Dubnické noviny jún 2022
Užime si leto plnými dúškami
Milí Dubničania! V rámci naplno rozbehnutého kultúrneho a spoločenského života sme sa
prehupli cez prah letných prázdnin. Ešte pred tým, ako sa brány škôl definitívne na dva
mesiace zatvorili, stihli sme vyznamenať cenou primátora 25 nesmierne šikovných žiakov
dubnických základných škôl vrátane umeleckej školy. Keď som počul a videl, čo všetko sú
títo mladí ľudia schopní stíhať a zvládať, o budúcnosť nášho mesta sa nebojím. Vyrastajú nám
tu šikovné generácie usilovných a zodpovedných Dubničanov. Počas premiérového ročníka
mestského Dňa otvorených dverí som rovnako ocenil aj zástupcov generácie skôr narodených
Dubničanov, ktorí majú môj obdiv. Desať predsedníčok a jeden predseda vedú organizácie v
Dubnici nad Váhom a pomáhajú Dubničanom (nielen) v seniorskom veku kvalitne a
zmysluplne tráviť voľný čas, vzdelávať sa, cestovať či starať sa o svoje zdravie.
Na druhej strane my pracujeme na tom, aby sa deti a mládež mohli rozvíjať v adekvátnom
školskom prostredí. Mám radosť, že napredujeme a po letných prázdninách otvoria na ZŠ s
MŠ Pavla Demitru a ZŠ s MŠ Pod hájom školský rok 2022/2023 nielen na kompletne
zmodernizovanom školskom športovisku, ale aj s bezpečnejším vstupom do budovy školy. V
areáli ZŠ s MŠ Centrum I pribudlo nové workoutové a volejbalové ihrisko. Myslím si, že to je
dostatok dôvodov na to, aby sa po letnom oddychu žiakom dobre vracalo späť do školy.
Dovolím si povedať, že príprava a plánovanie rozsiahlych investičných akcií v meste je ako
šachová partia. Jeden nedokonale premyslený krok vás dobehne aj o niekoľko ťahov neskôr.
Preto sa snažíme všetky projekty plánovať dôkladne a tak, aby funkčne slúžili aj niekoľko
desaťročí po nás. Ako príklad uvediem pripravovanú výmenu a rekonštrukciu 60-ročného
verejného osvetlenia. Až po tom, ako ho vymeníme za nové, budeme môcť dať do poriadku
mnohé cesty a chodníky. Inak by sme opravili chodník a o pár mesiacov by sme si vlastnú
prácu zničili stavebnými zásahmi pri výmene verejného osvetlenia.
Ani v šachu navyše neviete, čo pripravuje váš súper. V tomto prípade mám na mysli napr.
termíny, schvaľovacie procesy, pripomienky vo verejnom obstarávaní a mnohé komplikácie
predlžujúce procesy, o ktorých ste predpokladali, že prebehnú hladko. Teším sa však, že sme
napokon začali s dlho očakávanou výstavbou cyklotrasy do mestskej časti Prejta a tiež, že sme
tesne pred začiatkom prác na rekonštrukcii Námestia Matice slovenskej. Nezabúdajte
sledovať FB stránku Mesto Dubnica nad Váhom – oficiálna stránka alebo webové sídlo mesta
dubnica.eu, aby Vám nič dôležité – napríklad informácia o začiatku obnovy nášho námestia,
neušlo.
V čase prázdninového oddychu vás pozývam na návštevu Dubnického múzea so sídlom v
Dubnickom kaštieli. Okrem toho, že jeho riaditeľke udelil Zväz múzeí na Slovensku
výnimočné ocenenie za profesijný počin v oblasti odborných múzejných činností, múzeum
pozýva na obnovenú archeologickú expozíciu. Tú sa naozaj oplatí vidieť napr. aj pre mnohé
moderné prvky, videokomentár či skutočný mamutí kel nájdený na našom území.
Vybrať si však, samozrejme, budete môcť z omnoho širšej palety podujatí. Program
dubnického Kultúrneho leta ja veľmi pestrý a prináša popri už obľúbených podujatiach aj
niekoľko nových konceptov. Určite sa naň nezabudnite pozrieť na strane č. 14, pretože
ponúka okrem kultúry aj umelecké či športové vyžitie.
Prajem Vám príjemné, oddychom i zážitkami naplnené leto.
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.
ODSÚDENÍ A PRÁCE V MESTE
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, akým spôsobom sa tento rok podieľajú na udržiavaní
čistoty mesta, potokov a príjazdových ciest obyvatelia z ústavu na výkon trestu odňatia
slobody? Budú pracovať počas celého roka? Ďakujem.
Odpovedá: Vladimíra Klačanská, konateľka technických služieb mesta TSM Dubnica nad
Váhom, s. r. o.
Dobrý deň, Ústav na výkon trestu odňatia slobody Dubnica nad Váhom má na technických
službách mesta od roku 2021 vytvorené tzv. stále pracovisko. Znamená to, že odsúdení
celoročne spolupracujú s technickými službami mesta a vykonávajú potrebné činnosti v
priebehu celého roka ako napr. ručné zametanie ulíc po zime, zbieranie naviateho odpadu,
hrabanie lístia, odburiňovanie komunikácií, drobné výsadby, čistenie odtokových žľabov a
vpustí v prípade nepriaznivého počasia pomoc pri dotrieďovanie odpadu a pod. Ďakujeme za
Vašu otázku a porozumenie.
Cyklotrasa do mestskej časti Prejta je už vo výstavbe!
Autor: Veronika Valuchová
Ide o prvú segregovanú cyklotrasu na území Dubnice nad Váhom s dĺžkou necelé tri
kilometre. Na výstavbu cyklotrasy, ktorá bezpečne prepojí mesto Dubnica nad Váhom s
mestskou časťou Prejta, získala dubnická samospráva nenávratný finančný príspevok z
Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 824-tisíc eur.
Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť Strabag, s. r. o., začala s výstavbou cyklotrasy v mesiaci
jún. Práce by mali trvať deväť mesiacov. „Ide o prvú segregovanú cyklotrasu na území mesta,
tzv. prvú lastovičku. Aj vzhľadom na nedávno spustený systém zdieľaných bicyklov cítime
potrebu budovať v Dubnici nad Váhom ďalšie segregované cyklotrasy či už cykloturistické
alebo cyklodopravné. Máme spracovanú štúdiu cyklotrás pre celé mesto a z nej budeme
postupne jednotlivé úseky projektovať, súťažiť a napokon pristupovať k ich realizácii,“
vysvetlil primátor mesta Dubnica nad Váhom Peter Wolf počas oficiálneho poklepania
základného kameňa novej cyklotrasy, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 13. júna 2022.
Segregovaná cyklotrasa do mestskej časti Prejta bude prvou bezpečnou spojnicou mesta a
mestskej časti, doteraz ňou bola najmä frekventovaná štátna cesta I/61, po ktorej denne prejde
viac ako dvadsaťtisíc vozidiel. Nová cyklotrasa vedie záhradkárskou oblasťou a na jej trase sa
nachádza napr. Reimova krypta, židovský cintorín či vojenské bunkre. „Cyklotrasa nebude
prístupná verejnej automobilovej doprave, s výnimkou vjazdov na priľahlé pozemky záhrad.
Pôjde o dvojpruhovú obojsmernú, no smerovo nerozdelenú cyklistickú komunikáciu. Prístup
motorovým vozidlám vo vybratých úsekoch bude zamedzený dopravnými zariadeniami a
dopravným značením,“ vysvetlila ďalej vedúca oddelenia verejného obstarávania a
strategického riadenia mesta Eva Granátová s tým, že napojenia na jestvujúce komunikácie
budú bezbariérové.
Komentuje Ján Michel, vedúci oblasti SEVER spoločnosti Strabag, s. r. o.: „Cykltorasa bude
široká 3 metre, v niektorých miestach až 3,5 metra. Na jej stavbu sa využije 2 700 metrov

