámci
otváracích hodín Dubnického múzea
Org.: Dubnické múzeum

Autorská výstava Ľubice Vlkovej Bubliny v nás!
do 30. 5. 2022 / Dubnický kaštieľ / v rámci
otváracích hodín Dubnického múzea
Org.: Dubnické múzeum

Otvorenie hlavnej sezóny Dubnického kaštieľa

8. 5. 2022 / 11.00 h / Dubnický kaštieľ / Vstupné
6 €, zľavnené 3 €, zľavnené rodinné vstupy
Tešiť sa môžete na bohatý program pre deti aj dospelých.
Začíname o 11.00 h komédiou s bábkovými koňmi s názvom
Turnaj-neturnaj, nebude chýbať ani dobová kuchyňa, dobový
fotokútik, slávnostná salva, hry pre deti, prehliadky múzea a
grotty. O 17.00 h je pripravený koncert SKD POZITÍV, ktorý je
zložený z úspešných piesní Slovenského komorného divadla
Martin. Viac na www.kastiel.dubnica.eu.
Org.: Dubnické múzeum

NED
1. 5.

15:00

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

14. 5. 2022 / Dubnický kaštieľ
Pre návštevníkov pripravuje Dubnické múzeum tematické
prehliadky Dubnického kaštieľa, konzultácie a poradenstvo
pre amatérskych bádateľov, záujemcov o genealogický výskum
a tvorbu rodokmeňov, majiteľov starožitností a starších
umeleckých diel. Vstup do Dubnického múzea aj na grottu
je po celý deň zdarma. Odporúčame prehliadku vopred
zarezervovať na čísle 0948 117 063 alebo mic@dubnica.eu.
Org.: Dubnické múzeum

Život svorky a iné neobyčajné
príbehy

19. 5. 2022 / 17.00 h / mestská knižnica / vstup
voľný
Dubničan Miroslav Mišák je priaznivec lesa, aktivista, bývalý
strážca rezervácie Rysia nad Valaskou Belou, niekdajší
zamestnanec Štátnej ochrany prírody, autor knihy Život svorky
a iné neobyčajné príbehy, fotograf a filmár. V knižnici nám

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

PIA
13. 5.

PIA
6. 5.

23. 5. 2022 / 18.00 h / atletický štadión
Tradičné preteky sa uskutočnia v zmenenom termíne 23. mája,
prihlásiť sa môžete online alebo priamo na štadióne
od 16.00 h. Príďte vyskúšať, koľko dokážete odbehnúť
za šesťdesiat minúť na novom tartanovom ovále.
Org.: Jogging klub Dubnica nad Váhom
4. 6. 2022 / 9.00 h - 16.00 h / ZŠ s MŠ Centrum I
Org.: Športový klub šachu Dubnica nad Váhom, o. z.

Tradičná cyklojazda do Otrokovíc
- 6. ročník

4. 6. 2022 / 10.00 h / Otrokovice
Obľúbené športové podujatie, počas ktorého cyklisti
spoznávajú dubnické partnerské mesto Otrokovice. Štart
o 10.00 h z Nám. 3. května v Otrokoviciach, cieľom je futbalový
štadión v Dubnici nad Váhom počas podujatia 3FEST. Trasa
je dlhá 83 km. Registrácia je otvorená do 30. mája na adrese
www.otrokovice.cz alebo www.dubnica.eu. Štartovné 5 eur.
Org.: mesto Dubnica nad Váhom a mesto Otrokovice

Do práce na bicykli

jún 2022 / registrácia tímov do 7. júna 2022
Deviaty ročník národnej kampane, ktorá motivuje Slovákov
nechať autá doma a do práce dochádzať na bicykli. Bezplatná
registrácia je na adrese www.dopracenabicykli.eu pre tímy
otvorená do 7. júna 2022.
Org: Ministerstvo dopravy SR
UVÁDZANIE FILMOV
V TOMTO KINE
PODPORUJE

Láska hory prenáša

15:00

CON, 2D, SJ, 12, 90, 5/4€, komédia, romantický

NED
22. 5.

