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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Rodičia vysadili
prvú desiatku
stromčekov

Od septembra
do škôl
bezpečnejšie

Mesto
po prvýkrát
otvára dvere

V rôznych častiach mesta pribudli dreviny,
ktoré symbolizujú život. Vďaka iniciatíve
Zasaď si svoj strom bude Dubnica s takmer
každým novým obyvateľom zelenšia.

Frekventovaná cesta ani kolízie vozidiel
už viac žiakov ZŠ s MŠ Pod hájom a P.
Demitru ohrozovať nebudú. Od septembra
budú do škôl dochádzať bezpečnejšie.

Samosprávy majú vo svojej gescii približne
4 300 kompetencií. Príďte prostredníctvom
zážitku na DOD spoznať, o čo všetko sa
stará mesto Dubnica nad Váhom.
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Mesto, v ktorom sa všetci cítime dobre
Milí Dubničania! Otvorili sme dvere
do šiesteho mesiaca v roku, v ktorom školy
už pomaly vyprevádzajú deti na letné prázdniny a my dospeláci už pozvoľna pokukujeme
po letnej pauze od práce. Aby sme sa však nemuseli utiekať len k pár dovolenkovým dňom,
ktoré máme k dispozícii, je na nás, aby sme si
vytvorili prostredie, v ktorom nám je dobre a
v ktorom radi žijeme.
A kde sa ľuďom vo všeobecnosti žije najlepšie?
Tam, kde majú svojich najbližších, kde sa cítia
bezpečne, v príjemnej atmosfére s adekvátnou infraštruktúrou a dostatkom príležitostí
na sebarealizáciu a zábavu. To, akými ľuďmi sa
obklopujeme, je voľba každého z nás. Zvyšok
môže vo veľkom ovplyvniť aj samospráva.

dili viac ako 1500 stromov a krov, tento
rok sme k tomu pridali aktivitu pre rodičov
s názvom Zasaď si svoj strom. Pri sadení
prvých desiatich stromov rodičmi novorodencov som bol naozaj milo prekvapený
atmosférou, súčinnosťou a aktivitou rodičov.
Teším sa na všetky stromy, ktoré týmto spôsobom pribudnú. Budú symbolizovať nielen
nového obyvateľa Dubnice, ale tiež budú
mnoho znamenať okrem environmentu aj
pre dubnické rodiny.

Centrum I už máme športovisko hotové, na základnej škole Pod hájom práce
vrcholia a na športovisku Demitrovky by
sa mali začať už čoskoro. Som si istý, že
v takýchto podmienkach budú žiaci nielen
radšej športovať, no ich rodičia ich pokojnejšie pustia do školy samých.

Na záver som si pre vás pripravil výnimočné
pozvanie. Ako mesto sme sa rozhodli priblížiť deťom i dospelým činnosti, ktoré ako
samospráva vykonávame, prostredníctvom
osobného zážitku. V tejto súvislosti verím,
že sa v piatok 17. júna stretneme na Dni otvorených dverí mesta Dubnica nad Váhom.
Kolegovia pripravujú program pre deti, ale aj
dospelých, takže ak sa chcete dozvedieť niečo
viac o chode samosprávy a meste, v ktorom
žijete, rád Vás uvidím.

Pokiaľ ide o dostatok príležitostí na sebarealizáciu a zábavu, uplynulý mesiac priniesol
dobré správy pre mladších i staršie ročníky.
Od polovice mája vydávame dubnickým seniorom SENIOR KARTY, ktoré ich, verím,
formou výhod a zliav podnecujú k aktívnejV tom, aký pocit majú ľudia z daného mesta, šiemu spoločenskému životu u nás v meste.
zohráva zásadnú úlohu centrálna zóna, kto- Veľký záujem o vydanie karty potvrdzuje, že
rou prirodzene prechádzame počas bežných aj tí skôr narodení chcú byť aktívni, stretávať Všetkým prajem vydarený posledný mesiac
dní. Téme Námestia Matice slovenskej sa a využiť príležitosti, ktoré sú im ponúka- školského roku.
a pripravovanej rekonštrukcie sa kolegovia né. Možnosti na sebarealizáciu, kariérny
obsiahlejšie venovali v uplynulom čísle novín, rast a uplatnenie sú nesmierne dôležité aj
no aj v tomto vydaní by som chcel čitateľov pre mladých ľudí, ktorí za nimi teraz, bohuubezpečiť, že proces verejného obstarávania žiaľ, odchádzajú do iných miest. Verím, že
na zhotoviteľa rekonštrukčných prác je spus- to sa čiastočne zmení, keď priamo v Dubnici
tený a zatiaľ prebieha bez väčších problémov. nad Váhom otvoríme moderné vzdelávacie
Ak to tak ostane aj naďalej, v letných mesia- centrum, livinglab a coworkingové centrum,
coch by sa s rekonštrukciou skutočne mohlo o ktorom sa tiež dočítate na stránkach tohto
čísla.
začať.
V prospech dobrého pocitu napr. pri prechádzke po Dubnici nad Váhom hrá aj
množstvo zelene, ktoré v našom meste máme.
Každý rok sa ho snažíme ešte dopĺňať o dreviny, ktoré sú vhodné práve do mestského
prostredia. Kým v minulom roku sme vysa-

Na konci júna sa všetci žiaci i škôlkari rozutekajú na letné prázdniny. Keď sa v septembri
opäť vrátia do škôl, mali by ich privítať
bezpečnejšie podmienky pred samotným
vstupom do škôl, ako aj vynovené
školské športoviská. Na ZŠ s MŠ

S úctou
Peter Wolf

Čo vás najviac zaujíma?
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.
DORUČOVANIE

ROZHODNUTÍ

O VÝŠKE DANÍ A POPLATKOV
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy
plánuje mesto doručiť výmery poplatkov
za smeti a daň z nehnuteľností? Ďakujem.
Odpovedá: Marián Michalička,
vedúci ekonomického oddelenia
Dobrý deň, ďakujeme, že ste sa na nás obrá-

tili. Rozhodnutia o výške daní za nehnuteľnosti, dane za psa či miestnych poplatkov
za komunálne odpady budú aj tento rok distribuované zamestnancami mesta priamo
do približne osemtisíc dubnických domácností. Začiatok distribúcie je odhadovaný na záver
mesiaca jún. Ďakujeme za Vašu otázku a porozumenie.
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Rodičia novorodencov vysadili v rôznych častiach mesta prvú
li menovkami, ktoré im na tento účel vyrobidesiatku stromov
la dubnická radnica.
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Ďalšie kolo sadenia drevín rodičov novorodencov sa uskutoční na jeseň, keďže druhá
polovica roka je vhodným výsadbovým obdobím. Rodičom, ktorých deti sa narodili
v marci 2022 a neskôr, bude zaslané pozvanie na spoločné vítanie nových občiankov,
i na sadenie ďalších adoptívnych stromčekov.

Iniciatívu Zasaď si svoj strom
a sleduj, ako rastie spolu s novým
členom rodiny, spustila dubnická
samospráva v úvode aktuálneho
roka.

Rodičia novorodencov narodených po 1.
januári 2022 s trvalým pobytom v Dubnici
nad Váhom majú možnosť vybrať si
darček, ktorý im samospráva venuje.
Okrem knižky Rozprávok, ktorú napísal a ilustroval dubnický akademický
maliar a grafik Jozef Vydrnák, majú
na výber aj sadeničku stromu. Väčšina rodičov
si volí práve drevinu.
Prvé spoločné sadenie stromčekov sa uskutočnilo v závere apríla. Pozvaní naň boli rodičia
novorodencov, ktorí sa narodili v januári a februári 2022. S pomocou technických služieb
mesta a odborných zamestnancov bola rodičmi malých Dubničanov vysadená prvá desiatka stromov na sídlisku Pod hájom, Pod kaštieľom, Centrum I a Centrum II.
S každým novým občiankom bude
Dubnica zelenšia
Rodičom nových občiankov mesta, ktorí si

po novom môžu požiadať aj o 100-eurový príspevok pri narodení dieťaťa, dubnická samospráva zasiela pozvánku na vítanie občiankov
priamo domov. Práve v súvislosti so slávnostným uvítaním si rodičia volia aj darček, ktorý
im najviac vyhovuje. „Tešíme sa zo záujmu
rodičov. S každým novým občiankom bude
Dubnica zelenšia a zelenšia. Tento rok počítame v súvislosti s iniciatívou Zasaď si svoj
strom s výsadbou asi dvoch stoviek drevín,“
priblížil Peter Wolf, iniciátor myšlienky výsadby drevín pri príležitosti vítania malých
Dubničaniek a Dubničanov.
K vysadeným stromčekom mesto Dubnica
nad Váhom už doplnilo zavlažovacie vaky.
Samotná starostlivosť o stromček, najmä
v podobe závlahy, je už na jeho adoptívnych
rodičoch. Tí si vysadené stromčeky aj označi-

Komentuje Janka Beniaková, vedúca referátu životného prostredia:
Rodičom sme dali na výber z viacerých lokalít, ktoré sme vytypovali z hľadiska vhodnosti
na výsadbu a vedenia inžinierskych sietí. Tento
krok je nesmierne dôležitý, aby dreviny rástli
vo vyhovujúcom prostredí a tiež preto, aby
sme sa vyhli ich potenciálnemu výrubu z dôvodu stavebných zásahov do územia. Rovnako
si rodičia mohli vybrať aj spomedzi istých druhov drevín, ktoré sú určené do mestského prostredia. Hovoríme napríklad o buku lesnom,
paulovnii plstnatej, dube červenom, čerešni
pílkatej či ambrovníku styraxovom.

Samospráva
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Mesto získalo milión eur na rekonštrukciu bývalej
II. ZŠ, vytvorí v nej regionálne centrum mozgov
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Pripravované vzdelávacie a coworkingové centrum má pomôcť udržať v Dubnici nad Váhom mozgy
a šikovných ľudí. V budove bývalej
II. základnej školy na Partizánskej
ulici chce mesto ponúknuť príležitosť mladým ľuďom, podporiť ich
ambície a prepojiť ich s úspešnými
podnikateľmi a najmodernejšími
svetovými technológiami.
Niekdajšia základná škola sa zmení
na moderné vzdelávacie centrum
21. storočia
V budove bývalej II. základnej školy si školopovinní žiaci sadali do lavíc dlhé roky každý
deň. Školský život vo vzdelávacom komplexe
čiastočne ožil s príchodom výučbového strediska Slovenskej technickej univerzity. Práve
s ňou sa spojilo mesto Dubnica nad Váhom,
aby sa do školskej inštitúcie vrátil život nielen v podobe študentov, ale aj podnikateľov
a startupistov. „Dubnica nad Váhom netrpí
nedostatkom vzdelaných ľudí. Problémom
však je, že odchádzajú inam, za príležitosťami,
ktoré u nás zatiaľ chýbajú. Práve to by malo
zmeniť vytvorenie nového Living Lab centra,
coworkingového priestoru a startup inkubátora,“ vysvetľuje primátor Peter Wolf.
Štyria silní hráči, ktorí dokážu zmeniť veci k lepšiemu
Okrem mesta Dubnica nad Váhom a Slovenskej technickej univerzity bude na projekte výraznou mierou participovať aj slovenský Smart
Cities Klub v spolupráci s Čínskou medzinárodnou asociáciou pre hospodársku spoluprácu na Taiwane (CIECA). Súčasťou stredoeurópskeho smart Living Lab centra by malo byť
aj vzdelávacie centrum, zamerané na zdieľanie
vedomostí v oblasti inteligentných a udržateľných riešení pre mestá a regióny.

Komentuje Eva Granátová, vedúca
oddelenia strategického rozvoja
a verejného obstarávania:
Rekonštrukcia objektu by mala prebiehať približne 12 mesiacov. Začiatok samotných prác
odhadujeme na august tohto roku. Na budove vymeníme okná, dvere, dokonca doplníme nové vstupy do objektu. Komplex zateplíme, doplníme rekuperačnou technikou a fotovoltickým systémom. Čiastočnými zmenami prejde aj dispozícia budovy a, samozrejme,
technické zariadenia ako vykurovanie, osvetlenie, zdravotechnika a pod.