obrubníkov a 1500 ton obalových zmesí. Verím, že sa nám termín výstavby podarí dodržať,
našou ambíciou je ukončiť práce, ak to počasie umožní, čo najskôr.”
Po novej cyklotrase v dĺžke necelé 3 km by sa prví cyklisti mohli previezť na jar budúceho
roku. Cyklotrasa bude mať v mestskej časti Prejta priamu nadväznosť na autobusovú
zastávku, v meste sa cez Štúrovu ulicu pripojí na miestnu komunikáciu smerujúcu k sídliskám
a do samotného centra s občianskou infraštruktúrou. Novovybudovaná komunikácia má
predpoklady stať sa zaujímavou dopravnou tepnou nielen pre cykloturistov, ale aj pre ľudí
dochádzajúcich za prácou do firiem v okolitých priemyselných areáloch ZŤS a ZVS.
Náklady na výstavbu telesa cyklotrasy po verejnom obstarávaní predstavujú 673-tisíc eur
ďalších 122-tisíc eur bolo potrebných na nákup pozemkov vedúcich popod teleso cyklotrasy.
Počas prebiehajúcich prác mesto Dubnica nad Váhom v spolupráci so zhotoviteľom vyzýva
na rešpektovanie dočasného dopravného značenia.
V júni mesto začalo s distribúciou rozhodnutí o výške daní a miestnych poplatkov do
domácností
Autor: Mária Škvarová
V úvode júna začala samospráva distribuovať do približne osemtisíc dubnických domácností
rozhodnutia o výške daní a miestnych poplatkov za komunálny odpad.
Súčasťou rozhodnutí je nielen výška úhrady, ale aj lehota splatnosti jednotlivých poplatkov.
Ako môžete poplatky uhradiť bez toho, aby ste museli čakať v rade na úrade?
elektronické bankovníctvo: platbu zrealizujete zadaním potrebných údajov do internetového
bankovníctva,
platobný kiosk vo vestibule MsÚ: QR kód na rozhodnutí zosnímajte na platobnom kiosku a
platbu uhraďte platobnou kartou,
mobilné bankovníctvo: svojím smartfónom si zosnímajte QR kód na rozhodnutí a potvrďte
úhradu platby.
V prípade, že nemáte možnosť on-line platby, poplatky môžete naďalej uhrádzať aj v
pokladni mestského úradu, a to v hotovosti alebo platobnou kartou. „Poplatky môžu občania
hradiť v pokladni v klientskom centre, prípadne v zasadacej miestnosti na prízemí úradu v
chodbe vľavo, kde bude dočasne zriadená ďalšia pokladňa,“ priblížil vedúci ekonomického
oddelenia Marián Michalička s tým, že napriek viacerým možnostiam rýchlejších
bezhotovostných platieb sa v klientskom centre zvyknú tvoriť rady. Preto ak máte možnosť
platiť inak ako v hotovosti, jej využitím sa môžete vyhnúť čakaniu v rade na pokladňu.
Niektoré rozhodnutia môžu byť doručované ešte aj v úvode júla.
SENIOR KARTU si môžete prísť bezplatne vybaviť v pondelky a stredy
Autor: Mária Škvarová
Mesto Dubnica nad Váhom začalo v polovici mája bezplatne vydávať obyvateľom nad 60
rokov SENIOR KARTY.
Za viac ako mesiac si kartu plnú zliav a výhod prišlo na mestský úrad vybaviť takmer 900
obyvateľov. Vďaka nej môžu využívať zľavy vo viac ako 20 prevádzkach. „Senior kartu si
môžu prísť bezplatne vybaviť všetci obyvatelia Dubnice nad Váhom starší ako 60 rokov. Vo
vestibule je potrebné vyplniť tlačivo, ktoré následne prinesú na sociálne oddelenie kolegyni
Alene Masárovej, ktorej kancelária sa nachádza na konci chodby vľavo,“ priblížil zástupca

primátora Tomáš Truchlý. Záujemcov upozorňujeme, že od júla je možné vybaviť SENIOR
KARTU len dva dni v týždni, a to vždy v pondelok a v stredu v čase úradných hodín.
V júni sa zoznam zapojených prevádzok a služieb poskytujúcich sympatické zľavy rozšíril o
troch poskytovateľov:
OK Taxi (tel. kontakt 0944 432 600): každá jazda po meste za 2 eurá, zľava 2 eurá na jazdu
mimo mesta
BS SCHOOL (Centrum II 83/26): zľava 15 % na skupinový kurz anglického jazyka
Duhárová Iveta - masérske služby (Centrum I 57/132): zľava 20 % na procedúry
Máte viac ako 60 rokov? Využite bezplatné právne poradenstvo
Obyvateľom starším ako 60 rokov ponúka mesto Dubnica nad Váhom od apríla tohto roku aj
bezplatnú právnu poradňu, ktorej služby môže skupina obyvateľov využívať každý pondelok
od 13.00 h do 15.00 h. Potrebné je objednať sa vopred na telefónnom čísle 042 44 55 739
alebo e-mailom na pravnaporadna@dubnica.eu, a to vždy najneskôr do 12.00 h v piatok.
Poradenstvo samospráva poskytuje v rámci interných kapacít formou ústnej konzultácie v
oblastiach majetkovej povahy, dlhových záležitostí, občiansko-právnych žalôb, dedičských
konaní, správneho a pracovného práva či sociálnych otázok. Doteraz ho využili desiatky
obyvateľov mesta v seniorskom veku.
#našportenámzáleží: Mesto do obnovy športovísk na školách investuje viac ako 760-tisíc
eur
Autor: Veronika Valuchová
ZŠ s MŠ Pavla Demitru je športovou školou a zároveň poslednou z troch škôl v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom, na ktorej samospráva realizuje
kompletnú rekonštrukciu školského športoviska.
Na školskom športovisku v areáli ZŠ s MŠ Pavla Demitru mesto v úvode júna spustilo
modernizačné práce v hodnote 353-tisíc eur. Dokončené by mali byť v závere prázdnin, aby
žiakov po prázdninách privítalo nielen zmodernizované a obnovené ihrisko, ale aj nové
hokejbalové ihrisko, ktoré v areáli pribudne Ako doplnil vedúci Stavebného úradu v Dubnici
nad Váhom Jozef Králik, začalo sa s prácami na odstraňovaní pôvodného škvarového
povrchu.
Komentuje Annamária Duvačová, odborná referentka pre mládež a šport: „Obnova atletickej
dráhy kopíruje pôvodnú škvarovú dráhu, no bude osadená do nových obrubníkov s novými
vrstvami. Obnovený ovál bude merať rovnako 326 m, no škvaru nahradí moderný tartanový
povrch. V areáli vytvoríme aj sekciu na skok do piesku s novou rozbehovou dráhou z EPDM
povrchu a na trávnatej ploche vznikne športovisko na vrh guľou.”
Hokejbalové ihrisko sa stane novou súčasťou areálu, pričom bude umiestnené na severnej
strane. Ihrisko bude s parametrami 34 x 18 m oproti štandardnému rozmeru zmenšené.
Povrchovou vrstvou bude asfalt, ihrisko budú lemovať zaoblené mantinely. V rámci
prebiehajúcich prác sa tiež zrekultivuje trávnatý povrch, osadia sa bránky a vyznačia sa rohy
ihriska.
ZŠ s MŠ Pavla Demitru nesie prívlastok športová, rekonštrukcia športoviska v jej areáli je
preto zo všetkých troch najrozsiahlejšia. Podľa slov riaditeľa školy Ota Baču bude ihrisko
prakticky nonstop vyťažené nielen hodinami telesnej výchovy a športovou prípravou, ale aj
popoludní v rámci tréningov či krúžkov. „Do obnovy športovísk na školách sme z vlastného
rozpočtu investovali viac ako 760-tisíc eur, aby mali žiaci vytvorené adekvátne podmienky na
rozvoj športových zručností a aby boli motivovaní hýbať sa a aktívne tráviť čas. Považujem