19:30 Podpaľačka
CA, 2D, ST, 15, 94, 6/5€, thriller

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

17:00 Vyšehrad: Fylm
MAG, 2D, ČT, 15, 105, 6/5€, komédia

Čo sme komu všetci urobili?

17:30 Šťastný nový rok 2: Dobro došli

15:00 Ježko Sonic 2

17:30 Ženy a život

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

mama
19:30 Malá
ASFK, 2D, ČT, 12, 72, 5/4€, dráma, fantasy

SOB
14. 5.

ŠTV
26. 5.

CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

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

hory prenáša
17:30 Láska
CON, 2D, SJ, 12, 90, 5/4€, komédia, romantický

19:30

19:30 Doctor Strange

15:00

v mnohovesmíre šialenstva (ST)

NED
15. 5.

Doctor Strange

v mnohovesmíre šialenstva (ST)

CA, 2D, ST, 12, 126, 6/5€, akčný, fantasy

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

PIA
27. 5.

17:30 Láska hory prenáša

CA, 2D, ČD, 12, 98, 6/5€, komédia

CON, 2D, ČJ, 12, 87, 5/4€, komédia

19:30

Film roka
BON, 2D, ČT, 12, 114, 6/5€, komédia

17:00 Čo sme komu všetci urobili?
CA, 2D, ČD, 12, 98, 6/5€, komédia

19:30

Top Gun: Maverick
CA, 2D, ST, 12, 131, 6/5€, akčný, dráma

15:00 Tvojazem

CON, 2D, SJ, 12, 90, 5/4€, komédia, romantický

FF, 2D, SD, MP, 83, 5/4€, animovaný

SOB
28. 5.

17:00 Film roka
BON, 2D, ČT, 12, 114, 6/5€, komédia

Nezlomná
15:30 FF, 2D, SD, 7, 92, 5/4€, animovaný

19:30 Podpaľačka

17:30 Doctor Strange

17:00 Vyšehrad: Fylm

19:30 Top Gun: Maverick

19:30 Čo sme komu všetci urobili?

Tvojazem
15:00 FF, 2D, SD, MP, 83, 5/4€, animovaný

v mnohovesmíre šialenstva (3D)

CA, 3D, SD, 12, 126, 7/6€, akčný, fantasy

20:00 Láska hory prenáša
CON, 2D, SJ, 12, 90, 5/4€, komédia, romantický
15:00
17:00

Nezlomná
FF, 2D, SD, 7, 92, 5/4€, animovaný

Láska hory prenáša

ŠTV
19. 5.

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

19:30 Na ceste
FT, 2D, ČT, MP, 93, 5/4€, dráma

MAG, 2D, ČT, 15, 105, 6/5€, komédia

CA, 2D, ST, 12, 131, 6/5€, akčný, dráma

CA, 2D, ČD, 12, 98, 6/5€, komédia

PIA
20. 5.

SOB
21. 5.

NED
29. 5.

17:30 Ženy a život

CON, 2D, ČJ, 12, 87, 5/4€, komédia

19:30 Mulholland Drive

PANN, 2D, ČT, 15, 147, 6/5€, mysteriózny, thriller

Ježko
V lete ti Sonic
poviem, 2
ako sa mám
15:00
17:00 CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

v mnohovesmíre šialenstva (SD)

CA, 2D, SD, 12, 126, 6/5€, akčný, fantasy

17:30

CA, 2D, ST, 15, 94, 6/5€, thriller

CON, 2D, SJ, 12, 90, 5/4€, komédia, romantický

19:00 Doctor Strange

ŠTV
12. 5.

Dubnická hodinovka

19:30

CA, 2D, ST, 12, 126, 6/5€, akčný, fantasy

NED
8. 5.