Budovu samospráva zrekonštruuje
za milión eur
Dubnická samospráva bola úspešná v žiadosti
o nenávratný finančný príspevok v hodnote
1 milión eur z Operačného programu Kvalita
životného prostredia. Prostredníctvom neho
mesto budovu bývalej základnej školy zrekonštruuje a zníži jej energetickú náročnosť.
„Predmetná budova má svojou polohou,
parametrami i zastúpením univerzity veľký
potenciál. Z technického, energetického slovenského a taiwanského smart
i environmentálneho hľadiska je 3-podlažný cities klubu pôjde o neoceniteľnú
komplex zo 60. rokov zastaraný, preto ho zre- príležitosť pre mesto i celý región.
konštruujeme tak, aby sme ho priblížili 21.
Zrozumiteľne povedané, má ísť
storočiu a znížili spotrebu energií. Následne o katalyzátor ambicióznych ľudí,
tu vytvoríme moderné vzdelávacie a bizniso- ktorí sa chcú vzdelávať, pracovať
vé centrum,“ dodal dubnický primátor.
alebo podnikať v oblasti moderných technológií. Pre študentov
Centrum na nadnárodnej úrovni
zas predstavuje jedinečnú príležiPripravovaná spolupráca samosprávy s renotosť vycestovať do Taiwanu,“
movanou univerzitou a dvomi smart cities zouzatvára Peter Wolf.
skupeniami otvára mestu celkom nové možnosti rastu v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu a technologických inovácií na nadnárodnej úrovni.

Rajčina alebo paradajka?
Ako je to správne?

„V Dubnici a jej okolí pôsobí množstvo zamestnávateľov z oblasti
HI-TECH, ktorých chceme prepojiť
s tzv. mozgami z celého regiónu,
a startupistom a budúcim podni- Text Veronika Valuchová
kateľom zasa ponúknuť možnosť Oficiálny slovenský botanický názov pre rastučiť sa od tých najlepších. S využi- linu so známymi tehlovočervenými plodmi
tím know-how
je rajčiak jedlý. Bežnejšie však v komunikácii
siahame skôr po pomenovaniach mimo odbornej botanickej terminológie ako paradajka
či rajčina. Je príjemné vedieť, že ak preferujete ktorýkoľvek z týchto výrazov, vždy sa
vyjadrujete korektne a v súlade so spisovnou
slovenčinou.

rajčiak, rajčina, paradajka
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.
004 Samospráva

Máj

Dubnické noviny

2022

Rokovalo mestské zastupiteľstvo: poslanci schválili
druhú rozpočtovú úpravu v tomto roku
Text Veronika Valuchová Foto Mária Škvarová

Vyberáme najpodstatnejšie informácie z tridsiatej plánovanej
schôdze mestského zastupiteľstva.
Tá bola v stredu 27. apríla 2022 venovaná 12 bodom programu. Kompletné znenie komuniké z rokovania mestského parlamentu nájdete
na www.dubnica.eu alebo po zosnímaní priloženého QR kódu.

V úvode schôdze vzalo mestské zastupiteľstvo
na vedomie správu o čerpaní rozpočtu mesta
za rok 2021, konštatujúcu ako výsledok hospodárenia prebytok vo výške 3,04 milióna
eur. Ten bude očistený o položky, ktoré sa
z prebytku vylučujú.

Poslanecké plénum sa zhodlo tiež
na odsúhlasení II. zmeny rozpočtu mesta v roku 2022 v celkovej
hodnote presahujúcej 90-tisíc eur.
Zmena rozpočtu sa týka:
A. navýšenia rozpočtu na štyri investičné akcie, a to na rekonštrukciu chodníka
na Ulici kpt. Nálepku, na vybudovanie nájaz-

dovej rampy v dome kultúry, na vybudovanie prístrešku s cyklostojanmi na Námestí
A. Dubčeka, ako aj na dopravné riešenie
pred ZŠ s MŠ Pod hájom,
B. zabezpečenia krytia vyššie uvedených akcií
prostredníctvom úspory rozpočtu pri realizácii dopravného riešenia parkoviska, chodníka
a zastávky pri ZŠ s MŠ P. Demitru,
C. úpravy bežných výdavkov na zabezpečenie
krytia finančných prostriedkov na vypracovanie dokumentácie k stavebnému povoleniu rekonštrukcie ZPS Dubina.

na skládku odpadu až o 200 ton, vytvorili sme
stále pracovisko pre Ústav na výkon trestu
odňatia slobody a úspešne sme ukončili projekt výstavby zberného dvora,“ vysvetlila konateľka spoločnosti Vladimíra Klačanská.
• Dubnické múzeum, m. r. o., hodnotí rok
2021 napriek epidemickej situácii ako mimoriadne úspešný z hľadiska získavania mimorozpočtových zdrojov a následnej realizácie projektov zameraných na skvalitnenie poskytovaných služieb. Múzeum bolo úspešné v žiadostiach v hodnote bezmála 50-tisíc eur.

Riaditelia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta predniesli
počas aprílovej schôdze správu
o hospodárení.
• ZPS Dubina vrátane Špecializovaného zariadenia v mestskej časti Prejta hospodárilo s prebytkom rozpočtu. Momentálne poskytuje starostlivosť v oboch zariadeniach viac ako 230
klientom.
• Výsledok hospodárenia technických služieb
mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o.,
je zisk presahujúci 80-tisíc eur. „Za rok 2021
by som vyzdvihla najmä zníženie množstva
zmesového komunálneho odpadu uloženého

Údržba zelene sa podľa predneseného plánu údržby zelene na rok
2022 bude vykonávať v ôsmich lokalitách na ploche 627 362 m².
V údržbe je zahrnuté kosenie trávnikov 5-krát
do roka, čistenie trávnikov, výsadieb a záhonov od odpadkov, starostlivosť o mobilné nádoby, údržba detských ihrísk, jesenné vyhrabanie a odvoz lístia, strihanie krov, odstraňovanie výmladov z kmeňov drevín, výsadba drevín, ich orez a výrub, ako aj deratizácia verejných priestranstiev.

V závere sa poslanecké plénum venovalo kontrole plnenia uznesení a vypočulo si aj správu
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
od posledného plánovaného zasadnutia. Súčasťou rokovania bola aj hodina otázok a odpovedí občanov mesta Dubnica nad Váhom
a interpelácie poslancov. Diskusia s občanmi
sa okrem iných tém týkala najmä chodu Dubnického múzea, m. r. o.

Beneﬁty SENIOR KARTY už využíva prvá štvorstovka
v čase úradných hodín. Zľavy a benefity, ktoré
dubnických seniorov
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Malá karta plná veľkých radostí.
Tak znie slogan kartičky, ktorú
mesto Dubnica nad Váhom bezplatne vydáva Dubničanom nad 60
rokov. Vďaka nej môžu využívať
benefity až do výšky 50-percentnej
zľavy vo viac ako dvadsiatich lokálnych prevádzkach a predajniach.

na prízemí mestského úradu na sociálnom od- dosahujú v niektorých prípadoch aj 50 %,
delení u Aleny Masárovej. Doteraz tak urobilo sa budú na webovom sídle mesta www.dubniviac ako 400 Dubničanov v seniorskom veku. ca.eu v sekcii Senior karta postupne aktualizovať, dopĺňaný bude aj zoznam zapojených preKartičku si možno vyzdvihnúť kedykoľvek vádzok a predajní.

ÚRADNÉ HODINY MESTSKÉHO
ÚRADU V DUBNICI NAD VÁHOM

SENIOR KARTU si po vyplnení stručnej
žiadosti a predložení občianskeho preukazu
môžu seniori od polovice mája vyzdvihovať
Samospráva
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Štvoricu víťazných projektov participatívneho
rozpočtu poznáme predčasne
Text Veronika Valuchová

Druhý ročník dubnického participatívneho rozpočtovania bude výnimočne bez hlasovania verejnosti. Z prihlásených projektov splnili požadované podmienky štyri nápady, ktoré si medzi seba rozdelia
čiastku 19-tisíc eur.
Revitalizácia židovskej kultúry
v Dubnici a rodiny Reimových
Požadovaná suma: 4000 eur
Predkladateľ: Občianske združenie Európske
poradenské centrum podnikateľov
O projekte: Projekt počíta s piatimi aktivitami, a to s obnovou židovského cintorína spolu
s besedou o židovských pohrebných zvykoch,
osadením zlatých dlaždíc so základnými informáciami o Reimovej rodine či s vytvorením
webovej stránky o rodine Reimových a Reimovej vile. Okrem toho má žiadateľ v pláne zorganizovať aj Spomienkové pamätné dni, odborný vzdelávací program a podporný výlet do
Múzea holokaustu v Seredi.
Cieľ projektu: Obnova, rekonštrukcia a revitalizácia židovskej a kresťanskej kultúry, poukázanie na jednotlivé osobnosti mesta, ale aj
významnú históriu. Mesto sa rovnako otvorí
aj pre verejnosť mimo Dubnice nad Váhom,
s cieľom pripraviť sa na rok 2026, kedy sa
Trenčín stane Európskym hlavným mestom
kultúry a pritiahne do regiónu mnoho návštevníkov.

Obnova priestoru zelene za byto-

vým domom „Úžitkové v dekoratívnom“
Požadovaná suma: 5000 eur
Predkladateľ: Ida Králiková, zástupkyňa
vlastníkov BD 636
O projekte: Priestor za bytovým domom
na sídlisku Pod kaštieľom sa nachádza priamo
pod mestským parkom – z pohľadu bytového
domu je akoby pokračovaním parku na nižšej
úrovni. Projekt spája hneď niekoľko zaujímavých aktivít: osadenie vyvýšeného bylinkového záhonu, o ktorý sa budú starať obyvatelia
bytového domu, osadenie kompostéru, pričom jeho kompost bude využívaný aj na hnojenie záhonu, úpravu priestranstva a výsadbu
trávy, prípadne aj kríkov, vybudovanie jednoduchých chodníkov vysypaných šutolinou
v ploche zelene, osadenie lavičiek do priestoru
zelene, ako aj osadenie knižnej búdky, o ktorú
sa budú obyvatelia BD starať.
Cieľ projektu: Ide o skvalitnenie života
na sídlisku Pod kaštieľom. Ľudia sa budú môcť
porozprávať, potešiť sa z nových knižiek, ktoré
budú môcť obyvatelia sídliska vkladať a požičiavať si z knižnej búdky. Každý si bude môcť
zasadiť semienka a sledovať ich rast. Záujem
a život ľudí v bytovom dome dostane nový,
síce malý, ale milý podnet.

TEQBALL FREE RELAX ZONE
Požadovaná suma: 5000 eur
Predkladateľ: Akadémia Jozefa Jankecha,
n. o.
O projekte: Predkladateľ vníma projekt ako
unikátnu formu na vytvorenie oddychovej
zóny a efektívne využitie času. Dva teqballové
stoly budú osadené v mestskom športovom

Trenčianske labky,
ktoré potrebujú domov

Bazir je 5-mesačný psí medvedík. Učenlivé, hravé a bezprostredné šteňa, ktoré bude v dospelosti väčšieho vzrastu. Má veľa energie, je však šikovný a pri správnom vedení ju vie využiť
pri tréningu a výcviku. Potrebuje podnety, zamestnať hlavu a nejakú psiu kamošku na život.
Kompletne veterinárne ošetrený, očkovaný. Záujemcov o adopciu čakáme na telefónnom
čísle 0904 960 192.
006 Samospráva

areáli a ponúknu tak rozšírenie infraštruktúry o moderný prvok aj pre širokú verejnosť.
Teqball je novodobý, inovatívny, moderný
šport medzi futbalom a tenisom, ktorý hrajú
športovci bez rozdielu veku, pohlavia či zdravotnej dispozície.
Cieľ projektu: Predkladateľ verí, že takouto
formou v spolupráci s mestom priláka nových
športovcov zo všetkých kategórií a osloví aj rodičov, ktorí si počas tréningov detí budú môcť
vyplniť čas.