za dôležité, aby škola, nesúca meno jedného z popredných športovcov krajiny, mala moderné
a bezpečné športovisko. Po tom, ako práce ukončíme, sa presunieme do vnútroblokov na
sídliská, kde si schátrané ihriská rovnako pýtajú našu pozornosť,“ vysvetlil primátor mesta
Peter Wolf.
Mesto Dubnica nad Váhom zmodernizovalo v roku 2021 školské športovisko na ZŠ s MŠ
Centrum I a v júni 2022 odovzdalo do užívanie aj vynovené ihrisko na ZŠ s MŠ Pod hájom.
Zmodernizované ihriská v školských areáloch plánuje samospráva za presne definovaných
pravidiel nechať prístupné aj verejnosti tak, ako je to v prípade športoviska na ZŠ s MŠ
Centrum I.
Zrekonštruované školské športovisko na ZŠ s MŠ Centrum I žiaci využívajú od júna 2021.
Ihrisko na ZŠ s MŠ Pod hájom bolo obnovené ako druhé v poradí, škola ho využíva od júna
2022.
Ako tretie prišlo na rad športovisko na Demitrovke, pribudne na ňom aj nové hokejbalové
ihrisko.
Riaditeľka Dubnického múzea ocenená pamätnou medailou zväzu múzeí
Autor: Veronika Valuchová
V úvode júna sa v Múzeu vo Svätom Antone konal pod záštitou premiéra Slovenskej
republiky Eduarda Hegera Festival múzeí na Slovensku 2022. Podujatie pripravil Zväz
múzeí na Slovensku (ZMS), ktorého členom je aj Dubnické múzeum.
Počas festivalu Dubnické múzeum na strednom Slovesku reprezentovalo okrem iných aktivít
aj svoju odbornú činnosť. Festival múzeí Slovenska je tradičné podujatie, ktoré poskytuje
slovenským múzeám a ich zamestnancom užitočný priestor pre neformálne stretnutie, výmenu
skúseností a informácií.
Súčasťou festivalu bolo aj slávnostné odovzdávanie ocenení za roky 2020 a 2021
Zväz múzeí na Slovensku môže za dosiahnutie mimoriadnych výsledkov v oblasti odborných
múzejných činností, aktívne pôsobenie v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho a
prírodného dedičstva udeliť ocenenia múzeám, ktoré sú jeho členmi alebo zamestnancom
členských múzeí. Výnimočne udeľuje ocenenia aj iným osobám alebo inštitúciám, ktoré
výraznou mierou prispeli k rozvoju múzeí a múzejníctva a k ochrane kultúrneho a prírodného
dedičstva v Slovenskej republike i mimo nej.
Zväz múzeí Slovenska udelil spomedzi desiatky ocenení pamätnú medailu aj riaditeľke
Dubnického múzea Monike Schwandtnerovej za projekt Zhotovenie a inštalácia
univerzálnych prvkov ako nástroja sprístupňovania expozícií Dubnického múzea a za
výnimočný profesijný počin v oblasti odborných múzejných činností. „Udelené ocenenie si
veľmi vážim. Je pre mňa i celý odborný kolektív Dubnického múzea veľkou motiváciou
pokračovať v našom snažení sprístupňovať a zatraktívnovať múzeum pre čo najširšie skupiny
návštevníkov, a to či už máme na mysli štandardného návštevníka alebo človeka s istým
druhom pohybového alebo zmyslového obmedzenia,” vysvetlila riaditeľka múzea, ktoré sídli
v kaštieli v Dubnici nad Váhom.

Vo vynovenej archeologickej expozícii múzea nájdete poklad, kel mamuta aj hologram
Autor: Veronika Valuchová
V úvode júna predstavilo Dubnické múzeum vynovenú expozíciu archeológie – tá svojím
obsahom mapuje počiatky osídlenia súčasného územia mesta a jeho okolia.

Pri príležitosti celoslovenského podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad, do ktorého sa
po prvý raz zapojilo aj Dubnické múzeum s Parkom Jána Baltazára Magina, sa múzeum
rozhodlo slávnostne odprezentovať aj vynovenú expozíciu mapujúcu rôzne obdobia
osídľovania územia mesta, ktoré vedú od obdobia paleolitu po súčasnosť. „Návštevníci si
môžu prehliadnuť naozaj zaujímavé archeologické predmety nájdené v Dubnici nad Váhom a
jej okolí. Tieto sa nám podarilo získať z viacerých inštitúcií do majetku, prípadne do
dlhodobej výpožičky. Nové predmety expozície sme sa snažili návštevníkom zatraktívniť
prostredníctvom vizualizácií, resp. digitálnych animácií a taktiež hologramu, ktorý zobrazuje
vzácny nález v Lieskovci – nádobu s pokladom, teda drobnými mincami pochádzajúcimi z 13.
až 16. storočia,“ uviedla riaditeľka Dubnického múzea Monika Schwandtnerová.
Súčasťou vynovenej archeologickej expozície v Dubnickom kaštieli je aj mamutí kel, ktorý
bol objavený pri výstavbe niekdajších Vorošilových závodov v blízkosti kalvárie v roku 1957,
ale aj rôzne nálezy z doby bronzovej, či slovanské nálezy z Vršatca. „V rámci projektu sme sa
zamerali aj na oranžériu, ktorá bola založená v prvej polovici 18. storočia na území dnešného
Parku J. B. Magina a jeho bezprostredného okolia. Návštevníci si môžu prezrieť plány parku,
rôzne prestavby oranžérie, ale aj plodiny, ktoré sa v nej pestovali, k dispozícii majú aj
ocenenia známych záhradníkov, ktorí boli ocenení v zahraničí za pestovanie tropických
plodín v jej areáli,“ priblížila Monika Schwandtnerová.
Projekt novej stálej expozície bol finančne podporený z Fondu na podporu umenia.
Návštevníci môžu expozíciu navštíviť v rámci štandardných otváracích hodín Dubnického
múzea.

JAZYKOVÉ OKIENKO
Autor: Veronika Valuchová
Vymaľovanka, omaľovánka alebo maľovanka? Ako je to správne?
Hoci je Medznárodný deň detí už za nami, pristavme sa na chvíľočku pri slove, ktoré
označuje obrázok alebo kresbu len s vonkajšími obrysmi, ktorú treba vyfarbiť, vyplniť
farbami. Správne označenie takéhoto dielka je maľovanka, zaužívané označenie omaľovánka
má svoje miesto v českom jazyku. V slovníkoch slovenského jazyka nenájdete ani označenia
vymaľovanka či omaľovávanka.
Správne :)
maľovanka
Nesprávne :( omaľovánka, vymaľovanka
Výlet na Butkov
Autor: Jana Urbanovský
V sobotu 4. júna sme sa po dlhšej prestávke vybrali zo Zariadenia pre seniorov Dubina na
výlet na Butkov. Cieľom nášho výletu bolo Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva a kríž
pod vrcholov kopca Butkov.
Sanktuárium vytvára netradičnú atraktivitu, poskytujúcu okrem duchovných zážitkov aj
výborné výhľady na Považie. Cesta bola pre mnohých adrenalínovým zážitkom. Kľukaté
strmé cestičky po kameňolome ohromili všetkých cestujúcich, ktorí čakali, kedy sa tá „cesta
do neba“ už konečne skončí.