ŠPORT

Nezlomná
13:00 FF,
2D, SD, 7, 92, 5/4€, animovaný

Ježko Sonic 2
13:30 CA, 2D, SD, 12, 122, 5/4€, komédia

SOB
7. 5.

3. 6. 2022 / Park J. B. Magina
Org.: Dubnické múzeum

19:30 Posledné preteky

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

ŠTV
5. 5.

17:30

Víkend otvorených parkov
a záhrad

Dubnický šachový turnaj mládeže

Noc múzeí a galérií

Program na máj 2022
PIA

27. 5. 2022 / mestská knižnica / vstup voľný
Autorka príbehov o odvážnom psovi Timovi sa venuje
záchranárskej kynológii a canisterapii všetkých druhov.
V knižnici porozpráva o svojich knihách a písaní, ale predvedie
aj ukážky práce so svojím psíkom. Skvelá akcia pre milovníkov
kníh a psov, ale najmä pre celé rodiny.
Org: mestská knižnica

17:30

VALENTÍNSKA
PREDPREMIÉRA

Čo sme komu všetci urobili?
CA, 2D, ČD, 12, 98, 6/5€, komédia

19:30 Ženy a život

17:00 Top Gun: Maverick

CA, 2D, ST, 12, 131, 6/5€, akčný, dráma

19:30

Ženy a život
CON, 2D, ČJ, 12, 87, 5/4€, komédia

Filmový klub

Dámsky klub

3D film

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

CON, 2D, ČJ, 12, 87, 5/4€, komédia

Kultúra
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Spomienka na Jozefa Kurjaka
Text Viliam Hletko

Dubnický výtvarník, zakladateľ a
spoluorganizátor celoslovenskej
súťaže pre amatérskych výtvarníkov, ktorá bola evidovaná od roku
1959 pod názvom Výtvarná Dubnica, by sa dožil 87. narodenín. Jozef
Kurjak zanechal okrem výtvarného
prejavu medzi priateľmi a známymi
veľa humorných spomienok. Uložené
spomienky
som
jemne
prehrabal a oživil.
Jožko Kurjak - zberateľ kravát
Kto prekročil prah jeho ateliéru, bol pri vstupe ochudobnený o časť kravaty. Majiteľovi
kravaty zostal len uviazaný uzol. Odstrihnutú
časť kravaty odkladal do depozitu návštev.

Jožko Kurjak - “Karkulka”
Tento pseudonym si v roku 1979 vytvoril
sám. Pri neplánovanej návšteve mojej rodiny
zaklopal na zamknuté vstupné dvere a keďže
deti dodržiavali príkaz rodičov, najstaršia
dcéra položila otázku: „Kto klope?” Zaznelo:
„Karkulka.” Karkulka si následne ľahla
na gauč a zaspala tvrdým spánkom. Po návrate
domov nás deti požiadalo o ticho, lebo „Karkulka spí”. Ak sa u nás vysloví slovo Karkulka,
okamžite nám evokuje spomienku na Jožka
Kurjaka.

2022

stanovisko zdôvodňovali množstvom predpisov, týkajúcich sa duchovného bohatstva.
Problém vyriešili pracovníci českej colnice,
ktorí naše auto presmerovali na rampu pre nákladnú dopravu. Pomedzi nákladné autá sa
naše auto prekľučkovalo na územie Českej republiky. Po príchode do Otrokovíc sme
obrazy úspešne nainštalovali a vernisáž sa
uskutočnila. Ako sme obrazy doviezli do ČR,
obdobne sme ich previezli aj späť
na Slovensko.

Výstava obrazov Jožka Kurjaka
v Otrokoviciach ohrozená
Pri prechádzaní hraničným priechodom
v Drietome nastali zo slovenskej strany problémy. Colníci nám nedovolili vývoz obrazov
Jozefa Kurjaka mimo územia SR - svoje

Folklórny súbor Senior Vršatec pripravuje tance a piesne
chce súbor prezentovať, je horná Nitra, konz Ozoroviec
krétne Horné Ozorovce. Vedúci súboru
Text / Foto Ľubomír Blaškovič, vedúci FS Senior Vršatec

Dubnický folklórny súbor Senior
Vršatec je známy tým, že sa vo svojom programe snaží pokryť čo
najviac
regiónov
Slovenska
od Trenčína, cez stredné Slovensko, až po Zemplín.