Altánok na Prejtských jazerách
Požadovaná suma: 5000 eur
Predkladateľ: Občianske združenie FitFabrik
O projekte: V súčasnosti sa komunita miestnych otužilcov nemá pri otužovaní kde prezliekať. Altánok by v zimnom období slúžil
pre účely prezliekania otužilcov, počas roku
by bol k dispozícii pre všetkých občanov
na rekreačné účely.
Cieľ projektu: Účelom vybudovania altánku je vytvorenie zázemia pre komunitu ľudí,
ktorá sa v zimnom období ochladzuje v studenej vode na Prejtských jazerách. Predkladateľ
chce napomôcť k rozšíreniu občianskej vybavenosti a podpory zdravého životného štýlu,
rovnako očakáva aj zatraktívnenie lokality jazier.
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Bezpečnejšie dochádzať do škôl budú žiaci ZŠ s MŠ
P. Demitru i Pod hájom
Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Pred oboma uvedenými základnými
školami prebiehajú stavebné práce
zamerané na zvýšenie bezpečnosti školopovinných detí. Do úpravy
dopravných situácií pred všetkými
tromi mestskými školami mesto investuje viac ako pol milióna eur.

Pozornosť dopravnej situácii pred základnými školami s ohľadom na bezpečnosť žiakov
a plynulosť premávky venuje mesto Dubnica
nad Váhom už od roku 2019. Kým situácia
pred ZŠ s MŠ Centrum I bola čiastočne vyriešená ešte v roku 2019, na dvoch zvyšných
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
po rozsiahlejšej projektovej príprave prebiehajú stavebné práce práve v tomto čase.
Dokončené by mali byť do konca prázdnin.
Z hľadiska bezpečnosti detí navštevujúcich
ZŠ s MŠ P. Demitru bola hrozbou frekventovaná cesta vedúca k priemyselnému areálu, ale
aj absencia adekvátneho chodníka a priechodu pre chodcov na druhú stranu
komunikácie k autobusovej zastávke. „Azda
najzásadnejšou úpravou bude vybudovanie
3,5 metra širokej komunikácie pre peších,
ktorá bude lemovať oplotenie školy. Novinkou bude záliv pred vstupom do školy, ktorý
budú môcť rodičia využiť na dočasné zastavenie a vysadenie dieťaťa pred bránou školy.
Na chodník nadviažeme vybudovaním priechodu pre chodcov, ktorý bude osvetlený
a zreteľne označený. Nový priechod prevedie
chodcov na druhú stranu komunikácie, kde
vytvoríme bezpečné nástupisko pre tie deti,
ktoré pri dochádzaní do školy využívajú autobusovú dopravu,“ vysvetlil primátor mesta
Peter Wolf.

V otázke riešenia dopravnej situácie sa na školu obracali rodičia a ozývali sa i samotní
pedagógovia. Medzi 380 žiakmi školy sú
mnohí cezpoľní, teda do Dubnice nad Váhom
dochádzajú za vzdelávacou infraštruktúrou
prevažne s rodičmi motorovým vozidlom.
Momentálne prebiehajú v prípade ZŠ s MŠ P.
Demitru práce na spevnených plochách, nasledovať budú práce na novom gabiónovom
oplotení a parkovacích miestach. Práce v hodnote presahujúcej 180-tisíc eur by mali byť
ukončené v závere leta.
Na upokojení dopravnej situácie sa
pracuje aj pred ZŠ s MŠ Pod hájom,
kde dochádza ku komplexnej úprave územia.
Priorizovaní budú tí ľudia, resp. žiaci, ktorí sa
rozhodnú presúvať peši, s využitím bicykla,
kolobežky či korčúľ. Kľúčovým bude vznik
tzv. zokruhovanej komunikácie, ktorá
umožní rodičom dieťa doviezť pred školu
a bez cúvania opustiť priestory. „Budujeme tu
nové segregované chodníky pre peších a cyklocestu pre cyklistov. Obe tieto skupiny sú
plnohodnotnou súčasťou riešenia dopravnej
situácie. Chceme motivovať rodičov a vytvoriť bezpečné podmienky na to, aby deti
nevozili do školy autom, ale radšej ich poslali
peši či na bicykli. Rodičia, ktorí dieťa do školy
dovezú autom, sa nebudú musieť otáčať ani
cúvať, na opustenie priestranstva využijú
zokruhovanú komunikáciu. Opravíme tiež
chodníky, ktoré vedú k najbližšej autobusovej
zastávke,“ vysvetlil ďalej podrobnosti dubnický primátor. Okrem plynulejšej dopravy bude
benefitom pre lokalitu vznik 12 nových parkovacích státí.

Kolízne
situácie
komentuje
zástupkyňa riaditeľa školy Jana
Košinárová:
Ako škola veľmi vítame realizáciu tohto projektu. Predstavuje obrovský prínos ako v oblasti bezpečnosti, tak aj v celkovej estetike
prostredia. Situácia bývala vyhrotená najmä
v rannej špičke, keď rodičia, ktorí doviezli deti
do školy, zaparkovaným autom zasahovali
sčasti do frekventovanej cesty, sčasti do chodníka, v oboch smeroch komunikácie bol obmedzený prejazd. Niekedy musela situáciu
riešiť až mestská polícia.

ventovanú premávku zvyknú dohliadať
na bezpečnosť detí príslušníci mestskej polície. „Ráno tu vládne nervozita a chaos. Ľudia
sa ponáhľajú do práce, rodičia chcú rýchlo
a bezpečne deti vyložiť pred vstup do školy.
Stretáva sa tu veľa vozidiel, vznikajú zápchy
a kolízne situácie, ktorých súčasťou je aj
mnoho detí, ktoré sa presúvajú za svojimi
školskými povinnosťami,“ opísal situáciu,
ktorá by mala byť už budúci školský rok minulosťou, náčelník mestskej polície Tibor
Rehák.
V oboch prípadoch – teda v prípade prác
pred ZŠ s MŠ P. Demitru i ZŠ s MŠ Pod hájom, bude v lokalitách po utlmení stavebného
ruchu realizovaná nová výsadba zelene a drevín vhodných do školského prostredia, ako aj
doplnenie verejného osvetlenia. Ukončením
prác pred oboma základnými školami mesto
naplní svoj cieľ zvýšiť bezpečnosť školákov
Na priľahlom priechode pre chodcov pred všetkými tromi základnými školami,
pre komplikovanosť dopravnej situácie a frek- ktoré samospráva zriaďuje.

Samospráva
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Od júna môžu Dubničania využívať takmer
80 zdieľaných bicyklov
Text Mária Škvarová Foto Erik Osvald

Prostredníctvom systému zdieľaných bicyklov (bikesharingu) chce
samospráva ponúknuť obyvateľom
a návštevníkom mesta ekologickejšiu formu prepravy medzi
jednotlivými lokalitami.

Na zabezpečenie zdieľaných bicyklov mesto
získalo nenávratný finančný príspevok
vo výške viac ako 218-tisíc eur. Povinné spolufinancovanie predstavuje 12-tisíc eur.
Od júna tak môžu občania využívať 78 bicyklov, ktoré nájdu na stojiskách v 13 lokalitách.
„Lokality sme vyberali s ohľadom na pokrytie, dostupnosť či maximálnu vzdialenosť
jednotlivých stojísk. Dôležitou bola takisto
podmienka, aby sa nachádzali na mestských
pozemkoch a aby boli v blízkosti verejného
osvetlenia z dôvodu napájania,“ vysvetlila Eva
Granátová z oddelenia strategického rozvoja
a verejného obstarávania.
Systém
zdieľaných
v 4 bodoch

bicyklov

• Jednorazové odomknutie bicykla
cez spoplatnenú SMS:
SMS správu pošleme na číslo 8866. Uvedieme v nej: bikedn (medzera) „číslo stojanu“.
Číslo stojanu nájdeme na displeji stojiska
alebo jeho prednej strane. Po odoslaní SMS
nám o chvíľu príde spätná správa – po jej
prijatí máme niekoľko sekúnd na skontrolovanie displeja stojiska. Na displeji bude
uvedená pozícia bicykla (písmeno abecedy),
ktorý nám bol odomknutý a vezmeme ho
zo stojana. Bicykel správne vytiahneme tak,
že ho jemne zatlačíme do stojanu a potom potiahneme k sebe.
Jednorazové požičanie bicykla cez
SMS správu stojí 0,40 €/30 minút.
• Balíky voľných minút na jazdu
zdieľaným bicyklom: užívatelia si
môžu vybrať z 2 programov:
Program LITER
ponúka predplatné 1000 minút po dobu 30
dní za cenu 4,90 €. Program môžete uhradiť
po registrácii na stránke dn.zelenybicykel.sk
alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel
Dubnica platobnou kartou, bankovým prevodom alebo SMS správou. Ak máte problém
008 Samospráva

zaregistrovať sa, môžete navštíviť klientske
centrum na mestskom úrade, kde vám radi s
registráciou pomôžu. Pre rýchlu aktiváciu balíka pošlite SMS na číslo 8866
v tvare bikedn (medzera) liter. Ide
o program s automatickou obnovou – pre
zrušenie jeho ďalšej aktivácie následne zašlite
bezplatnú SMS na číslo 8866 v tvare bikedn
(medzera) stop.

Komentuje viceprimátor Tomáš
Truchlý:
Pre použitie zdieľaných bicyklov potrebujete
telefónne číslo a prvotnú registráciu cez internetovú stránku alebo mobilnú aplikáciu
Zelený bicykel. Ak máte problém zaregistrovať sa, môžete navštíviť klientske centrum
na mestskom úrade, kde vám radi pomôžu.
Tu si tiež vyzdvihnite čip, ktorým potom bicykel jednoducho odomykáte aj bez použitia
telefónu.

Program XL
vám ponúka predplatné 20 000 minút po maximálnu dĺžku 365 dní – v závislosti od toho,
čo nastane skôr, za cenu 29,90 €. Program
môžete uhradiť platobnou kartou alebo bankovým prevodom. Potrebujete sa prihlásiť
na stránke dn.zelenybicykel.sk alebo v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica.
stojisko, môžete využiť dočasné uzamknutie
bicykla prostredníctvom zámku, ktorý sa naK zakúpeným programom LITER a chádza pod sedačkou. Ak máte k dispozícii
XL si môžete vyzdvihnúť čip, pro- mobilné dáta, prihláste sa do svojho účtu
stredníctvom ktorého si bicykel jednoducho na stránke dn.zelenybicykel.sk alebo
odomknete. Čip si môžete vyzdvihnúť v mobilnej aplikácii Zelený bicykel Dubnica.
v klientskom centre mestského úradu počas Ak nemáte k dispozícii mobilné dáta, o kód
úradných hodín. Čip sa vydáva bezplatne. Bi- môžete požiadať napríklad formou SMS sprácykel môžete takisto odomykať aj vy v cene 15 centov – tú odošlite na číslo 8866
prostredníctvom webu či mobilnej aplikácie. v tvare bikedn (medzera) kod. Následne vám
bude pridelený kód, ktorým zámok
• Správne odparkovanie bicykla odomknete. Pri dočasnom uzamknutí bicykla
do stojanu:
mimo stojiska nezabudnite pootočiť čísla
keď už bicykel viac nebudeme potrebovať, do inej pozície. Keď si bicykel o chvíľu prídete
vrátime ho do najbližšieho stojiska. Po prí- opäť vyzdvihnúť, použite kód, vďaka ktorému
chode bicykel odparkujeme do prvej voľnej ste ho uzamkli. Počas dočasného uzamknutia
pozície zľava. Bicykel jednoducho zasunieme bicykla vám minúty stále bežia.
do stojana tak, aby bolo počuť zacvaknutie.
Na displeji stojiska si skontrolujeme, že Servis bicyklov spoločne so zabezpečovaním
vrátenie bicykla bolo úspešne dokončené.
kontroly naplnenosti jednotlivých stojísk
budú zabezpečovať technické služby mesta.
• Dočasné uzamknutie bicykla Bližšie informácie o službe získate na telefónmimo stojanu:
nom čísle +421 905 888 959, prípadne
pokiaľ si potrebujete napríklad nakúpiť na e-mailovej adrese dubnica@zelenybicykv obchode a nablízku sa nenachádza žiadne el.sk.
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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 200 vecí, z ktorých 40 % tvorili dopravné
priestupky, spáchané napr. nerešpektovaním
zákazu zastavenia, zákazu vjazdu, nedovoleným parkovaním na chodníkoch alebo
na zeleni a pod. Zvyšok riešených vecí
a priestupkov tvorili najmä priestupky proti
verejnému poriadku, majetku či občianskemu
spolunažívaniu. Opäť sa potvrdilo, že veľkú
časť takto spáchaných priestupkov zapríčinila
alebo ovplyvnila konzumácia alkoholických
nápojov. Policajti sa v tomto období zamerali
aj na zisťovanie a riešenie tzv. vrakov motorových vozidiel odstavených na komunikáciách
alebo miestach určených na parkovanie,
pričom riešili 6 majiteľov takýchto vozidiel.
U niektorých vrakov sa zdá, že verejné
priestranstvá hyzdia neprimerane dlho, treba
si však uvedomiť, že niektoré takéto vozidlá sú
zaťažené aj niekoľkými exekučnými konaniami alebo u nich prebieha dedičské konanie.
V takomto prípade je možné s vrakom manipulovať až po ukončení konaní.