V cieli našej cesty náš čakala hustá hmla, ktorá sa o niekoľko minút rozplynula a Kalvária nad
Ladcami pôsobila impozantným dojmom. Náš výlet bol spojený so svätou omšou, ktorú
celebroval salezián don Cyril z našej dubnickej farnosti.
Cesta späť bola opäť adrenalínovým zážitkom, ale už sme vedeli, čo nás čaká. Náš spoločný
výlet dopadol výborne. Počasie nám prialo – nepršalo, nepálilo slnko, ovieval nás príjemný
vetrík. Spoločne sme strávili sobotňajšie dopoludnie, ktoré bolo zážitkom pre každého z nás.
Príjemne unavení, naladení a plní dojmov sme sa vrátili späť domov. Už teraz sa tešíme na
ďalší výlet a na zážitky, ktoré nás vytrhávajú z bežného rutinného života.
Oddych a relax v Demänovej
Autor: Kristína Tinková
Relax, oddych, regenerácia tela i duše. V tomto duchu sa niesol týždenný liečebnorelaxačný pobyt, ktorý pre svoje členky zabezpečil výbor Klubu Venuša - ženy po prekonaní
onkologického ochorenia.
Pobyt sa uskutočnil v závere mája v Demänovskej doline, ktorého sa zúčastnilo 17 členiek, z
toho 7 členiek z Dubnice nad Váhom a 10 z Novej Dubnice. V rámci pobytu sme absolvovali
procedúry podľa vlastného výberu priamo v hoteli. Program bol voľný. Po skupinkách, alebo
jednotlivo sme navštívili miesta, ktoré nám ponúkal región Liptov s množstvom kultúrnych
pamiatok. Samozrejmosťou bolo navštíviť jaskyňu Slobody, pri ktorej sme boli ubytovaní,
ako aj evanjelický artikulárny drevený kostol v obci Svätý Kríž. Nechýbala ani
obhliadka areálu folklórnych festivalov vo Východnej. Liptovský Mikuláš nás zaujal
množstvom kultúrnych pamiatok, ako aj kúpanie v aquaparku Tatralandia. Tí zdatnejší
využili možnosť turistických chodníčkov . Tí, ktorým to zdravotný stav neumožňoval, si
robili prechádzky po krásnom tatranskom okolí . Nálada bola dobrá a na slniečku dobre padlo
posedenie s občerstvením. Myslím si, že každý si prišiel na svoje. Veľké poďakovanie patrí
Kristínke Tinkovej a Janke Hollej, ktoré pre nás tento pobyt pripravili. Po pobyte a oddychu v
hoteli sme odchádzali domov oddýchnutí a obohatení o zážitky z doteraz nepoznaných miest
regiónov Liptova.
343-tisíc eur z dotačného systému sa postupne rozdeľuje medzi dubnické kluby
Autor: Veronika Valuchová
Mestské zastupiteľstvo v Dubnici nad Váhom v rozpočte mesta na rok 2022 schválilo na
dotácie sumu 343-tisíc eur. Z nej bolo doposiaľ poskytnutých na podporu činnosti klubov a
organizáciu podujatí spolu 262 236 eur. Dotácie boli aktuálne pridelené nižšie uvedeným
organizáciám. Tabuľku s podporenými subjektm mesto na stránkach novín zverejňuje
pravidelne, jej prvú a druhú časť nájdete v aprílovom, resp. májovom čísle mesačníka.
Postupne bude vyplácaná aj ďalšia peňažná podpora.
Názov organizácie

Poskytnutá dotácia

DIVOKÍ KRÁLI DUBNICA

1 040 €

ŠPORTOVÝ KLUB ŠACHU DUBNICA NAD VÁHOM, o. z. 125 €

Občianske združenie Folklórneho súboru Kolíska

500 €

ATLETIKA Dubnica nad Váhom

2 650 €

Telovýchovná jednota Nové Považie Prejta

190 €

Folklórny súbor - senior VRŠATEC

2 500 €

ŠK VICTORY STARS Dubnica nad Váhom, o. z.

348 €

CHAmPIoN CLUB

1 500 €

Miestny odbor Matice slovenskej DUBNICA NAD VÁHOM

100 €

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom

200 + 100 €

OSA - ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z.

1 040 €

JOGGING KLUB

800 €

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom

6 000 €

Z udalostí riešených mestskou políciou
Autor: Tibor Rehák
Hodnotí náčelník MsP Tibor Rehák: „V sledovanom období príslušníci mestskej polície
okrem popísaných prípadov riešili ďalších 350 vecí, z toho 160 dopravných priestupkov,
spáchaných napr. nerešpektovaním zákazu zastavenia, zákazu vjazdu, nedovoleným
parkovaním na chodníkoch alebo na verejnej zeleni. Zvyšných 190 prípadov a porušení
zákona tvorili najmä priestupky proti verejnému poriadku, proti majetku a proti občianskemu
spolunažívaniu. Oteplenie a prichádzajúce leto spôsobili, že letné terasy sú plné návštevníkov,
baviacich sa často do neskorých nočných hodín. Mestskí policajti musia na takýchto miestach
častejšie zasahovať pre rušenie nočného pokoja hudobnou produkciou alebo celkovou
hlučnou prevádzkou pohostinských zariadení. Ak v takomto prípade nepomáha napomenutie
alebo udelenie blokových pokút osobám zodpovedným za prevádzku pohostinského
zariadenia, vec je možné predložiť na doriešenie príslušnému správnemu orgánu, ktorý môže
vydať príslušné obmedzujúce opatrenie.“
Vlaky nakoniec nemeškali

Rušnú noc mali príslušníci mestskej polície 16. mája, kedy na požiadanie svojich kolegov z
Obvodného oddelenia policajného zboru pomáhali pátrať po mužovi, ktorý telefonicky
deklaroval úmysel ukončiť svoj život skokom pod vlak. Bolo zistené, že samovraždou sa už v
minulosti opakovane vyhrážal, svoj úmysel však nikdy neuskutočnil. Tentokrát však bol na
svoj čin naozaj odhodlaný, pretože ho policajti našli priamo v koľajisku a z nebezpečného
miesta ho museli odtiahnuť za pomoci donucovacích prostriedkov. Mužovi bolo zabezpečené
lekárske ošetrenie na mieste, a následne bol prevezený na príslušné odborné nemocničné
oddelenie.
Stratená starenka
29. marca dopoludnia bolo telefonicky na tiesňovú linku mestskej polície č. 159 oznámené, že
na Námestí sv. Jakuba sa pohybuje staršia žena, ktorá pôsobí dezorientovane a nekomunikuje.
Policajti po tomto ozname prekontrolovali námestie a uvedenú ženu našli. Na základe
miestnej znalosti bola 84-ročná starenka, ktorá sa vyšla poprechádzať, ale nevedela nájsť
cestu domov, prevezená do miesta trvalého pobytu. O udalosti boli informovaní jej najbližší
príbuzní.
Hady na sídlisku
Mestskí policajti často zasahujú aj pri kurióznych situáciách. 30. mája oznámil majiteľ jednej
z garáží na sídlisku Centrum II, že uvidel popri stene sa plaziaceho hada. Mestskí policajti sú
vystrojení aj na riešenie takýchto situácií, plaza - nejedovatú užovku stromovú, za pomoci
herpetologických klieští odchytili. Na prekvapenie tu objavili aj ďalšiu užovku, ktorú v garáži
tiež odchytili. Oba plazy boli následne vypustené do voľnej prírody v dostatočnej
vzdialenosti od ľudských obydlí.
Obrazy z minulosti
Hlavná cesta v smere do Ilavy
Autor: Samuel Valuch
Je to zrejme najrušnejšie miesto Dubnice, ani v minulosti tomu však nebolo inak. Tento
mesiac upriamime v našej rubrike pozornosť na oblasť kruhového objazdu, teda na niekdajšiu
Továrenskú ulicu, dnes na Ulicu obrancov mieru, no najmä na domy, lemujúce hlavnú
hradskú v smere do okresného mesta.
Prvá fotografia je vlastne veľmi vkusnou starou pohľadnicou so zaujímavými detailmi,
všimnúť si môžete napríklad ľudí pred kaderníctvom či vývesný štít na najvyššom z domov.
Ak ho dostatočne zväčšíme, dokážeme prečítať nápis Ľudevít Stein. Práve v tejto budove
býval dlhé roky obchod.
Koniec pracovnej zmeny a húfy zamestnancov, vracajúcich sa zo závodu domov na bicykloch
a motocykloch. Tak by sa dal stručne popísať druhý záber, na ktorom stojí za zmienku aj
dláždenie mačacími hlavami či domy na ľavej strane. Pred tým najvyšším, ktorí sme už
spomínali – domom Steina a neskôr Šeptákovcov, vidno dvojicu zaujímavých chalúp. V tej
bližšie k fotografovi žila svojho času Jozefína Jelínková. Jej syn si založil fotoateliér na Novej
Dubnici a stal sa autorom knihy a viacerých dobových albumov fotografií tohto mesta a jeho
okolia. V druhom dome bližšie k Šeptákovcom bola zase Vítkova predajňa a opravovňa
bicyklov. Spomína na ňu aj Vladimír Koštial Dubnický vo svojej knihe Dubnickí remeselníci,
obchodníci a osoby dobrých služieb, kde píše: „Podnikavý majster dvoch kolies si onedlho
postavil novú predajňu bicyklov pri Steinovom obchode na hlavnej ceste. Bola tam i
opravovňa, v ktorej sa vyučil za tovariša Stano Holý. Bicyklov bolo veľa, opravovňa uživila