Novou oblasťou, ktorej špecifický folklór

Ľubomír Blaškovič začal s nácvikom tanca
V Ozorovciach na muzike a tiež s nácvikom
piesní daného regiónu pod názvom Ozrovský
chodníček. V tejto súvislosti vyvstala
pre súbor potreba zhotovenia ozorovských
krojov. S touto finančne náročnou záležitosťou súboru pomohol Trenčiansky
samosprávny kraj v rámci projektu Takí sme.
Krajskú dotáciu sme využili na zakúpenie
ozorovských krojov.

Veľkú noc sme privítali
v dome kultúry

V úvode apríla si oddelenie kultúry pripravilo pre obyvateľov pestrý veľkonočný program. Vo veľkej sále domu kultúry boli v rámci podujatia
Veľká noc ide pripravené veľkonočné ochutnávky, remeselné stánky,
tvorivé aktivity pre deti z dielní CVČ a ZUŠ, pričom celým dopoludním sprevádzal návštevníkov kultúrny program detských folklórnych
súborov, vrátane DFS Prvosienka, Duo s Máriou Baginovou či detského divadielka.

016 Kultúra

Členovia ZO JDS č. 1 sa
stretli po dlhej dobe

V druhej polovici apríla sa po dlhšej prestávke stretli členovia dubnickej základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 1.
Na spoločnom stretnutí, ktorého účasť bola naozaj hojná, sa primátor
mesta spoločne s predsedníčkou organizácie Beátou Ťupekovou verejne poďakoval 4 zakladajúcim členkám organizácie, ktorá má dnes viac
ako 130 členov, pričom v roku 2000 mala približne desať členov.

Apríl

Kultúrny tip

Text Samuel Valuch Foto Veronika Valuchová

Jeho premiérový ročník bol
vlani prvým väčším dubnickým
podujatím po uvoľnení protipandemických opatrení. Veľký úspech ho
predurčil k pokračovaniu, a tak sa
4. júna od desiatej hodiny brány
športového areálu znova otvoria

Dubnické noviny

pre všetky deti a ich rodičov. 3fest
– to je kultúra, šport a zábava.

Podujatie pre všetky generácie znova prinesie
množstvo aktivít, prichystaných pod taktovkou športových či záujmových klubov
v našom meste. Deti si budú môcť vyskúšať
svoje schopnosti a zoznámiť sa so športovými
odvetviami či aktivitami, s ktorými zatiaľ nemali skúsenosti. Hlavným cieľom však bude
nielen pohyb, ale aj zábava.

2022

Johnyho Mečocha. Všetko vyvrcholí koncertom Gipsy Čáve a hlavnej hviezdy podujatia
– skupiny Polemic.
Minulý rok prekvapil 3fest svojou rozmanitosťou, ktorá prilákala do športového areálu
veľké množstvo ľudí všetkých vekových
kategórií. Zakončenie v podobe večerného
koncertu, napríklad aj so sedením v tráve, už
pripomínalo pravú atmosféru letného festivalu. Príďte ju zažiť znova!

4. 6. 2022 o 10.00 h, mestský šporDôležitým prvkom 3festu je kultúra, ktorú tový areál, vstupné: 5 € dospelí,
budú na 2. ročníku podujatia reprezentovať 3 € deti, deti do troch rokov vstup
detskí pesničkári malinyJAM či tanečná škola voľný

V uliciach mesta žiaria
tisícky farebných kvetov

V novembri minulého roka vysadila samospráva viac ako 100-tisíc jarných cibuľovín v siedmich lokalitách mesta. Frekventované lokality
v meste spestrujú rozkvitnuté narcisy, tulipány, šafrany či modrice,
pričom štyri z uvedených miest majú v tomto roku premiéru. Ide
o Hasičskú ulicu pri Kostole sv. Jána Bosca, Ulicu športovcov,
plochu pri urnovom háji či priestor pri parkovisku pri cintoríne
v smere na železničnú stanicu.