Otvorenie bytu so smutným koncom
V popoludňajších hodinách 15. 4. 2022 požiadali príslušníkov mestskej polície o pomoc
príbuzní osamelo žijúceho staršieho muža,
s ktorým sa nemohli telefonicky skontaktovať
a ktorý nereagoval na búchanie a zvonenie
na vstupné dvere bytu. Nakoľko vznikla
dôvodná obava o mužovo zdravie a život, policajti v zmysle platných právnych noriem
zabezpečili násilné otvorenie bytu. Bohužiaľ,
staršieho muža našli v byte už bez známok
života. Okolnosti prípadu vylúčili prípadný
zásah inej osoby, čo potvrdil a ohliadajúci lekár.
Chcel nakúpiť bez platenia
V dopoludňajších hodinách 26. 4. 2022 sa
pokúsil o nákup bez platenia 23-ročný mladík z Mikušoviec. V jednej z obchodných
prevádzok na území mesta si pod odev
uschoval fľašu alkoholického nápoja, prešiel
cez pokladničnú zónu bez zaplatenia. Príslušníci mestskej polície po zistení páchateľovej
totožnosti zabezpečili, že tovar sa nepoškodený vrátil do predajne. Preverením okolností
prípadu a kontrolou v policajných databázach

Obrazy z minulosti

Stará hradská Partizánska ulica
Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

Dnes jedna z najznámejších ulíc
prešla počas svojej existencie neobvykle
výraznou
premenou.
Napokon, jej časť už nejestvuje –
leží pod dlažbou a budovami Námestia Matice slovenskej.

Poďme však úplne na začiatok. Vladimír
Koštial Dubnický vo svojej knihe Dubnica
nad Váhom – Včera a dnes hovorí, že: „Je reálne, že táto cesta bola postavená v časoch
vzniku dubnického kaštieľa pre trenčianskych
županov rodu Ilešházi. Cesta z Trenčína

do Dubnice bola životnou potrebou jej majiteľov. Obec Dubnica sa do tých čias
rozprestierala iba po oboch stranách potoka.
Táto cesta s drevenou privítacou bránou dala
koncom 18. a začiatkom 19. storočia podnet
na vznik remeselníckych a kramárskych
domov po oboch stranách cesty.“
Skutočne, na ulici sa aj v dvadsiatom storočí
nachádzali mnohé služby a obchody. V rôznych obdobiach ste tu mohli nájsť napríklad
Hirthovu cukráreň, dať si upiecť chlieb u pekára Kuriaka či ochutnať zákusky cukrára
Krista. Nakúpiť ste mohli v koženej galantérii, v Železiarstve Skuhra alebo obuvi Baťa.
Židia tu mali až do ich deportácie do koncentračných táborov modlitebňu, neskôr
prestavanú na prvú hasičskú zbrojnicu, stál tu
však aj rozsiahly dom, kde bola ešte v 19. storočí konská pošta a zájazdový hostinec.

2022

nezistili, že by sa muž podobnej krádeže v minulosti dopustil, preto bola vec doriešená ako
priestupok proti majetku.
Policajti zachraňovali
Príslušníci mestskej polície v dňoch 2. - 4.
mája 2022 niekoľkokrát poskytnutím prvej
predlekárskej pomoci a privolaním lekárskej
služby zasahovali pri udalostiach, keď si osoby pádom na zem spôsobili rôzne zranenia,
ktoré si vyžiadali odborné lekárske ošetrenie,
prípadne hospitalizáciu. Napríklad 2. 5. 2022
napoludnie poskytli policajti pomoc a ošetrili rany 82-ročnému starčekovi, ktorému
prišlo nevoľno, spadol na zem a spôsobil si
krvácavé zranenia hlavy. V priebehu nasledujúcich dvoch dní policajti museli ošetriť tržné
krvácavé zranenia dvom mužom, tentokrát
však “úradoval“ alkohol. Najskôr policajti
ošetrovali 37-ročného muža, ktorý sa voči záchranárom začal správať agresívne, pokúšal
sa ich fyzicky napadnúť a pri prevoze muža
do nemocnice musela byť využitá policajná
asistencia. V ďalšom prípade utrpel zranenia
pádom na zem z bicykla 67-ročný muž. Aj
tomuto museli policajti poskytnúť predlekársku pomoc, zastaviť krvácanie z viacerých
tržných rán na hlave a končatinách a zabezpečiť odborné lekárske ošetrenie.

Rokmi pribudli obytné chalupy, Reimova
vila, ale aj riaditeľská vila (neskorší Pioniersky
dom na konci ulice), vyrástla tu aj dnes už zatvorená základná škola s priľahlou učiteľskou
bytovkou.
Prvá z fotografií je urobená z miesta, kde dnes
nájdete križovatku k supermarketu Lidl.
Vidno na nej kríž, ktorý asanáciu prežil, bol
však premiestnený o kúsok ďalej smerom
k dnešnému námestiu. Celkom vzadu
na snímke si môžete všimnúť vysokú budovu
- niekdajšiu hasičskú zbrojnicu. Druhý záber
ukazuje rovnakú časť hradskej počas bežného
dňa, tretí jej pokračovanie smerom k Reimovej vile.
Staré chalupy a iné stavby však podľahli
predstave komunistov o modernom meste
a museli uvoľniť miesto panelovým domom
a parkoviskám, ešte o dosť neskôr vyrástlo
na ulici námestie. A z mladších Dubničanov
by domy na fotografiách k dnešnej Partizánskej ulici priradil už iba málokto.
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Motoristi sa dočkali rekonštrukcie kruhovej križovatky,
na rade je nová výsadba
Text Veronika Valuchová Foto Mária Škvarová

Slovenská správa ciest ako správca komunikácie zrekonštruovala
kruhovú križovatku v centre Dubnice nad Váhom v priebehu prvého
májového víkendu.

Kruhová križovatka v centre mesta patrí
k najvyťaženejším dopravným uzlom, ktorým
denne prejdú tisícky vozidiel. Správcom komunikácie je Slovenská správa ciest, ktorá

v máji pristúpila k očakávanej rekonštrukcii.
„Povrch križovatky bol značne poškodený,
nachádzali sa na ňom deformácie a sieťové
rozpady. Spoločným úsilím spolu s primátorom Dubnice nad Váhom Petrom Wolfom
a Slovenskou správou ciest sa podarilo aj
v tejto zložitej dobe nájsť finančné zdroje
na opravu križovatky,“ informoval riaditeľ
Investičnej výstavby Slovenskej správy ciest
Žilina Ivan Brečka.
Na nevyhovujúci stav poškodenej križovatky
poukazovali motoristi i samotné mesto Dubnica nad Váhom. Požiadaviek od občanov
bolo mnoho, samospráva ich prenášala na Slovenskú správu ciest.
Opravu poškodenej vozovky kruhovej križovatky financovala Slovenská správa ciest,
pričom išlo o investíciu v hodnote približne
90-tisíc eur. Okrem vozovky priamo v križovatke bol opravený aj približne 100 metrov
dlhý úsek v smere na Ilavu. Mesto Dubnica
nad Váhom plánuje po rekonštrukcii križovatky pristúpiť k realizácii novej výsadby v jej
jadre.

Všimli ste si?
Profesionálni a dobrovoľní hasiči si prevzali ďakovný list

Pri príležitosti sviatku sv. Floriána – patróna všetkých hasičov, ktorý si pripomíname vždy 4. mája, si dubnickí dobrovoľní a profesionálni hasiči prevzali
z rúk hlavy mesta ďakovný list. Primátor obom kolektívom pri tejto príležitosti
poďakoval v mene celého mesta za dobrú spoluprácu, ochranu ľudských životov
i majetku a odvádzanú prácu.
Dubnický primátor bol zvolený do predsedníctva Smart Cities klubu

Na mimoriadnom valnom zhromaždení Smart Cities klubu, ktoré sa konalo
v závere apríla v Dubnici nad Váhom, bol primátor mesta zvolený za člena správnej rady klubu. Smart Cities klub je združenie slovenských miest, ktoré medzi
sebou zdieľajú skúsenosti a príklady dobrej praxe v oblasti smart technológií a ich
využitia v prostredí samospráv. Združenie má 19 členov a viacerých zahraničných
partnerov.
V kaštieli vystavujú umelci Trenčianskeho kraja

Od 20. mája je v priestoroch Dubnického kaštieľa nainštalovaných 110 diel
od 72 autorov z Trenčianskeho kraja v rámci 26. ročníka postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja. Výstava je
sprístupnená do 26. júna 2022.
Deň matiek s Kinom Lastovička

Pri príležitosti Dňa matiek sa v nedeľu 8. mája mesto Dubnica nad Váhom
rozhodlo pozvať všetky maminy do dubnického kina - ponúklo im bezplatné
projekcie filmu Matky. Za kvety ďakujeme Kvety u Guru.
010 Život v meste
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Novinky Klubu abstinentov Sloboda v Dubnici nad Váhom
Text Mária Trošková, Klub abstinentov Sloboda

Radi by sme informovali prípadných
záujemcov o novej, už stálej adrese, kde sa členovia klubu stretávajú
vždy v štvrtky od 16.00 h do 18.00
h. Vďaka vedeniu mesta a ich ústretovosti máme k dispozícii pekné,
zrekonštruované priestory, ktoré
sa nachádzajú v dome na Ul. ČSA
1187/4.

tých, čo sa o život bez závislostí len pokúšajú.
Na spoločných akciách sa učia zmysluplne
využívať voľný čas, upevňujú priateľstvá, vymieňajú skúsenosti. V blízkej dobe budú
podobné podujatia pribúdať. Pôjde napríklad
o plánovaný výstup na Žihľavník a júnové
výročné stretnutie v Trenčianskych Stankovciach. Bude sa konať formou tanečnej zábavy
a okrem nášho klubu sa stretnutia zúčastnia
aj členovia klubov z celého Slovenska.
Veľkou výzvou pre náš klub bude organizácia

Národného výstupu abstinujúcich na horu
Butkov, ktorý sa uskutoční 14. 8. 2022 v Ladcoch. Súčasťou bude občerstvenie, uvaríme
guláš a tiež bude treba usmerňovať záujemcov
o výstup. Radi uvítame pomoc každého druhu. Potešia náš taktiež noví členovia, preto
neváhajte a zastavte sa vo štvrtok v čase
od 16.00 h do 18.00 h na hore uvedenej adrese. Informácie získate na č. t.: 0948 480 838,
0908 342 313 a 0911 368 616.

Počas prvých mesiacov v roku sme stihli
okrem pravidelných klubových stretnutí aj
pár zaujímavých akcií. Napríklad výstup
na Vršatec s členmi Klubu abstinentov Trenčín či výlet na horu Butkov alebo bowlingový
turnaj. Tieto podujatia majú veľký význam, je
to spôsob terapie pre ľudí po liečbe, alebo aj

Členovia DIADUBu na výlete
Text ZO DIADUB Foto ZO DIADUB

Členovia Základnej organizácie DIADUB Dubnica nad Váhom absolvovali
výlet do Važca.

Navštívili Múzeum ľudovej kultúry, jaskyňu
a prezreli si tiež výstavu J. Hálu. „Úžasný výlet, veľa sme videli. Ďakujeme mestu
za dotáciu,” skonštatovala predsedníčka organizácie Dana Žiačková.

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 spolu 245 143 eur. Dotácie boli aktuálne pridelené nižšie uvedeným organizáciám. Tabuľku s podporenými subjektmi mesto na stránkach novín zverejňuje pravidelne,
jej prvú časť nájdete v aprílovom čísle mesačníka. Postupne bude vyplácaná aj ďalšia peňažná podpora.