tovariša aj učňa. V predajni bol široký sortinement pánskych, dámskych a detských bicyklov
dostupných známych značiek, najviac Eska. Výhodou bolo, že sa bicykle dali kúpiť aj na
splátky. Predávali sa aj závodné bicykle, ktoré sa poznali podľa zahnutého kormanu, dlhého
sedla a úzkych plášťov. Boli drahšie ako tie cestné a veľa ich po Dubnici nachodilo.
Autobusov v tom čase nebolo, tak zamestnanci zo širokého okolia kupovali bicykle od Vítka.“
Domy na fotografii boli postupom času asanované, miesto križovatky tu v roku 2006 vznikol
kruhový objazd.
Všimli ste si?
Autor: Mária Škvarová
Základná škola s materskou školou sv. Dominika Savia vznikla pred 30 rokmi
V úvode júna prebehli na Základnej škole s materskou školou sv. Dominika Savia oslavy pri
príležitosti 30. výročia založenia školy. Na škole sa začali oslavy 9. júna slávnostnou svätou
omšou, ktorú koncelebrovali aj bývalí duchovní správcovia školy Pavol Piatrov a Jozef
Ragula. Počas omše dostali riaditeľka Monika Pastieriková, zástupkyňa Janka Mikušková a
pedagogička Andrea Behanová špeciálne ocenenie, keďže na škole pracujú od jej vzniku.
Oslavy pokračovali v piatok 10. júna v menej formálnej atmosfére v priestoroch školskej
záhrady v prítomnosti podporovateľov školy, bývalých žiakov, rodičov a detí či pedagógov.
Škole ďakujeme za jej činnosť, odvádzanú prácu a poskytovanie duchovného zázemia
žiakom.
Školský úrad vedie od mája Zdena Bunčáková
Na pozícii vedúcej školského úradu a oddelenia školstva je od 1. mája 2022 Zdena
Bunčáková, ktorá na mestskom úrade predtým pracovala ako odborný referent školského
úradu. Na pozícii vystriedala po trojročnom pôsobení Máriu Balážovú, ktorá aktuálne pôsobí
ako pedagogička na základnej škole.
Vyčistili Dubnický potok
V sobotu 18. júna sa členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu a
dobrovoľní hasiči rozhodli vyčistiť Dubnický potok. Jedna skupina sa venovala čistenia od
ZVS po kruhovú križovatku, druhá skupina pokračovala od Kostola sv. Jakuba po železničnú
stanicu. Ďakujeme za ich prácu a vzorný príklad pre druhých.
Nový plot na Demitrovke
V úvode júna začala Základná škola s materskou školou Pavla Demitru s rekonštrukciou časti
oplotenia areálu školy, konkrétne ide predovšetkým o poškodené časti pri bytových domoch
1469, 1468 a 1760. Práce na oprave plota by podľa slov riaditeľa školy Ota Baču mali trvať
približne
Mesto začalo s obnovovaním vodorovného dopravného značenia
Autor: Mária Škvarová
Od štvrtku 2. júna prebieha v meste prvá etapa obnovovania vodorovného dopravného
značenia. Naplánovaná je do 31. júla.
Vysúťažený zhotoviteľ začne najskôr s vyznačovaním stredových čiar na miestnych
komunikáciách a s vyznačením priechodov pre chodcov. „V závislosti od počasia by sa mal
približne po týždni zamerať na parkovacie miesta a miesta pre osoby s ŤZP. Rovnako bude

obnovovať aj vodorovné dopravné značenie obmedzujúce státie najmä tam, kde je to z
hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nebezpečné, taktiež na miestach pre
zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov vodičov, napríklad pri výjazde na
nadradený komunikačný systém, pri vychádzaní z miesta ležiaceho mimo cesty, na
autobusových zastávkach a pri nádobách na komunálny odpad,“ ozrejmil Miroslav Faltejsek z
referátu dopravy mestskej radnice.
Druhá etapa obnovovania vodorovného dopravného značenia sa začne v druhej polovici
augusta, zameraná bude na dokončenie vyznačenia parkovacích miest a podľa potreby na
vyznačenie miest v súvislosti so zaistením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na
miestnych komunikáciách.
Dvadsaťpäť žiakov dubnických základných škôl bolo ocenených pamätným listom
primátora
Autor: Veronika Valuchová
Žiaci štyroch základných škôl a umeleckej školy vynikajú talentom a snahou v umení, športe,
prírodovedných predmetoch i mnohých ďalších oblastiach.
Slávnostné odovzdávanie ocenení primátorom mesta sa uskutočnilo v pondelok 20. júna 2022
v sobášnej sieni Mestského úradu v Dubnici nad Váhom v prítomnosti žiakov, riaditeľov a
riaditeliek škôl, ako aj ďalších podporovateľov žiakov. Ocenení boli žiaci prevažne 8. a 9.
ročníkov ZŠ s MŠ Pod hájom, ZŠ s MŠ P. Demitru, ZŠ s MŠ Centrum I, ZŠ s MŠ sv.
Dominika Sacia a Základnej umeleckej školy Dubnica nad Váhom. „Som naozaj veľmi rád,
že v dnešnej náročnej dobe sa v školských laviciach stále nájde množstvo detí, ktoré sú hladné
po informáciách, túžia sa dozvedať viac, majú snahu robiť niečo aj nad rámec svojej
komfortnej zóny, chcú pomáhať, hľadia na potreby svojich spolužiakov či snažia sa rozvíjať
svoj talent,“ prihovoril sa prítomným primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
Ocenení žiaci vnímajú udelenie pamätného listu primátora mesta ako česť. Ocenením boli
podľa ich slov milo prekvapení a motivovaní pokračovať ďalej v práci na svojom rozvoji. Za
kultúrnu vsuvku na slávnostnom udeľovaní ocenení ďakujeme žiakom základnej umeleckej
školy. Zoznam ocenených žiakov sa nachádza v texte nižšie.
Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Centrum I
Ema MALOVCOVÁ
Daniel BUBLA
Lukáš HORNÁK
Alexandra DRŽÍKOVÁ
Emma BUČENCOVÁ
Ocenení žiaci ZŠ s MŠ P. Demitru
Simona MAJÁKOVÁ
Ella ĎURIŠOVÁ
Natália ŠOŠOVIČKOVÁ
Tatiana PREKOPOVÁ
Dominik BAGIN
Ocenení žiaci ZŠ s MŠ Pod hájom
Zuzana ROMAŇÁKOVÁ
Karolína a Romana BORTELOVÉ
Veronika KOPORCOVÁ
Adam STAŇO

Ocenení žiaci ZŠ s MŠ sv. Dominika Savia
Lenka ŠTEFÚNOVÁ
Nella KOLENOVÁ
Karolína Ema RENDEKOVÁ
Andrej PORUBAN
Dominika ŠEVČÍKOVÁ
Ocenení žiaci ZUŠ DUBNICA NAD VÁHOM
Nina KUKUČKOVÁ
Hugo PULIŠ
Ema OSÚCHOVÁ
Roman PAPIERNIK
Vivian PROFANTOVÁ