Pálenie Ďura sprevádzal
pestrý kultúrny program

V sobotu 23. apríla sa po dlhej prestávke spôsobenej pandémiou
v Prejte opäť pálil Ďuro. Tento ročník sprevádzal kultúrny program,
v ktorom sa predstavili škriatkovia Lolo a Piškót, Salco, FS Vršatec, kapela Volume a DJ Krupko. Nechýbalo ani občerstvenie a sprievodný
program pre deti. Vatru v tomto roku stavali technické služby mesta,
pričom na jej stavbu nebolo nutné vyrúbať ani jeden strom – drevo
mestu venoval obyvateľ mesta: pán Guričan.

Kultúra
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Demitrovku navštívil splnomocnenec vlády
pre mládež a šport Karol Kučera
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Okrem možností financovania
obnovy športovej infraštruktúry
v meste sa hovorilo najmä o projekte Tréneri v škole.

napr. atletika, gymnastika, hokej, futbal či pláva- vzťah k pohybu a športu,“ uzatvoril splnomocnenec vlády pre mládež a šport Karol Kučera.
nie.
„Hlavnou myšlienkou projektu je, aby sa na telesnej výchove zapájali všetky deti a vytvorili si

Projekt Tréneri v škole je podporený Úradom
vlády SR a od septembra pôsobí na 110 školách
po celom Slovensku. Určený je pre 1. stupeň
a deti sa prostredníctvom neho hravou formou
zoznamujú s rôznymi druhmi športov. V Dubnici nad Váhom sú do projektu zapojené dve školy,
a to ZŠ s MŠ P. Demitru a ZŠ s MŠ Centrum I.
„Na hodiny telesnej výchovy prinášajú tréneri
atraktivitu svojou kreativitou, ale aj pomôckami,
ktoré sú súčasťou projektu. Obľúbenosť hodín
telocviku vďaka projektu vzrástla,“ vysvetlil riaditeľ ZŠ s MŠ Pavla Demitru Oto Bača s tým, že
na škole od septembra striedavo pôsobila asi pätica trénerov. Tí sa venujú rôznym oblastiam ako

Na túru v Ilavskom okrese 5

Komentuje trénerka Monika Kňažeková:
Program je výborný v tom, že deti vedie
k športu od základu, od prvého ročníka ich
učíme, ako sa správať k svojmu telu. Medzi
deťmi sú veľké rozdiely, niektoré sa športu nevenujú vôbec, iné sú, naopak, športovo veľmi
zdatné. Naším cieľom je, aby pohyb bavil
každé dieťa.