Názov organizácie

Poskytnutá dotácia

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA SLUCHOVO POSTIHNUTÝCH ILAVA

1 000 €

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA JEDNOTY DÔCHODCOV Č. 02 DUBNICA NAD VÁHOM

1 000 €

ZO JDS - 01 DUBNICA NAD VÁHOM

1 000 €

KLUB VENUŠA NOVÁ DUBNICA
HOKEJOVÝ KLUB SPARTAK DUBNICA, O. Z.
LAURA, ZDRUŽENIE MLADÝCH - STREDISKO DUBNICA NAD VÁHOM
SLOVENSKÝ ZVÄZ ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH, ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA DUBNICA NAD VÁHOM
AEROKLUB DUBNICA NAD VÁHOM
AKADÉMIA JOZEFA JANKECHA, N. O.
ŠPORTOVÝ KLUB PÚCHOV

500 €
100 000 €
500 €
1 000 €
900 €
80 000 €
280 €

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU VRŠATEC

8 550 €

ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE FOLKLÓRNEHO SÚBORU MLADOSŤ

5 700 €

FSSK DIEVKY

700 €

DUBNICKÉ DIVADLO

2 450 €

RMK DUBNICA NAD VÁHOM

1 300 €

JOGGING KLUB

900 €

ATLETICKÝ KLUB SPARTAK DUBNICA NAD VÁHOM

383 €
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Logistické centrum na pomoc
pre Ukrajinu mení otváraciu dobu
Text Mária Škvarová

Okresné logistické centrum materiálnej a potravinovej pomoci, ktoré
slúži na pomoc pre odídencov
z Ukrajiny, funguje od 20. mája
v upravenom režime.

Centrum, ktoré už tri mesiace sídli v priestoroch bývalej základnej školy na Partizánskej
ulici, bolo otvorené každý pracovný deň v doobedňajších a poobedňajších hodinách. Jeho
chod zabezpečujú desiatky ochotných dobrovoľníkov v spolupráci so zamestnancom mestského úradu. Od štvrtku 20. mája mesto upra-

2022

Dubnické noviny

Apríl

2022

vilo jeho otváraciu dobu. „Logistické centrum
je od uvedeného dátumu k dispozícii dva dni
v týždni, a to v poobedňajších hodinách. Jeho
fungovanie je podmienené nielen prácou
Spomíname:
ochotných dobrovoľníkov, ktorým veľmi
pekne ďakujeme za ich ochotu a čas, no rovJaroslav Andel ( 71)
nako je podmienené aj zásobami, ktoré sa
Hermína Račková ( 88)
v centre nachádzajú. Logistické centrum bude
Michal Zajac ( 84)
preto ďalej fungovať len do vyčerpania všetVilma Zapletalová ( 81)
kých zásob,“ informovala prednostka mestského úradu Silvia Kiačiková.
Tí, ktorí by chceli priniesť potravinovú
pomoc, môžu tak urobiť v čase otváracích
Logistické centrum na Partizán- hodín centra. Ďakujeme.
skej ulici je tak po novom otvorené Pracovné ponuky pre ľudí z Ukrajiny v regiókaždý pondelok a štvrtok od 16.00 ne sú zhrnuté na stránke internetového sprieh do 18.00 h.
vodcu trhom práce na www.istp.sk.

Výťažok z charitatívneho turnaja venovali
OZ Pro Dubnica
Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.

Text Mária Škvarová

Potrebujete pomoc? Obráťte sa
na nás e-mailom na produbnica@
gmail.com alebo na tel. čísle 0908
692 924.
Pre Tomáša s bratom ste vyzbierali 630 eur
V predchádzajúcom čísle novín sme v krátkosti predstavili osud 20-ročného mladíka
Tomáša, ktorý sa musí starať o svojho mladšieho brata, ako aj o celú domácnosť. Vďaka
dobrým ľuďom sa pre súrodencov podarilo
vyzbierať 415 eur. Spolu 215 eur venovali
bratom organizátori tradičného rodinno-športového podujatia Partizán cup, ktorý sa konal
v druhej polovici mája. V mene chlapcov ďakujeme všetkým za pomoc.
Ešte stále si môžete adoptovať
rodinu v núdzi
Spolu tucet rodín či obyvateľov Dubnice
nad Váhom, ktorí sa nachádzajú v nedobrej
finančnej situácii, má svojho podporovateľa.
Rodín či jednotlivcov v núdzi občianske združenie registruje stále dosť, preto ak by ste chceli
aj vy pravidelne mesačne pomáhať, ozvite sa
na kontakty uvedené nižšie. S prijímateľom
pomoci, ktorému budete pravidelne pomáhať,
sa môžete dohodnúť na konkrétnej forme
podpory - môžete mu napríklad raz do mesiaca posielať 30 eur, prípadne uhradiť deťom poplatok za krúžok, či zrealizovať väčší nákup.
Ďakujeme.
012 Život v meste
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Po výmene okien prišla na rad gymnastická podlaha. Telocvičňa prešla
litnej gymnastickej podlahy. Nová gymnasticmodernizáciou za 100-tisíc eur
pôvodnej podlahy, čo sme riešili prostredníctvom technických služieb. Počas prác sa však
Text Mária Škvarová Foto Veronika Valuchová
odhalilo, že pôvodná parketová podlaha, ktorá
V závere roka 2021 prebehla v telo- sa nachádzala pod gymnastickou podlahou,
cvični Základnej školy s materskou bola zhnitá,“ priblížila odborná referentka
školou CI 32 výmena okien. Pôvod- strategického rozvoja Dana Homolová. Ako
né okná nespĺňali funkciu výmeny dodala, práce sa neskončili len pri likvidácii
vzduchu, v telocvični bol výrazný parkiet, zisťovala sa aj príčina problému vzniku vlhkosti. „Napokon si stav vyžiadal aj oprazápach.
vu podložia a aplikáciu nivelačného podklaMesto sa rozhodlo zabezpečiť v uvedenej telo- du podlahy. Ten sme aplikovali vo viacerých
cvični výmenu okien za takmer 41-tisíc eur. vrstvách aj do doskokovej jamy. Pri prácach
Okrem výmeny okien si však modernizáciu bolo zistené, že po vybratí molitanovej peny
žiadala aj poškodená gymnastická podlaha. z jamy do nej presakuje voda,“ uviedla Dana
„Pred samotnou montážou podlahy bolo Homolová. Po vyriešení problému s vlhkosťou
našou povinnosťou postarať sa o likvidáciu napokon mohla firma pristúpiť k montáži kva-

ká podlaha do telocvične vyšla mestskú kasu
na takmer 49-tisíc eur. Škola po dokončení
prác telocvičňu svojpomocne vymaľovala.
Finálna úprava povrchu telocvične si vyžiada
ešte investíciu vo výške približne 11-tisíc eur.
Pôjde o dokončenie povrchu mimo gymnastickej plochy a doplnenie gymnastických prvkov.

Prehľad fungovania materských škôl počas letných prázdnin
Text Mária Škvarová

V
letných
mesiacoch
bude
prevádzka materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
zabezpečená podľa harmonogramu
prevádzky v náhradných materských školách striedavo v termíne
od 11. júla do 26. augusta 2022.

Poplatok za pobyt dieťaťa v náhradnej materskej škole počas letných mesiacov bude
vo výške mesačného príspevku 20 eur v súlade s VZN č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2021. „Zákonný zástupca
uhradí poplatok vopred na účet materskej
školy, ktorú dieťa navštevuje v školskom roku
2021/2022 a doklad o úhrade materskej škole
doručí najneskôr do 25. júna 2022,“ uviedla vedúca školského úradu Zdena Bunčáková s tým, že za predškoláka zákonný zástupca za pobyt v materskej škole neplatí. Ako
dodala, materská škola bude počas letných
prázdnin otvorená v prípade, že bude prihlásených najmenej 20 detí. Ak počet detí klesne
pod desať, prevádzka náhradnej materskej

školy bude zrušená. „Žiadame preto zákonných zástupcov, aby do 24. júna 2022 do 14.00
h odovzdali v náhradnej materskej škole riadne vyplnený a podpísaný informatívny súhlas
spolu s dokladom o zaplatení stravy,“ pripomenula Zdena Bunčáková.
Šeky na stravu si môže zákonný zástupca vyzdvihnúť u vedúcej školskej jedálne v náhradnej materskej škole od 20. júna 2022 v čase
od 7.00 h do 14.00 h. Zaplatený počet dní
za stravu je záväzný a preplatky za stravu sa
v náhradnej materskej škole nevracajú.
Všetky podstatné informácie a tlačivá potrebné na pobyt detí v náhradnej materskej škole
MŠ
ZŠ s MŠ
CI 32

počas letných prázdnin poskytnú zákonným
zástupcom zamestnanci materských škôl, prípadne ich môžu nájsť aj na webových stránkach materských škôl. „Rovnako upozorňujeme zákonných zástupcov, že počas pobytu
dieťaťa v náhradnej materskej škole sú povinní riadiť sa pokynmi zamestnancov školy, ako
aj aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými opatreniami, pravdivo informovať o zdravotnom stave dieťaťa a písomne upozorniť
na zdravotné problémy a alergie dieťaťa,“ vysvetlila vedúca školského úradu. Ako dodala,
zákonný zástupca je rovnako povinný vypísať
splnomocnenie na prevzatie dieťaťa inou osobou ako zákonným zástupcom a uviesť dva telefonické kontakty.
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Do základných škôl rodičia zapísali viac ako 220 detí
Text Mária Škvarová

Zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej
pôsobnosti mesta sa uskutočnil 6.
a 7. apríla 2022. V priebehu oboch
dní zapísali rodičia do troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je
mesto Dubnica nad Váhom, spolu
207 detí.

Na Základnej škole s materskou školou sv.
Dominika Savia sa zápis konal 26. apríla – do
prvého ročníka bolo prijatých 15 detí, 3 deti
boli prijaté do prípravného ročníka. Podľa
predbežných informácií školského úradu,
ktorý na základe informácií od riaditeľov škôl
disponuje údajmi o zápisoch detí, by tak do
školských lavíc vo všetkých štyroch základných školách v meste mohla v septembri po
prvý raz zasadnúť takmer dvestovka prváčikov. „Z celkového počtu detí, ktoré sa zúčast-

nili zápisu, budú niektoré pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
niektoré deti budú plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí,“ uviedla odborná referentka oddelenia školstva Sidónia Nováková.
O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľ
školy do 15. júna 2022. Pri rozhodovaní o prijatí na plnenie povinnej školskej dochádzky
postupuje riaditeľ/ka základnej školy zriadenej obcou podľa Správneho poriadku.

Zo života študentov
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Dubnickú SOŠ technickú ocenili národnou cenou kvality
ty, stáže pre študentov, pedagógov, podpora
digitálnej a zelenej transformácie vo výchovStredná odborná škola technic- no-vzdelávacom procese a podpora priemyská v Dubnici nad Váhom získala lu. Udelenie Národnej ceny kvality v OVP
za mimoriadne úspechy v zavádza- za rok 2022 dokazuje, že dubnická SOŠT je
ní inovatívnych prístupov a nových stabilizovaným a jasne profilovaným subjektechnológií v odbornom vzdelávaní tom s vynikajúcim materiálnym zázemím
a príprave (OVP) prestížne ocenenie Národnú cenu kvality odborného vzdelávania a prípravy 2022
v kategórii Inovatívnosť v OVP.
Text Miroslav Dziak, riaditeľ školy Foto archív školy

Škola cenu získala za zavádzanie prvkov
do vzdelávania, akými sú napríklad umelá
inteligencia, 3D tlačiarne, robotika v OVP,
medzinárodná spolupráca – projekty, mobili-

Zelená škola pomáha mestu
vé ohorky (ako prímes do betónu) a následný zber ohorkov na ulici v okolí školy. Keby
Na Deň Zelenej školy študenti dub- ste vedeli, koľko ich tam bolo! Veľa prívržennického gymnázia vymenili obvyklé cov si našlo aj vegánske varenie a ochutnávka
vzdelávanie v triedach vedené uči- nátierok sa každému páčila. Na prednáške
teľmi za prednášky, pracovné výlety s D. Palkechovou Vtáci v múroch sa deti
do okolitých miest či dedín, disku- dozvedeli o ochrane vtákov a netopierov.
sie, vegánske varenie alebo eko-di- Ďalší študenti boli rozdelení do dvoch skupín,
vadelné predstavenie.
jedna z nich sa rozhodla postarať o vyvýšeText Silvia Pagáčová (tercia) a Vanesa Pagáčová (1.B) Foto archív školy