Strojári z SPŠ dobývajú Mars
Autor: Daniela Špániková
Do 4. ročníka náučnej súťaže Misia Mars sa zapojilo 25 tímov zo 16 rôznych škôl z celého
Slovenska, viac ako 100 súťažiacich študentov i učiteľov.
Porotcovia to nemali ľahké, konkurencia bola veľká – prihlásených bolo 20 projektov. Porota,
ktorej členmi boli napríklad astrobiologička Michaela Musilová a prvý slovenský kozmonaut
Ivan Bella, napokon vybrala 6 projektov postupujúcich do finále v Elektrolande v
Mochovciach v úvode júna. SPŠ Dubnica nad Váhom reprezentovali Adriana Mončeková,
Matúš Stopka a Ján Zahradník – študenti 4.A triedy v odbore strojárstvo, ktorí sú už dnes
úspešní maturanti. Názov projektu bol „Prieskumné vozidlo“, ktorého návrh spracovali v
grafickom programe. Jednotlivé modely vytvorili pomocou 3D tlačiarne a s projektom
obsadili 5. miesto. „Medzi finalistami sme boli jediná stredná škola s technickým zameraním.
Okrem vecných cien si zo súťaže odnášame skúsenosť, ako je dôležité vedieť sa presadiť,
prezentovať a zároveň spoznávať zaujímavých ľudí,“ skonštatoval študent Matúš Stopka.
Mladí ľudia z priemyslovky vedia robiť veľké veci
Autor: Monika Mikušová
Aj tento rok sa na pôde Strednej priemyselnej školy v Dubnici nad Váhom zišlo 15 mladých
tvorivých ľudí s chuťou podnikať z odboru TIS-technické a informatické služby, a preto
založili študentskú firmu s názvom We are the future.
Celý náš tím bol pri zrode spoločnosti nadšený a motivovaný. Mali sme veľa kreatívnych
myšlienok a predstavu, ako budeme nielen podnikať, ale aj ako presadíme svoje vízie na
veľtrhu študentských spoločností. Určite ste sa už stretli so situáciou, že ste v chladničke našli
potraviny niekoľko dní po dátume spotreby alebo ste nedokázali dátum spotreby na výrobku
prečítať.
Riešenie tohto problému bolo dôvodom pre vytvorenie nášho prvého výrobku - WAF.IT skener exspirácie potravín. Je to „krabička“, ktorú si umiestnite ku chladničke a zoskenujete
QR kód na potravinách, v ktorom sú uložené údaje o produkte (dátum exspirácie /EAN kód /
gramáž /typ potraviny). Po zosnímaní vás skener zvukovo a svetelne upozorní, či je produkt
konzumovateľný. Náš WAF.IT je vďaka dvom typom signalizácie vhodný aj pre nevidiacich,

či nepočujúcich ľudí. Na súťaži JA Slovensko sme s výrobkom WAF.IT získali 2. miesto v
kategórií Virtuálna firemná komunikácia a 3. miesto v kategórií Prezentácia na pódiu.
Náš druhý výrobok – WAFÍK - slúži na identifikovanie 7 kľúčových látok vo vode. Ide o
inovatívny nápad na ochranu životného prostredia. Tvorený je v podobe papierového pásika,
ktorý po namočení do vody zmení svoju farbu pri každom políčku jednej zo siedmich
možných látok. Wafík poukazuje na stav a kvalitu našej vody. S výrobkom WAFÍK sme sa
umiestnili v TOP 10 nápadov na národnom finále Social Innovation Relay 2022.
Sme radi, že nám naša škola SPŠ Dubnica nad Váhom, konkrétne odbor TIS, dala možnosť
zúčastniť sa týchto súťaží. Naše nápady zaujali napríklad aj Ministerstvo hospodárstva SR –
Môj podnikateľský sen a firmu SynertaPersonnel.
Žiaci Demitrovky navštívili družobné mesto Vác
Autor: Lucia Faltejsková
V dňoch 6. - 11. júna sa žiaci ZŠ s MŠ Pavla Demitru zúčastnili podujatia Hravá veda v rámci
projektu Budúcnosť sa začína - Vác stretnutie detí. Projekt je financovaný Európskou úniou v
rámci programu Európa pre občanov. Družobné mesto Vác navštívilo 12 žiakov 9. ročníka
pod vedením pedagogičiek Rebeky Gálikovej, Jany Gajdošovej a Lucie Faltejskovej.
Dnes (11. júna 2022) sme sa vrátili z nášho super pobytu v maďarskom Váci. Odchádzame s
krásnymi spomienkami a neopakovateľnými zážitkami, ktoré tu naše deti získali. Spriatelili sa
s deťmi z Fínska, Česka, Maďarska či Rumunska, získali mnoho zážitkov, porozprávali sa o
našich zvykoch a tradíciách či si spoločne zatancovali. Každý deň sme mali pripravený
úžasný a zaujímavý program, na ktorý sa naši deviataci tešili. V pondelok sme boli v galérii a
v ,,hracom dome”, kde si mohli vyskúšať rôzne hry a súťažiť v tímoch proti ďalším
zahraničným školám. Veru, nelenili sme, trénovali sme každú jednu disciplínu a vybojovali
sme pre našu Demitrovku krásne 1. miesto. Večer prezentovali Demitrovci v divadle našu
školu a mesto v angličtine, pričom pustili aj naše prezentačné video o škole, ktoré ich veľmi
zaujalo. Povedali nám, že do našej školy by chceli chodiť tiež, čo nás veľmi potešilo.
V utorok sme boli v parku pozorovať rôzne zvieratá, pozreli sme si historické pamiatky mesta
či zasadili strom. V stredu sme boli v Budapešti, v maďarskom parlamente, kde mali
prehliadku parlamentu v angličtine, takže sa každý jeden deň zdokonaľovali v anglickom
jazyku. Vo štvrtok sme mali interaktívnu výstavu o ľudskom tele, ktorá bola veľmi podnetná
a mohli sme pochopiť aj zábavným spôsobom, ako funguje ľudské telo. Nemohli sme
zabudnúť ani na návštevu Biskupského paláca alebo výstavu Memento Mori. V piatok nás
čakala detektívna hra o meste Vác, kde sme obsadili krásne druhé miesto.
A napokon nemožno zabudnúť na nášho skvelého, úžasného človeka, ktorý nás sprevádzal
počas celého pobytu v Maďarsku, na pána Júliusa Alta, predsedu Slovenskej samosprávy
Vácu, ktorého humor, dobrá nálada a zmysel do života neopúšťal ani na chvíľu. S ním bol náš
pobyt naozaj nezabudnuteľným zážitkom a my mu z celého srdca ďakujeme za všetko, ako sa
o nás staral a čo všetko pre nás robil. A naši deviataci? Boli skvelí, disciplinovaní, súťaživí či
tímoví. Boli pochválení aj od vedenia tejto organizácie a my sa tešíme, že máme takých
skvelých deviatakov.

Mobilita žiakov SOŠ technickej v Rakúsku

V termíne od 19. apríla do 9. mája 2022 sa 20 študentov 3. ročníka odboru mechanik
nastavovač zapojilo do mobility v rámci projektu Erasmus+ (akcia KA1 - Zvyšovanie kvality
odborného vzdelávania).
Žiaci absolvovali odbornú stáž v Fachberufsschule v rakúskom Wolfsbergu, spolu so žiakmi
z partnerskej školy GJP a SOŠ Slavičín. Hlavným cieľom mobility bolo sprostredkovať
žiakom nové odborné poznatky v oblasti spracovania materiálov, CNC programovania a
obsluhy CNC strojov. Zároveň sa žiaci oboznámili s novými, modernejšími technológiami a
zariadeniami, s ktorými pracujú aj viaceré strojárske firmy v našom regióne, čo im v
budúcnosti umožní lepšiu adaptáciu do praxe. Okrem získavania nových vedomostí a
zručností v oblasti odborného vzdelávania mali možnosť spoznávať prírodné krásy, históriu a
kultúru tamojšieho regiónu.
Druhý ročník 3FESTu si nenechalo ujsť takmer dvetisíc účastníkov
Autor: Mária Škvarová
V sobotu 4. júna napísalo kultúrno-športovo-zábavné podujatie 3FEST v Dubnici nad Váhom
svoj druhý ročník.
Vychutnať si sobotňajšiu pohodovú atmosféru obľúbeného letného festivalu prišlo v tomto
roku o takmer 300 viac návštevníkov. „Veľmi nás teší vysoká návštevnosť podujatia – aj
napriek nepriaznivej predpovedi počasia si cestu do mestského športového areálu našla
takmer dvetisícka návštevníkov. Ďakujeme za všetky reakcie a pozitívnu spätnú väzbu, ktorá
nás veľmi potešila a zároveň je pre nás hnacím motorom,“ zhodnotila podujatie vedúca
oddelenia kultúry Zuzana Múkerová.
Od desiatej hodiny si mohli návštevníci vyberať zo širokej ponuky atrakcií, medzi ktoré
patrili napríklad aktivity so športovými klubmi, organizáciami a CVČ, prezentácia hasičskej,
vojenskej či policajnej techniky, množstvo skákacích hradov, nafukovacích a vodných
atrakcií či penová párty. Hlavnou časťou podujatia bol kultúrny program s pestrou paletou
interpretov. Druhý ročník 3FESTu otvoril primátor mesta Peter Wolf – po krátkom príhovore
podal programovú štafetu akrobatovi Stanovi Mečiarovi. Hneď po ňom sa predstavil tanečník
Johnny Mečoch s tanečnou skupinou, ktorí malých návštevníkov naučili tanečné kroky.
Neskôr sa pre menších účastníkov predstavila aj skupina malinyJAM.
Súčasťou podujatia bolo takisto vyhodnotenie tradičnej cyklojazdy partnerských miest
Dubnica nad Váhom a Otrokovice. Program pokračoval koncertom topoľčianskej skupiny
Gipsy Čáve, po nich sa detskému divákovi predstavili s interaktívnym divadelným
predstavením SuperŠportovci. Vrcholom programu bol koncert skupiny Polemic. Po
vydarenom koncerte obľúbenej slovenskej kapely pokračovala voľná zábava s DJ-om
Cooperom.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa vo väčšej či menšej miere zaslúžili o organizáciu druhého
ročníka rodinného podujatia 3FEST. Predovšetkým oddeleniu kultúry a knižnice, technickým
službám mesta a DUMAT, m. p. o., všetkým športovým klubom a organizáciám, CVČ,
Futbalovému klubu Dubnica nad Váhom, ale aj podporovateľom podujatia. Zlatý sponzor:
spoločnosť Marpex, s. r. o. Partneri podujatia: Zážitky na kolesách, Autocentrum, Aquatec,
Prefa Sučany, Metalurgia TS PLUS, LB Trading, Jamp Svorada, Einetikette, Bowling Spartak
a Raiffeisen Banka.
Mesto zblízka alebo prvý ročník Dňa otvorených dverí