Výhľady na Kohútky oproti určite stoja za námahu a trocha dobrodružného pátrania. Navyše,
celú túto krásu budete mať pravdepodobne len
a len pre seba, pretože iných turistov tu takmer
rok odkvitli, no teplomilnú kvetenu tu môžete s istotou nestretnete.
Text Samuel Valuch Foto Veronika Valuchová
obdivovať až do jesene. Výhľady na protiľahlé
Jar nám aktuálne ukazuje to naj- Baske, Homôlku či kopce nad Teplicami opisokrajšie z ročného cyklu a mnohí tu- vať nemusíme, treba sa na ne prísť pozrieť.
risti sa odvracajú od zasnežených
hrebeňov vysokých pohorí, aby Dve skaly nad Iliavkou
počas slnečných dní obdivovali Iliavka je pre niekoho len zabudnutou miestnou
kvetenu a nasávali intenzívne vône časťou nášho okresného mesta, pre iného sídlom,
ktoré založili preživší Ilavčania, keď Žigmund
prírody v nižších nadmorských
Luxemburský po Bitke na Rudom poli zrovvýškach. Miesta, kde si môžete naj- nal Ilavu so zemou a zakázal ju postaviť znova.
krajšie ročné obdobie vychutnať Pre turistov je však miestom neobyčajným –
naozaj naplno, nájdete aj v našom okrem Vlčinca, na ktorý sme sa spolu v našej
okrese.
rubrike už vybrali, sa môžeme pozrieť aj na veľmi
zaujímavú skalu Sokolia, miestnymi nazývanú
Omšenská Baba
Kohútky.
Väčšina ľudí netuší, že na kopec, monumentálne Pozor, trasa nie je značená, skúsený turista ju
sa týčiaci nad obcou Omšenie, sa dá jednoducho dokáže nájsť aj s pomocou mapy, odporúčame
a celkom rýchlo dostať aj z nášho mesta. V skrat- však použiť navigáciu. Široký chodník od horárke – zelenou značkou na Kyšky, žltou na Kamen- ne nad obcou vás pohodlne dovedie až pod poné vráta, a potom po červenej takmer až do Sedla sledné stúpanie na Sokoliu, a to už za niekoľko
pod Omšenskou Babou. Odbočku na vrchol ur- desiatok minút. Pokojné miesto so skalnými stečite neprehliadnete. Ak by ste sa vracali rovnakou nami a výhľadmi do hĺbok doliny Prejtianskeho
trasou aj domov, nachodíte necelých 17 km. Ces- potoka s polkruhovou lavičkou odporúčame natou môžete odbočiť na celú sériu pekných výhľa- príklad ako výborný bod na vychutnanie si západových bodov – najskôr sú to Kamenné vráta, du slnka.
o chvíľu neskôr Sokolovica (odbočka je vyzna- Ak sa zahľadíte na druhú protiľahlú stranu dočená tabuľkou) a napokon Starý háj. Naň vás liny, zazriete na prvý pohľad nenápadnú skalu,
dovedie miestne modré značenie, odpájajúce miestnymi prezývanú Cigánka. Ani sem nevesa z červenej trasy, skalnaté bradlo ponúka zrej- die značkovaný chodník, dá sa sem však dostať
me najkrajší pohľad na skalný masív neďalekej z Iliavky, ale napríklad aj z Dubnice. Každopádne
Omšenskej Baby. Samotný vrchol tohto kopca – najprv treba prísť na Kopanicu, napríklad aj po
s krížom a nadmorskou výškou 669 m n. m. trase Dubnickej tridsiatky. Potom už iba sledujte
je ideálnym slnečným cieľom pre priaznivcov logickú trasu po hrebeni a dobre pozerajte vľavo
prírody, najmä tej živej. Poniklece už síce tento – čoskoro zbadáte chodník vedúci k Cigánke.
018 Šport
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#našportenámzáleží: Nové workoutové ihrisko
pre najväčšiu základnú školu v meste
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Nové ihrisko zamerané na komplexný tréning celého tela je
takmer hotové. Vstup naň ostáva
pre verejnosť bezplatný.

V len nedávno zrekonštruovanom športovom

areáli Základnej školy s materskou školou
Centrum I pribudlo nové workoutové ihrisko. Okrem strojov zameraných na cvičenie
s vlastnou váhou je jeho súčasťou aj smart mobiliár a záhony s výsadbou. S prácami na jeho
budovaní začala samospráva približne v polovici apríla, v tomto čase je ihrisko tesne
pred dokončením. Po zemných prácach,

Komentuje Annamária Duvačová,
odborná referentka pre mládež
a šport:
Mesto vytvorí workoutové ihriská
vo viacerých lokalitách na území Dubnice
nad Váhom, a to na Partizánskej ulici, na sídlisku Pod hájom, Centrum I, Centrum II
a v časti Účko v rámci schváleného projektu
z fondov Európskej únie. Zároveň pribudne
osvetlenie pri nových ihriskách a tiež mobiliár
a stojany na bicykle. Momentálne sa spracúva
projektová dokumentácia.

položení dlažby a umiestnení strojov prichádza na rad realizácia plánovanej výsadby.
Ihrisko je jedinečným svojho druhu, umožňuje totiž komplexný tréning v exteriéri.
Na umiestnených strojoch si cvičiaci budú
môcť regulovať váhovú záťaž.