Deň Zelenej školy sa konal 20. 5. 2022 hlavne
v areáli gymnázia. Celé podujatie bolo rozdelené na tri časové bloky. V prvom sa študenti
presunuli do domu kultúry – na predstavenie
martinského divadla NAHLAS, na ktorom si
žiaci zábavným spôsobom vypočuli rozprávanie o problémoch klimatickej zmeny, ochrany
životného prostredia i hmotných pamiatok.
Medzi najviac žiadané aktivity v areáli gymnázia patrila diskusia s primátorom mesta
Petrom Wolfom, lepenie nálepiek na autobusové zastávky, ktoré chránia vtákov
pred nárazom či čistenie Prejtských jazier.
Zaujímavá bola prednáška Huga Repáňa,
ktorý vymyslel, ako znova použiť cigareto-

a je žiadaná vo firemnom prostredí, rešpektovaná nielen v Trenčianskom kraji, ale aj u zahraničných partnerov. Škola dnes patrí medzi
TOP 10 škôl v SR zapojených do systému duálneho vzdelávania.
Národnú cenu kvality odborného vzdelávania a prípravy 2022 v kategórii Inovatívnosť
v OVP prevzal riaditeľ školy Miroslav Dziak
z rúk Branislava Hadára, riaditeľa ŠIOV. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR, Štátny inštitút odborného vzdelávania,
Rada zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie a spoločnosť EQAVET vyhlásili víťazov
jednotlivých kategórií v rámci Mesiaca kvality odborného vzdelávania a prípravy vôbec
po prvýkrát.
ný záhon a sadenie kvetov, druhá vyčistila
od odpadkov okolie garáží pod parkom, park
i parčík pred OC Máj. Skupinka primánov sa
vybrala vyčistiť lúku pri vodárni, odpadkov
bolo, veru, neúrekom. V školskom areáli bola
vytvorená nová bylinková špirála, do ktorej
bylinkami prispel p. Lukáč, chlapci vyčistili
školskú záhradu a dievčatá nádvorie školy.
Účastníci cyklovýletu v Skalke vyčistili
okolie kaplnky. Na Vršatci sa pripravil terén
pre výsadbu stromčekov. TSM pripravili
hravú prednášku a kto sa chcel esteticky vyžiť
a niečo vytvoriť, mohol navštíviť eko-dielničky Recy-veci. Bolo vytvorené on-line spojenie s bývalým moderátorom, influencerom
a známym ekoaktivistom Michalom Sabom,
ktorý diskutujúcich prinútil porozmýšľať
nad mnohými dôležitými vecami týkajúcimi
sa ochrany životného prostredia a zoznámil
ich s petíciou Klíma ťa potrebuje.
Kolégium Zelenej školy znova dokázalo, že sa
dá tento deň zorganizovať zaujímavo a netreba sa báť iných foriem vzdelávania. Veľké poďakovanie patrí maturantke Sofii Šuranskej,
ktorá v kolégiu a v gympláckej Zelenej škole
spravila veľa dobrého. Ďakujeme!

Mesto vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa/
riaditeľku Centra voľného času
Text Mária Škvarová

V polovici mája vyhlásilo mesto
Dubnica nad Váhom výberové konanie na obsadenie pracovného
miesta riaditeľa/riaditeľky Centra
voľného času v Dubnici nad Váhom
s predpokladaným nástupom 1. augusta 2022.
014 Zo života študentov

osobne do podateľne mestského úradu.
Obálku označte „Výberové konanie - riadiZáujemcovia o pracovnú pozíciu, spĺňajú- teľ/ka CVČ - neotvárať”.
ci kvalifikačné predpoklady a požiadavky,
môžu svoje písomné žiadosti o zaradenie Uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpodo výberového konania spolu s požadovanými klady a ostatné požiadavky, budú písomne
dokumentami doručovať v zalepenej obálke pozvaní na výberové konanie najneskôr 7 dní
do 8. júna 2022. Potrebné dokumenty môžu pred jeho konaním.
zaslať poštou na adresu Mesto Dubnica
nad Váhom, Bratislavská 434/9, 018 41 Podrobné informácie o pracovnom mieste
Dubnica nad Váhom, prípadne ich priniesť nájdu záujemcovia na www.dubnica.eu.

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

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

Ilešháziovské panské hody

13. 8. 2022 / Park J. B. Magina a Dubnický kaštieľ
Pripravený je bohatý program so šermiarmi, divadelníkmi,
tanečníkmi, hudobníkmi, kaukliarmi, sokoliarmi, lukostrelcami,
remeselníkmi a rytiermi. Môžete sa tešiť na dobovú kuchyňu,
šutelicu, Šaška Fjodora a remeselníkov na chodúľoch, ohňovú
šou a mnoho iného.
Org. Dubnické múzeum

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

PIA
3.6.

17:00
19:00

Labková patrola vo filme

MDD s Lastovičkou

CA, 2D, SD, MP, 88, ZDARMA, animovaný

Ženy a život

30. 6. 2022 / Dubnický kaštieľ
Výstava venovaná 280. výročiu konania pútí v Dubnici nad
Váhom. Výstava potrvá do 21. augusta 2022.

Výstava Anity Šebíkovej

8. 7. 2022 / Dubnický kaštieľ
Výstava dubnickej výtvarníčky bude otvorená vernisážou 8.
júla 2022, sprístupnená bude v priestoroch kaštieľa do 4.
septembra 2022.

Poľovníci deťom rozprávkovou
cestou

4. 6. 2022 / 8.00 h - 14.00 h / park Kaštieľa
v Klobušiciach
Pre deti i dospelých je pripravených mnoho sprievodných
atrakcií: skákací hrad, jazda na koňoch, streľba z kuše,
maľovanie na tvár, súťaž v kreslení, lesná pedagogika, rybárske
preteky, súťaž vo varení poľovníckeho guláša a iné. Vstup,
atrakcie a poľovnícky guláš pre deti aj dospelých zdarma.
Org: Poľovníci okresu Ilava

Dubnická noc literatúry

11. 6. 2022 / 15.30 h / mestská knižnica
Na dvoch pódiách v záhrade a jednom v interiéri zažijú
literatúru zblízka tí najmenší, ale aj dospelí návštevníci. Bohatý
program vyvrcholí koncertom a čítačkou z dielne dubnických
tvorcov.Príďte k nám na ochutnávku literatúry, poseďte si
v príjemnom prostredí našej záhrady s dobrým nápojom a
zažite začiatok leta vo festivalom duchu. Viac informácií
nájdete v Kultúrnom tipe na s. 17. Vstup je voľný.
Org.: Mestská knižnica Dubnica nad Váhom

Výročné zhromaždenie Miestneho
odboru Matice slovenskej
17. 6. 2022 / 16.00 h / budova MO Matice
slovenskej na Ul. ČSA 1187/4
Org.: Miestny odbor Matice slovenskej v Dubnici nad Váhom

ŠTV
16.6.

17:30 Pánsky klub
CON, 2D, ČJ, 12, 89, 5/4€, komédia
19:30 Premlčané
BON, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, thriller, krimi

17:30 Premlčané
BON, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, thriller, krimi
19:30 Pánsky klub

PIA
17.6.

NED
5.6.

17:30

SOB
18.6.

GF, 2D, SD, 7, 97, 5/4€, rozprávka, rodinný

ŠTV
9.6.
PIA
10.6.

19:30

CON, 2D, ČJ, 12, 89, 5/4€, komédia

FE, 2D, SD, 12, 99, 5/4€, animovaný, rodinný

15:00

PIA
24.6.

SOB
25.6.

17:30 Tralala

17:30

Keby radšej horelo
BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

ŠTV
30.6.

17:30

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

19:30 Stand up

Pánsky klub
17:30 CON, 2D, ČJ, 12, 89, 5/4€, komédia

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

19:00 Elvis

CON, 2D, ST, 12, 159, 6/5€, životopisný, hudobný, dráma

PIA
1.7.

Buzz Lightyear
CA, 2D, SD, MP, 120, 5/4€, animovaný, dobrodružný

17:30 Stand up

CON, 2D, ST, 12, 75, 5/4€, komédia, dráma

Prezidentka
19:30 MAG, 2D, ČJ, 12, 98, 6/5€, komédia, romantický
13:00 Mimoni 2: Zloduch prichádza
CA, 2D, SD, MP, 88, 5/4€, animovaný, komédia

SOB
2.7.

15:00

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

17:00 Elvis

CON, 2D, ST, 12, 159, 6/5€, životopisný, hudobný, dráma

20:00 Prezidentka

MAG, 2D, ČJ, 12, 98, 6/5€, komédia, romantický

13:00 Mimoni 2: Zloduch prichádza

BON, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, thriller, krimi

Keby radšej horelo

17:00

15:00

Premlčané

19:30 Jurský svet: Nadvláda (ST)

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

NED
3.7.

15:00

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

17:00 Prezidentka

MAG, 2D, ČJ, 12, 98, 6/5€, komédia, romantický

19:00

Elvis
CON, 2D, ST, 12, 159, 6/5€, životopisný, hudobný, dráma

Program na jún 2022

17:30 Stand up

CON, 2D, ST, 12, 75, 5/4€, komédia, dráma

14:30

NED
26.6.
STR
29.6.

Buzz Lightyear
CA, 2D, SD, MP, 120, 5/4€, animovaný, dobrodružný

17:00 Elvis

CON, 2D, ST, 12, 159, 6/5€, životopisný, hudobný, dráma

20:00

GF, 2D, SD, 7, 97, 5/4€, rozprávka, rodinný

CON, 2D, ČJ, 12, 89, 5/4€, komédia

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

CON, 2D, ST, 12, 159, 6/5€, životopisný, hudobný, dráma

FF, 2D, SD, MP, 84, 5/4€, animovaný

15:00 Zakliata jaskyňa

19:00

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

19:30 Elvis

17:00 Úsmev, prosím!

17:00 Pánsky klub

Tradičná cyklojazda do Otrokovíc
- 6. ročník

CA, 2D, SD, MP, 120, 5/4€, animovaný, dobrodružný

CON, 2D, ČT, 12, 95, 5/4€, komédia

NED
12.6.

Dubnický šachový turnaj mládeže

4. 6. 2022 / 9.00 h - 16.00 h / ZŠ s MŠ Centrum I
Org.: Športový klub šachu Dubnica nad Váhom, o. z.

CA, 2D, SD, MP, 120, 5/4€, animovaný, dobrodružný

15:00 Buzz Lightyear

Haftaňan a traja mušteriéri

Jurský svet: Nadvláda (SD)
19:00 CA,
2D, SD, 12, 147, 6/5€, dobrodružný, akčný

ŠPORT

Buzz Lightyear

CON, 2D, ST, 12, 75, 5/4€, komédia, dráma

Jurský svet: Nadvláda (ST)
19:30 CA, 2D, ST, 12, 147, 6/5€, dobrodružný, akčný
13:00 Kde je Anna Franková

SOB
11.6.

ŠTV
23.6.

ASFK, 2D, ČT, 12, 117, 5/4€, komédia, romantický, dráma

17:30 Pánsky klub

CA, 2D, ST, 12, 147, 6/5€, dobrodružný, akčný

CA, 2D, ST, 12, 147, 6/5€, dobrodružný, akčný

BON, 2D, ČJ, 12, 127, ZADARMO, dokument, životopisný

Amélia z Montmartru

8. 6. 2022 / 13.00 h / Kino Lastovička
Premietanie filmu Karel pre držiteľov Senior karty zdarma.

CA, 2D, SD, MP, 120, 5/4€, animovaný, dobrodružný

NED
19.6.

SENIORKARIET

Úsmev, prosím!
17:30 CON, 2D, ČT, 12, 95, 5/4€, komédia

FILM KAREL

Prednáška Petra Konečného - "Najväčšie filmové
chyby, alebo keď sa v Hollywoode pomýlia"

20:00 Jurský svet: Nadvláda (ST)

15:00

SENIOR KARTA

15:00 Buzz Lightyear

CON, 2D, ČJ, 12, 89, 5/4€, komédia

13:00 Karel - pre držiteľov

17:30

20:00

Pánsky klub
BON, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, thriller, krimi

STR
8.6.