Autor: Veronika Valuchová
Húkajúca policajná siréna, zvuk kosačky a striekajúcej vody, vrava detí – zamestnanci
mestského úradu mali v piatok 17. júna trochu iný výhľad na Námestie Alexandra Dubčeka,
než na aký sú zvyknutí.
Prvý ročník Dňa otvorených dverí mesta Dubnica nad Váhom sa niesol v znamení zážitku. V
dopoludňajšom programe sa na mestskom úrade zastavilo postupne 130 žiakov materských
škôl, ktorí si prezreli sobášnu sieň, zasadaciu miestnosť či kanceláriu primátora mesta. Okrem
toho, že sa hlavy mesta pýtali rôzne otázky, rovnako si mohli skúsiť aj to, ako sa sedí v
primátorskej stoličke. Po krátkom programe vnútri ich pred mestským úradom už čakalo
množstvo aktivít: mestskí policajti s vozidlami a príslušenstvom, Dubnické múzeum a
Centrum voľného času Dubnica nad Váhom s tvorivými a pohybovými aktivitami,
dobrovoľní hasiči s prehliadkou techniky a možnosťou striekania vody na cieľ či zamestnanci
stavebného úradu, ktorí deťom umožnili meranie pásmom a vyskúšali ich, či ovládajú správne
separovanie odpadu. Počas celého dňa tu mali svoje stále miesto aj technické služby mesta so
smetiarskymi autami, kosačkami, na ktorých sa malí návštevníci mohli povoziť alebo kvízom
so zaujímavými cenami.
„Počas celého dňa mali návštevníci možnosť zájsť do mestskej knižnice, ktorá si pripravila
kvíz o knihách a ponúkala aj komentovanú prehliadku. Na poludnie sme v areáli knižnice
spoločne vysadili aj prvý knižničný vianočný stromček. Popoludní sa zas kolegovia z knižnice
venovali návštevníkom kreatívneho workshopu so zameraním na plstenie. Dopoludnia sa 120
prvostupniarov zo škôl zúčastnilo aj Filmového kabinetu v Kine Lastovička. Rovnako bola
počas dňa sprístupnená Grotta s vyhliadkovou vežou pre všetkých zadarmo,“ priblížila
hovorkyňa mesta Veronika Valuchová, ktorá stojí za myšlienkou prvého ročníka Dňa
otvorených dverí mesta Dubnica nad Váhom. Ako dodala, priestor na diskusiu s vedením
mesta a poslancami MsZ dostali aj stredoškoláci - študenti miestneho gymnázia.
Popoludní sa veľká časť programu presunula pred dom kultúry – pribudli tu lavičky, stánky s
občerstvením, stánky miestnych organizácií a študentskej firmy SmellMe, skákací hrad a malé
pódium, na ktorom sa postupne predstavili interpreti DH Kamarádi, Notový Danny a Funny
Fellows. Súčasťou kultúrneho programu bolo aj oceňovanie seniorov – vedúcich klubov a
miestnych organizácií. Mesto sa tak poďakovalo jedenástim predsedom klubov, v niektorých
prípadoch ich zástupcom, za ich prácu, obetu a entuziazmus pri vedení klubov a organizácií.
Vo výstavnej miestnosti domu kultúry sa o 16.00 h uskutočnila Detská výtvarná Dubnica, v
rámci ktorej bola sprístupnená výstava prác žiakov dubnických škôl. Pre športových
fanúšikov zas bol pripravený kruhový tréning s Annamáriou Duvačovou či komentovaná
bežecká prehliadka mesta so Samuelom Valuchom. Filmoví nadšenci si v závere dňa mohli
vychutnať v priestoroch dubnického kina prednášku s filmovým kritikom Petrom Konečným.
„Podujatie sa stretlo s pozitívnou spätnou väzbou, čo nás veľmi teší. Sme radi, že sme mohli
obyvateľom mesta pootvoriť dvere do diania v samospráve a tešíme sa na spoločné stretnutie
opäť budúci rok,“ uzatvorila Veronika Valuchová.
Za pomoc pri organizácii DOD veľmi pekne ďakujeme oddeleniu kultúry, mestskej knižnici,
mestskej polícii, technickým službám mesta, Dubnickému múzeu, centru voľného času,
dobrovoľným hasičom, Kinu Lastovička, mestskej príspevkovej organizácii DUMAT a
všetkým ostatným, ktorí sa podieľali na príprave.
Dubnická noc literatúry: Písané slovo je chameleón, vie prekvapiť rôznymi formami
Autor: Samuel Valuch

Po tretí raz, znova v o čosi bohatšom formáte a na novom mieste, bližšie k vzniku myšlienky
na jej zorganizovanie. Dubnická noc literatúry priniesla program v rôznych formách a pre
všetky vekové kategórie, no ponúkla predovšetkým alternatívu ku komerčným podujatiam. V
záhrade knižnice si mohli návštevníci vypočuť napríklad besedu s Dadom Nagyom či koncert
Zuzany Mikulcovej.
Noc literatúry je najväčším podujatím, ktoré dubnická knižnica organizuje v snahe
spopularizovať svet písaného slova a prostredníctvom rôznych foriem ho priblížiť ľuďom v
meste a okolí. Tento rok im v tom pomohol grant z Fondu na podporu umenia, ale aj dievčatá
- dobrovoľníčky či spolupráca s Ashom z Kina Lastovička.
Úvodná časť programu bola venovaná skupine, pre ktorú je získanie čitateľského návyku
naozaj zásadným. Dievčatá z Divadla TUŠ so svojou hrou Kozliatka priniesli pod orech v
knižničnej záhrade, kde stálo hlavné pódium, rovno dve rozprávky – o kozliatkach poslušných
aj neposlušných. Na ich vystúpenie nadviazala na vedľajšom pódiu Emma Martináková
skvelým čítaním klasiky Jána Uličianskeho Malá princezná, po ktorom nasledovali tvorivé
dielničky. Hlavné pódium už v tom čase patrilo Milanovi Kališovi a prednáške, v ktorej
porovnával romantické črty diela Michela Houellebecqa a Milana Kunderu.
Dado Nagy je jednoducho presne taký, akého ho poznáte z médií – srdečný, skromný,
zhovorčivý a oddaný písanému slovu. Najznámejší slovenský propagátor čítania sa v našej
knižnici rýchlo udomácnil, priestor dostal hneď po dubnickom románopiscovi a publiku
vyrozprával napríklad aj svoje zážitky z (ne)robenia rozhovoru s Lawrenceom Ferlinghettim
či už spomínaným Kunderom, ale aj iné príbehy z literárneho sveta.
Skvelý rozprávač ľudí zaujal v čase, keď sa na pódiu „zvučila“ kapela Zuzany Mikulcovej.
Tvorbu pesničkárky na pomedzí elektropopu a soulu zdobia okrem iného aj výborné texty,
návštevníci noci literatúry si ich mohli prečítať počas celého programu na vlajkách, visiacich
na plotoch či medzi stromami.
Všetko uzatvorila čítačka z knihy My deti zo stanice ZOO. Autentické texty, opisujúce
komunitu neplnoletých konzumentov heroínu v Berlíne v 70. rokoch, predstavili publiku
Jaroslava Balogová a Jakub Pecen, atmosféru dotvorili vlastnými vecami, zahratými na
elektrické gitary, Matej Barták a Pavol Obetko, ukážky z filmu na motívy knihy zostrihal Ash
Sumpter. Silná a neveselá bodka za podujatím, ktoré ukázalo, že písané slovo nemusí ostať
iba zatvorené v knihách.
V rámci sprievodných aktivít si mohli návštevníci napísať napríklad tradičnú japonskú báseň
haiku či vymeniť si knihu v swape – Letnom knihovrate.
„Keďže nejde len o objednaný program, vyžaduje si od nás knihovníkov aj invenciu a veľký
osobný vklad – od písania grantu po vystavanie harmonogramu vystúpení, zostavenie
dramaturgie, administratívu, prípravu grafiky na propagáciu a iné účely, chystanie a realizáciu
tvorivých dielničiek, prípravu výzdoby či swapu až po výber úryvkov na čítačku, jej
režírovanie a moderovanie celého popoludnia a večera. Aj preto sme radi, že ľudia prišli, a
zdá sa, že sa im u nás páčilo. Teší nás, že sme ponúkli program, ktorý je iný, zmysluplný a
taký, aký v širokom okolí len tak neuvidíte,“ zhrnula vedúca knižnice Beáta Nemcová.
Dovidenia o rok.