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch Foto Michal Kostka, FB ŠK Victory Stars

V apríli ukončili sezónu dubnickí
kolkári, ktorí napokon obsadili 3.
miesto v 3. lige Trenčianskeho
kraja. Po výbornej jesennej, no slabšej jarnej
časti zotrvali na bronzovom stupienku aj
vďaka lepšiemu vzájomnému zápasu so štvrtým Uhrovcom. Zostava tímu bola na jar
často neúplná, najvýraznejšie hru Dubničanov ovplyvnila absencia najlepšieho hráča
Mariána Uhlíka. Ten viedol aj dlhodobé
štatistiky súťaže a obhájil pozíciu najproduktívnejšieho kolkára ligy, tretí v tejto štatistike
skončil ďalší Dubničan Roman Pecháček.
Juniori ŠK Victory Stars síce získali
v posledných dvoch ligových vystúpeniach len jeden bod, napriek
tomu sa stali víťazom súťaže. Sezónu v Lige juniorov Západ ukončili s bilanciou
9 výhier, 2 prehry a 1 remíza. V zápasoch
dostávali šancu aj mladší hráči, ktorí naberali
hernú prax pre súboje v nasledujúcej
sezóne. Najproduktívnejším mužom tímu sa

stal Jozef Mutala s 30 bodmi, brankárov súpe- venskej hokejovej ligy jediný
ra prekonal spolu 13-krát.
zápas. Po základnej časti šiesty tím dotiahol
zaujímavú sériu s tretím Martinom až do rozČlen dubnického Jogging klubu hodujúceho siedmeho stretnutia na ľade
Pavol Porubčan sa stal víťazom súpera, kde však prehrali 1:4. „Myslím, že
podujatia UltraLanovka 2022. ozdobou boli výkony brankárov na oboch
Na bratislavskom Kamzíku absolvoval stranách, všetky zápasy boli vyrovnané, všetci
50 okruhov s dĺžkou tri kilometre ľudia, ktorí prišli na zápasy, môžu byť spokoja prevýšením 194 metrov, s odbehanými ní. Chalanom som poďakoval, ukázali, že
150 kilometrami a 9700 vertikálnymi metra- majú srdiečko, chcú bojovať, že sa vedia
mi tak zároveň stanovil rekord v histórii v play-off zomknúť,“ povedal v rozhovore
známeho 24-hodinového charitatívneho pre médiá po poslednom stretnutí série dubpodujatia. Pavol však nebol jediným Dubni- nický tréner Roman Chatrnúch.
čanom na štartovej listine – 29 okruhov
zabehla Eva Mareková, 37 ich dokázal Dubnické Baletky vyhrali Bowling
za dvadsaťštyri hodín absolvovať Miroslav Bernard Ligu v Trenčíne. V prvom
Letko.
ročníku súťaže, ktorý sa skončil v marci, vylovili Dubničania rybník celej trenčianskej
Hokejistov HK Spartak Dubnica konkurencii. Do play-off sa kvalifikovali z tredelil od postupu do semifinále Slo- tieho miesta v rámci 14-člennej tabuľky,
na náročnej ceste do finále len tesne zdolali
Extrémistov. Finále proti suverénovi základnej časti - družstvu Ducks, začali naši dobre
a prvú hru ovládli v pomere 4:1 na sety.
Do druhej hry Baletky prestriedali, aby si finále vychutnali za odmenu všetci členovia
družstva. Ducks sa zlepšili, druhú hru vyhrali,
ale celkový sumár zápasu bol 6:4 pre našich.
Baletkám v zostave Pagáč, Steklý, Habšuda,
Dorčák a Blaho gratulujeme a držíme palce
v ďalšom ročníku. (Anton Minárik)
Šport
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V krátkosti o kompostovaní
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD, KTORÝ MÔŽEME KOMPOSTOVAŤ, TVORÍ SKORO POLOVICU
Z CELKOVÉHO MNOŽSTVA VYPRODUKOVANÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU. PRI PRÍLEŽITOSTI
MEDZINÁRODNÉHO TÝŽDŇA KOMPOSTOVANIA, KTORÝ PREBIEHA OD 2. DO 8. MÁJA, SI POĎME
V KRÁTKOSTI PRIBLÍŽIŤ JEDEN Z NAJSTARŠÍCH SYSTÉMOV RECYKLÁCIE.