19:30 Fragile memory

FE, 2D, ČT, 15, 120, 5/4€, muzikál, komédia

Zakliata jaskyňa

19:30 Premlčané

CA, 2D, ČJ, 12, 95, 6/5€, komédia

Haftaňan
a traja
mušteriéri
V lete ti poviem,
ako sa
mám
VALENTÍNSKA
13:00
17:00 FF, 2D, SD, MP, 84, 5/4€, animovaný
PREDPREMIÉRA

CON, 2D, ČJ, 12, 89, 5/4€, komédia

15:00

17:30 Po čom muži túžia 2

FT, 2D, ST, 12, 70, 5/4€, dokumentárny

CON, 2D, ČJ, 12, 87, 5/4€, komédia

Kde je Anna Franková
15:00 FE,
2D, SD, 12, 99, 5/4€, animovaný, rodinný

SOB
4.6.

pre mladých IPčko.sk Marekom Madrom a špeciálnou
pedagogičkou Zuzanou Juránekovou, určená pre rodičov
i mladých ľudí na tému bezpečnosti na internete, kyberšikany
a ostatných nástrah. Diskutéri sú autormi knihy s rovnomenným názvom Bez nástrah on-line.

Výstava Panna Mária Dubnická

TURISTIKA
FESTIVAL

PIA

INÉ
nástrah on-line
Výtvarné spektrum Trenčianskeho Bez
23. 6. 2022 / 17.00 h /mestská knižnica
kraja
Diskusia so psychológom, zakladateľom internetovej poradne
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

Muzikál Alžbeta BÁTHORY

STR
1.6.

2022

Dubnické noviny

Máj

Stand up
CON, 2D, ST, 12, 75, 5/4€, komédia, dráma

20:00 Keby radšej horelo

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, 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

UVÁDZANIE FILMOV
V TOMTO KINE
PODPORUJE

Jurský svet: Nadvláda (3D)

CA, 3D, SD, 12, 147, 7/6€, dobrodružný, akčný

Kultúra

015

Máj

Dubnické noviny

2022

Pred kaštieľom sa pýšili desiatky veteránov
Text Mária Škvarová Foto Zuzana Múkerová

Počasie v sobotu 7. mája nebolo
najideálnejšie, neodradilo však milovníkov histórie automobilového
priemyslu, aby sa prišli pozrieť
na Výstavu veteránov, ktorú zabezpečil Veterán klub Manín.

Súčasťou podujatia, ktorého hlavným dejiskom bolo námestie pred Dubnickým
kaštieľom, bolo aj vystúpenie slovenskej skupiny Slovak Tango. Okrem štvorkolesových
veteránov mohli účastníci zahliadnuť aj tie
dvojkolesové, potešiť sa mohli taktiež
pohľadom na historické záchranné vozidlá
a na dobovo oblečených hercov venujúcich

sa tvorbe retro videí pod názvom Československá televízia.

Pre všetkých, ktorí sa radi zaujímajú o nie tak
dávnu miestnu históriu, spracoval mestský
kronikár Samuel Valuch prierez existencie
niekdajších Škodových závodov. „Sme naozaj
veľmi radi, že sa nám spoločne s Veterán Klubom Manín podarilo v Dubnici nad Váhom
zorganizovať túto skvelú výstavu. Tešíme sa,
že aj napriek počasiu si podujatie našlo svojich
priaznivcov – pokochať sa mohli viac ako 80
kusmi historických áut. Verím, že akcia podobná tejto sa nám podarí v budúcnosti ešte
zorganizovať,“ uzatvorila vedúca oddelenia
kultúry Zuzana Múkerová.

Uctili sme si obete
II. svetovej vojny

Na novom cintoríne sa v pondelok 9. mája zišli pri príležitosti 77. výročia ukončenia II. svetovej vojny zástupcovia miestnych organizácií
Jednoty dôchodcov Slovenska, Zväzu protifašistických bojovníkov,
Matice slovenskej či žiaci ZŠ s MŠ Centrum I 32, ktorí si spoločne uctili pamiatku obetí II. svetovej vojny. Organizáciu pietnej spomienky
aj v tomto roku zabezpečili dubnickí seniori združení v MO JDS.

016 Kultúra

Máj sme postavili,
aj sme to oslávili

Súčasťou 77. výročia oslobodenia mesta bol 29. apríla aj pietny akt
kladenia vencov k pomníku oslobodenia mesta. Súčasťou kultúrneho programu, ktorý sa konal pred mestským úradom, bol i obľúbený
lampiónový sprievod. Oslavy 1. mája sme prežili na námestí, kde sa
v bohatom kultúrnom programe predstavili domáce súbory a skupiny,
ale napríklad aj kapela Huncúti či Marcela Laiferová.

Máj

Kultúrny tip

Dubnická noc
literatúry
Text Samuel Valuch Foto Mária Škvarová

Mestská knižnica pripravuje svoju
noc literatúry už po tretí raz,
no opäť inak. Po putovaní po kaviarňach a udomácnení sa v parku
ostáva podujatie tentoraz doma –
v knižničnej záhrade a interiéroch.
Zároveň však ponúkne doposiaľ
najbohatší program, v ktorom
nechýbajú známe mená či knižné
tituly.
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okrem bezplatného sa prihlásenia do knižnice
si budete môcť napísať svoje haiku či vymeniť
si knižku na Letnom knihovrate – našom
swape alebo slovenskejšie povedané - výmene.
Funguje to jednoducho – prineste knižku,
ktorú už nechcete čítať, no myslíte si, že by
o ňu mohol mať ešte niekto iný záujem, a
príďte si ju k nám zameniť za inú.
Príďte sa pozrieť, bude to výborné, literárne,
podvečerným zážitkom. Všetko uzatvorí číta- nečakané, nekomerčné, kvalitné a naše dubnie z dielne dubnických tvorcov, tentoraz nické. Tešíme sa na vás.
venované jedinej knihe. My deti zo stanice
Zoo priblíži v literárno-dramatickom stvár- V sobotu 11. 6. 2022 od 15.30 h
není s projekciou a dvoma elektrickými v areáli mestskej knižnice,
gitarami problematiku drog medzi mladými vstup voľný, viac informácií
ľuďmi.
na www.kniznica.dubnica.eu
Samozrejmosťou sú sprievodné podujatia – Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond
na podporu umenia.

Na svoje si majú prísť všetci priaznivci kníh a
príbehov. Deti si užijú predstavenie Kozliatka
v podaní Divadla TUŠ, Malú princeznú
pre nich prečíta Emma Martináková a čosi
nové sa možno naučia pri tvorivých dielničkách. Literárny fajnšmeker zase ocení
prednášku dubnického spisovateľa Milana
Kališa, ktorý sa pokúsi porovnať Milana Kunderu a Michela Houellebecqa, či rozhovor
so špeciálnym hosťom – najznámejším slovenským propagátorom čítania Dadom
Nagyom.
Skvelú hudbu a poetické texty prinesie Zuzana Mikulcová so svojou skupinou, tvorba
na pomedzí pop-soulu a iných žánrov bude
medzi stromami v záhrade mimoriadnym

Máme za sebou ďalšiu
Noc múzeí a galérií

V sobotu 14. mája sa uskutočnil ďalší ročník celoeurópskej iniciatívy
Noc múzeí a galérií, do ktorej sa opäť zapojilo aj Dubnické múzeum.
Návštevníci mali počas celého dňa vstup na grottu a do Dubnického
kaštieľa zdarma. Počas dňa boli k dispozícii aj konzultácie týkajúce sa
bádateľstva, starožitností či tvorby rodokmeňov. Večer mohli záujemcovia absolvovať prehliadky múzea so zvukovými efektami.

V meste vznikli nové
dopravné ihriská

Dopravné ihriská pre zmysluplné trávenie voľného času vytvorilo
mesto na existujúcich plochách na sídliskách Centrum I a Centrum
II. Aj týmto krokom chce vrátiť na sídliská život a ponúknuť všetkým, aj tým najmenším, vhodné možnosti trávenia voľného času.
V tomto roku má mesto v pláne obnoviť ihriská v šiestich lokalitách
– na sídliskách Centrum I, Centrum II, Pod hájom, Pod kaštieľom,
na Kollárovej ulici a Partizánskej ulici.
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#našportenámzáleží: Súd zastavil exekučné
konanie voči MHK Dubnica nad Váhom
SALUSS, spol. s r. o., záväzok vo výške 285 840
€ s DPH, ktorý mal pozostávať z pohľadávok
Text HK Spartak Dubnica Foto Kristína Pavlikovská
za poskytovanie ľadovej plochy zimného
Vedenie MHK Dubnica nad Váhom štadióna hráčom a členom MHK Dubnica
spolu s vedením Hokejového klubu nad Váhom.
Spartak Dubnica ako súčasným nástupcom MHK Dubnica nad Váhom, Bývalé vedenie klubu tak urobilo
ktorý naďalej rozvíja hokejovú tra- v danom čase aj napriek tomu, že
díciu v Dubnici nad Váhom, touto podľa vedomostí a informácií súcestou svojím fanúšikom, priaz- časného vedenia MHK Dubnica
nivcom, ale aj širokej verejnosti nad Váhom nikdy pred týmto uznas radosťou oznamuje, že sa nám ním záväzku:
podarilo spoločnými silami po nie- • nemal uzatvorenú so spoločnosťou SALUSS,
koľkoročnom boji na rôznych in- spol. s r. o., žiadnu písomnú nájomnú, podnáštanciách úspešne zachrániť hokej jomnú či inú zmluvu,
v Dubnici nad Váhom a v neposled- • nebola vystavená žiadna faktúra na úhradu ponom rade aj dobré meno MHK Dub- hľadávky nájomného, príp. iného plnenia za poskytnutie ľadovej plochy,
nica nad Váhom.
• nebol spoločnosťou SALUSS, spol. s r. o., ani
len písomne vyzvaný na úhradu akejkoľvek po4. januára 2022 bolo vydané hľadávky spojenej s poskytovaním ľadovej ploUznesenie
Okresného
súdu chy a priestorov zimného štadióna,
v Banskej Bystrici, ktorým súd za- • a napriek opakovaným dopytom členov MHK
stavil exekučné konanie vedené Dubnica nad Váhom títo neboli nikdy informovoči MHK Dubnica nad Váhom. vaní o tom, že by takýto dlh mal existovať.
Ako iste mnohí z vás viete, keďže išlo o medializovaný prípad, bývalé vedenie MHK Dubnica Nové vedenie klubu MHK Dubnica nad Váhom
nad Váhom v marci 2019 uznalo voči spoločnosti začalo okamžite podnikať relevantné právne
kroky, ktorými sa všetkými dostupnými prostriedkami bránilo voči predmetnej exekúcii,
ako aj pohľadávke samotnej z dôvodu, že MHK
Dubnica nad Váhom popiera existenciu akejkoľvek pohľadávky voči spoločnosti SALUSS, spol.
s r. o., ktorú považuje za fiktívnu a vymyslenú,
pričom od počiatku nové vedenie klubu okrem
iného navrhovalo zastavenie predmetnej exekúcie práve z tohto dôvodu.
Sme preto radi, že súd po niekoľkých rokoch boja
za spravodlivosť vyhovel našim námietkam a sto-

Na túru v Ilavskom okrese 6

Komentár primátora mesta Petra
Wolfa:
Som rád, že síce po dlhšom období, ale predsa, zvíťazilo dobro nad zlom a exekúcia, ktorá
bola podľa nás od začiatku vyfabulovaná, bola
zastavená. Vydanie exekučného titulu komplikovalo klubu život, účasť v súťažiach i v prijímaní dotácií. Súd nám, resp. klubu napokon
dal za pravdu a dubnický hokej môže pokračovať ďalej, verím, že aj smerom k medailám.
Vážim si, že klub toto ťažké obdobie zvládol
a vzájomnou kooperáciou sme dokázali ťažké
časy prečkať.

tožnil sa s našou argumentáciou v tom smere, že
nebola zo strany spoločnosti SALUSS, spol. s r.
o. dostatočným spôsobom osvedčená existencia
predmetnej pohľadávky. Preto túto exekúciu konajúci súd na základe nami podaného návrhu
zastavil, čím potvrdil relevantnosť našich tvrdení vo vzťahu k neexistencii uznaného záväzku,
ktoré sme ako nové vedenie klubu od počiatku
prezentovali aj vo vzťahu k verejnosti. Tým sa
vedeniu MHK Dubnica nad Váhom podarilo
zároveň v záujme ochrany dobrého mena klubu
preukázať, že MHK Dubnica nad Váhom nie je
dlžníkom neplniacim si riadne svoje zákonné povinnosti. Jediným cieľom nového vedenia je zachovanie a rozvoj hokeja v Dubnici nad Váhom,
čo sa aj vďaka vytrvalosti v boji proti krokom bývalého vedenia nepochybne podarilo.