VĎAKA KOMPOSTOVANIU:
•
•
•
•
•
•

ZNIŽUJEME PODIEL ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU,
VYLEPŠUJEME VLASTNOSTI PÔDY,
ZNIŽUJEME MNOŽSTVO SKLENÍKOVÝCH PLYNOV,
ZNIŽUJEME NEGATÍVNE DOPADY VYPLÝVAJÚCE Z ŤAŽBY RAŠELINY,
ZNIŽUJEME EKONOMICKÉ ZAŤAŽENIE SPÔSOBENÉ NESPRÁVNYM NAKLADANÍM S ODPADMI,
VRACIAME DO PÔDY TO, ČO SME SI Z NEJ VZALI.

AKO KOMPOSTOVAŤ?
KOMPOSTOVANIE NA ZÁHRADKE: PRÁVE NA ZÁHRADKÁCH VZNIKÁ VEĽKÉ MNOŽSTVO
BIOLOGICKÉHO ODPADU. IDE O NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB RECYKLÁCIE BIOLOGICKÉHO
ODPADU A VĎAKA TOMUTO PROCESU ZÍSKAME KVALITNÚ ORGANICKÚ HMOTU, KTORÚ
MÔŽEME OPÄŤ VYUŽIŤ PRI PESTOVANÍ RASTLÍN. KOMPOSTOVISKO ČI KOMPOSTÉR
NA ZÁHRADE JE MOŽNÉ UMIESTNIŤ PRAKTICKY KDEKOĽVEK,
AVŠAK, ODPORÚČA SA TIENISTEJŠIE MIESTO.
Mestské
VERMIKOMPOSTOVANIE: IDE O PROCES KOMPOSTOVANIA
POMOCOU DÁŽĎOVIEK, KTORÉ VO SVOJOM TRÁVIACOM
TRAKTE PREMIEŇAJÚ ORGANICKÚ HMOTU, PRIČOM VYLUČUJÚ
LÁTKY BOHATÉ NA RÔZNE ŽIVINY. PRI VERMIKOMPOSTOVANÍ
NEEXISTUJÚ ŽIADNE OBMEDZENIA - KOMPOSTOVANIE JE
MOŽNÉ V DEBNIČKE NA BALKÓNE, V PIVNICI ČI NA ZÁHRADE.
ZBER BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO ODPADU:
KAŽDÁ DOMÁCNOSŤ V BYTOVOM DOME MÁ MOŽNOSŤ
SEPAROVAŤ BRKO Z DOMÁCNOSTÍ DO HNEDÝCH NÁDOB
NA KONTAJNEROVÝCH STOJISKÁCH. KUCHYNSKÝ BIOODPAD
JE POTREBNÉ DO TÝCHTO NÁDOB VHADZOVAŤ ZABALENÝ
V PAPIEROVÝCH NOVINÁCH, V BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝCH
VRECKÁCH, PRÍPADNE HO VHODIŤ BEZ AKÉHOKOĽVEK OBALU.

kompostovisko
dočasne sídli
na novej adrese

Z dôvodu stavebných 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 4. 5. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 11. 5. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 25. 5. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 18. 5. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 1. 6. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 8. 6. 2022

Info
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