na vrchol kopca sa pre ochranu vtákov ísť nesmie,
skončíte už v sedle. Práve v ňom pri pamätníku
podmienok Západné Tatry, impozantný Kľak, troch učiteľov, ktorí tu zamrzli počas presunu
Text Samuel Valuch Foto Mária Škvarová
Martinské hole, ale aj vyčnievajúcu Krivánsku na bežkách, začínate klesať. Zo Zliechova je
V rámci našej pravidelnej rubriky Fatru či Choč. Aj v máji tu ešte môžete nájsť sne- to už iba kúsok. Túra má približne 16 kilometrov a viac ako tisíc metrov prevýšenia.
sa tentoraz pozrieme na najvyš- žienky a vrátiť sa tak aspoň na chvíľu v čase.
ší vrch s východiskovým bodom
v našom okrese, ktorý sme dopo- Ak však nechcete iba vyjsť hore a zísť to istou
trasou, skúste zaujímavý okruh. Z Lúky
siaľ zámerne obchádzali. Ak sa nepod Strážovom pokračujte bočným hrebeňom
bojíte, že vás začnú nebezpečne po zelenom značení úzkym chodníkom ako
svrbieť nohy, čítajte ďalej.
stvoreným na chôdzu cez Čierny vrch a Vrábľovú na Sedlo Samostrel. Odtiaľ môžete ešte vystúStrážovský okruh
piť na neďalekú Hrubú Kačku, alebo jednoduČo nové sa už dá povedať o Strážove? Najvyšší cho pokračujte po žltej dolu kopcom smerom
vrch pohoria Strážovské vrchy s výškou 1213 na Pružinu. Na najbližšom rázcestí sa dajte na zemetrov, ktorý na jar očarí záľahou medvedieho lenú, ktorá vás krásnou tiesňavou, pripomínajúcesnaku oživenou vysokými farebnými kvetmi cou celkom iné a vychytenejšie lokality, privedie
chochlačiek, je pre turistov známou kapitolou. povedľa lezeckých stien až pod úbočie vrchu
Z vrcholu či z lúky pod ním vidno za dobrých
Sokolie. Čaká vás dlhé stúpanie, nebojte sa, až
018 Šport
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Rekordná Dubnická tridsiatka Športový
prehľad
Text a Foto Štefan Beláň, predseda KST Dubnica n/V

Pri príležitosti výročia oslobodenia
nášho mesta sa aj tento rok uskutočnil turistický pochod Dubnická
tridsiatka. 30. apríla napísal už
svoj 49. ročník, za jeho organizáciou stálo mesto Dubnica nad Váhom
a miestny Klub slovenských turistov.

Štart aj cieľ bol už tradične v priestoroch
DuTaF Centra. Účastníci sa tu schádzali už
od skorého rána, prví vyrazili na trasu ešte
pred siedmou hodinou, na ktorú bol stanovený
začiatok nástupu na pešie trasy s dĺžkou 10, 20,
30 a 35 km, MTB a cestnú cyklotrasu. Najväčší
záujem o štart a s ním spojený nápor bol medzi
pol deviatou a pol desiatou. V čase štartu posledných turistov sa v cieli ukázali prví cyklisti
a aj účastníci 10 a 20 km peších trás.

Pochodu sa za prekrásneho slnečného počasia
zúčastnil rekordný počet milovníkov prírody
– 1718, z toho 91 cyklistov. 10 km trasu absolvovalo 799 ľudí, na 20 km ich bolo 546,
tridsiatku prešlo 126 a tridsaťpätku 156 účastníkov, okrem nich bolo na trase aj
44 usporiadateľov.
Najstarším turistom bol 77-ročný František
Macka z Trenčína, najmladším mesačný Viktorko Nemečkay, najväčšiu vzdialenosť k nám
meral Robert Frohn z Liberca. Najstarším turistom na 35 km trase bol Stanislav Januška
z Trenčína (ročník 1954), najmladším zase
12-ročný Adam Saga z Novej Dubnice. Celkovo sa pochodu zúčastnilo 749 mužov, 649 žien,
234 detí a mládeže do 18 rokov a 86 detí
do 6 rokov.

Text Samuel Valuch

Nikola Švaňová skončila v sobotu
14. mája druhá medzi ženami
na Behu na sopku (Vtáčnik) s parametrami 23,4 km a 1279 výškových
metrov. Pretekárka Jogging klubu je vo výbornej forme, čo potvrdila ziskom striebornej
medaily v náročnom horskom prostredí, keď
technickú trať absolvovala v čase 2:14:36.
Realizačný tím HK Spartak Dubnica rozšíri skúsený 60-ročný tréner
Dušan Gregor. Známy odborník, ktorý
pôsobil aj Žiline, Admirale Vladivostok, Sokole Krasnoyarsk, v Trenčíne, Martine,
Liberci či Košiciach má mužstvu pomôcť dosiahnuť vyššie méty. „Dušan je uznávaný,
skúsený tréner, Dubničan s kvalitnou hráčskou a trénerskou históriou. Poznáme sa
s ním zhruba 25 rokov, máme podobnú filozofiu a pohľad na hokej. Všetky tieto atribúty
zavážili pri podpise zmluvy. Verím, že náš
klub posunie zase o stupienok vyššie s víziou
koncepčnej práce v horizonte 3 - 4 rokov," povedal klubový tréner a výkonný riaditeľ HK
Spartak Dubnica Roman Chatrnúch.

Za nádherného slnečného počasia prichádzali
do cieľa postupne až do večera ďalší a ďalší
spokojní účastníci jednotlivých peších i cyklistických trás. Deti, rodičia, mládež i seniori si
pochvaľovali príjemne prežitý deň v dubnických horách. Dobrá nálada vládla po celej trase
od štartu až po cieľ. Pekným spestrením podujatia bolo posedenie v humne DuTaF Centra
pri guláši, pive, respektíve kofole.
Večer sme sa rozchádzali s dobrým pocitom
a tešili sme sa na 50. ročník, ktorý nás o rok
čaká. Všetkým účastníkom a usporiadateľom Naši mladí športovci bojovali o mepatrí veľká vďaka.
daily na majstrovstvách Slovenskej
republiky v boxe žiakov a mladšieho dorastu vo Vranove nad Topľou
(30. 4. - 1. 5. 2022). Medzi 129 nahlásenými športovcami z 29 klubov obstáli
presvedčivo 4:1, čím získalo možnosť reprezen- Dubničania pod vedením Dušana Bučka a Bitovať mesto na Majstrovstvách SR 2022 biany Minaríkovej výborne. Karolína
Zupkova získala majstrovský titul v kategórii
v Podbrezovej v polovici júna.
mladších žiačok do 35 kg, Kristián Bielik sa
Najlepším hráčom - jednotlivcom turnaja bol
stal vicemajstrom SR medzi staršími žiakmi
Ivan Moško, iba jeden bod pred Romanom Pe- do 63 kg, titul vicemajstra SR v mladšom docháčkom. Najlepšou hráčkou turnaja bola raste do 63 kg zase vybojoval Adam Zupko.
Monika Mináriková pred Katkou Greguškovou. Turnaj mal priaznivý ohlas medzi hráčmi, V sobotu 14. 5. 2022 sa konali majktorí sa už teraz tešia na ďalší ročník. Aktivity strovstvá Slovenska v thajskom
klubu a jeho pripravované podujatia môžete boxe, organizované SMTA - Slosledovať na facebookovej stránke KK FESA venskou Muay Thai Asociáciou.
Dubnica n/V. Mestu Dubnica nad Váhom ďa- Pod vedením trénera Ferdinanda Nemlahu
kujeme za finančnú dotáciu a majiteľom na nich štartoval aj dubnický borec Samuel
kolkárne za prenájom a obsluhu počas turnaja. Šlesárik, ktorý napokon získal tretie miesto.

Družstvá súťažili v Turnaji o majstra
Dubnice nad Váhom v kolkoch
Text Roman Pecháček Foto KK FESA Dubnica nad Váhom

Po dlhšej pauze sa Kolkársky klub
FESA Dubnica nad Váhom opäť
rozhodol zorganizovať Mestskú
ligu v družstvách, tentoraz turnajovým spôsobom, keďže na tento
turnaj bola viazaná dotácia
od mesta Dubnica nad Váhom,
ktorá nás potešila a veľmi pomohla. Turnaja, ktorý sa uskutočnil
24. apríla, sa zúčastnilo 6 družstiev v počte 24 hráčov - 18 mužov
a 6 žien. V hľadisku mali niektoré
družstvá výraznú podporu rodinných príslušníkov, čo prispievalo
k príjemnej atmosfére počas turnaja.

Družstvá v dvoch skupinách medzi sebou odohrali zápas každý s každým. Vo finále vyhralo
družstvo KK FESA Dubnica nad Váhom
nad Minárikovcami z Dubnice nad Váhom

Víťazný tím KK FESA Dubnica nad Váhom
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Zažite prvý Deň otvorených dverí mesta Dubnica nad Váhom
stará, budú môcť deti, žiaci i dospelí v piatok
17. júna počas prvého ročníka Dňa otvoreSlovenské
samosprávy
majú ných dverí mesta Dubnica nad Váhom. Dopovo svojej gescii viac ako 4 300 ludňajší program bude určený pre škôlkarov
kompetencií. Od opravy ihrísk, cez a žiakov ZŠ a SŠ, popoludnie okrem detí venuúdržbu ciest a zelene až po vývoz jeme dospelým a seniorom.
odpadu, kultúru či sociálne služby. Škôlkari si budú môcť vyskúšať primátorskú
stoličku, záujemcovia o sobáš prezrieť novú
Spoznať formou zážitku, o čo všetko sa mesto sobášnu sieň, seniori budú môcť mimoriadne

Text Veronika Valuchová

využiť právnu poradňu. Tí, ktorí radi športujú, môžu absolvovať kruhový tréning alebo poznávací beh mestom s mestským kronikárom.
V programe vystúpi Notový Danny, Funny
Fellows a dychová hudba Kamarádi. Chýbať
nebude mestské trhovisko, workshopy, zábavné aktivity, cukrová vata a mnoho ďalšieho.
Kompletný program samospráva zverejní už
čoskoro.

V meste prebieha druhá etapa kosby mestskej zelene
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., sociálny
podnik, začali s kosením mestskej
zelene v druhej polovici apríla.

S kosačkami vyšli najskôr do predzáhradok.
„Keďže tráva bola v predzáhradkách vyššia, v rámci prvej etapy
kosby sme začali s kosením
predzáhradok, aby sme sa neskôr

liskách Centrum I, Centrum II, stred mesta,
mestská časť Prejta a sídlisko Za traťou. Samozrejme, nezabúdame ani na mestské cintoríny,
ktoré sa rovnako snažíme udržiavať upravené,“
uzatvorila Vladimíra Klačanská. Druhá z piapriblížila konateľka TSM Vladimíra Klačanská tich etáp kosby mestskej zelene by mala podľa
s tým, že prvú návštevu mestských kosačiek informácií TSM trvať približne 3 týždne.
mali za sebou všetky lokality v posledný
májový týždeň. Hneď na to začali
pracovníci TSM s druhou etapou kosby,
v rámci ktorej prebieha už aj kosenie okrajových častí. „Podľa harmonogramu sme začali
na sídlisku Pod kaštieľom, pokračujeme na síd-

nedostali do časového sklzu. S kosením zvyšných plôch sme začali
následne podľa vopred stanoveného harmonogramu,“
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ÚRADNÉ HODINY MESTSKÉHO
ÚRADU V DUBNICI NAD VÁHOM

OTVÁRACIE HODINY
ZBERNÉHO DVORA:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

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 1. 6. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 8. 6. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 22. 6. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 15. 6. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 20. 7. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 6. 7. 2022

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

OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA
12.00 H - 12.30 H

PREVÁDZKA MESTSKÉHO
ŠATNÍKA
Služby mestského šatníka môžu
obyvatelia využívať každý utorok
od 13.00 h do 16.00 h. Nachádza sa
v budove domu kultúry (vchod z ľavej
strany, oproti garážam).
Info

020