Kultúrny tip
Babylon 2022
Autor: Samuel Valuch
S letom v Dubnici sa už tretí raz spojí aj multižánrový festival Babylon, ktorý sa v našom
meste, zdá sa, etabloval a postupne sa stal pevnou súčasťou miestnej kultúrnej scény. V

programe nebudú chýbať veľké mená, ale ani vystúpenia a aktivity pre malých návštevníkov a
bohatý sprievodný program. Otvorte si diáre a zapíšte si termín 15. a 16. júla a miesto Park
Jána Baltazára Magina.
Dva dni trvajúci prúd kultúry odštartuje v piatok popoludní svojím vystúpením saxofonistka
Alexandra Glebocká, program prvého dňa však bude potom patriť deťom – najskôr vystúpia
známi Fíha Tralala, po nich zase „tvrdšia“ verzia detských pesničkárov zo zoskupenia Toddler
Punk, program pre malých návštevníkov uzavrie svojím vystúpením kúzelník Talostan.
Vyvrcholenie večera už bude pre dospelých, koncert projektu S hudbou vesmírnou ponúkne
prílev optimistickej aury a energie, čítanie z knihy My deti zo stanice ZOO so živými gitarami
a projekciou zase pripraví divákom celkom iné pocity.
Sobotný program sa začne už ráno, jeho úvod bude opäť venovaný tým menším. Pre radosť a
zábavu detí vystúpia Sranda banda, Rozprávkomat či Veselá cirkusová škola. Po nich príde
rad na bubnovú show Rytmika s worskshopom, netradičný mestský kvíz či besedu so
zaujímavými hosťami. Babylon ukončíme v čisto hudobnom duchu - debutový album
Confessions predstaví zoskupenie Family Friend, netradičný prístup k piesňovej forme
predvedie Morena Band (Andrea Bučko a Dominika Kavaschová), dávku hudobného humoru
môžete čakať od Orchestra Jeana Valjeana. Bodku za festivalom urobí známa kapela Hex.
Tešiť sa môžete aj na bohatý sprievodný program, viac informácií nájdete na stránke
www.kultura.dubnica.eu. Príďte za kultúrou, no aj za príjemnou atmosférou a pohodou, ktorú
Babylon každoročne ponúka.
15. - 16.7.2022 v Parku J. B. Magina

Na túru v Ilavskom okrese 7
Autor: Samuel Valuch
Ani horúce letné mesiace nevystavia zarytému turistovi stopku v jeho putovaniach prírodou.
Je však ideálne vyraziť do hôr skoro ráno, aby sme sa vyhli najväčším teplám a aj zväčša
popoludňajším búrkam, rovnako odporúčame pribaliť si do batoha viac vody či plánovať túru
s prameňmi na trase. Vyberte sa s nami na ďalšie túry v okrese – napokon okolité lesy sú
najlepším prostredím na pobyt počas horúcich dní. A keď už sme pri tom – aj letné búrky sú
menej nebezpečné tu, ako vo vyšších pohoriach.
Ilavské miestne značky
Hoci z nášho okresného mesta vedie oficiálne iba jedna turistická značka (zo železničnej
stanice popod Sokol až pod Vápeč), nájdete tu aj dva iné, miestnym značením vytýčené
chodníky. Štvorec predelený diagonálne na dve časti – jedna je biela, druhá žltá – práve takéto
značenie sa začína na sídlisku Skala hneď na odbočke z hlavne cesty na Iliavku. Zavedie vás
na pekný vrchol Starý háj s výškou 518 metrov. Cesta sem vedie po asfalte, lesným
chodníkom i hrebeňom so skalami, na peknom mieste vhodnom na opekanie je dokonca
vrcholová kniha. Na konci leta odporúčame prísť ochutnať miestne drienky. Starý háj je
ideálnym a nie veľmi vzdialeným bodom, vhodným na turistiku s deťmi. Značenie končí pod
Vlčincom, ak si chcete urobiť okruh k Ilave, práve tu sa môžete napojiť na miestne modré
značenie. Najskôr prejdete Iliavkou, dostanete sa na Sedličnú horu, tu opustíte klasickú modrú
značku vedúcu do Prejty, zaujímať vás bude len miestne značenie. Divoký úsek hlbokými
lesmi sa nesie v znamení stúpania a klesania. Nestretnete tu ani nohy, aspoň nie ľudskej. Ak
vyrazíte skôr ráno, je takmer isté, že uvidíte niektoré z početných jeleních stád. Po niekoľkých
kilometroch budete zase v Ilave, tam, odkiaľ ste ráno vyrazili.

Na Holý vrch do cudziny
Vršatec, najimpozantnejší úsek horyzontu, ktorý sa týči na druhej strane Ilavskej kotliny. Ešte
sa k nemu v našej rubrike určite minimálne raz vrátime, teraz sa však pozrieme na nenápadný
a málo známy kopec, ukrytý ďaleko za známymi bralami. Na túru nastúpime pri hoteloch nad
Vršatským podhradím, po červenej značke pokračujeme na malebnú Brezovú kaplnka, kde sa
určite zastavte a vychutnajte si atmosféru miesta pri pití vody z miestneho prameňa. Po
červenej značke pokračujeme ešte niekoľko kilometrov na kótu Pod Okršliskom, najskôr hore
krásnou lúkou s výhľadmi, neskôr hustým lesom. Pri smerovníku prechádzame na žltú značku
a zároveň prekračujeme hranice do Českej republiky. Príjemný chodník nás bez veľkého
stúpania privedie na lesnú križovatku (mimochodom, tento úsek trasy v zime obľubujú
slovenskí aj moravskí bežkári), odkiaľ by sme mohli pokračovať až do Brumova-Bylnice, my
sa však držíme žltej a konečne začíname stúpať. Čoskoro vyjdeme z lesa a vystúpime na
naozaj holý Holý vrch s výhľadmi už aj na moravskú stranu. Nenáročná túra, ktorá má tam aj
naspäť približne 13 kilometrov, poteší výhľadmi na rozprávkovo oblé moravské kopčeky. Ak
máte chuť len na nenáročnú túru, vhodnú napríklad aj pre menšie deti, určite odporúčame.
Hodinovka s dominanciou domácich atlétov
Autor: Samuel Valuch
Dubnická hodinovka sa bežala už po 39. raz, na vynovenej tartanovej dráhe dosiahli najlepšie
výsledky domáci bežci. Hoci sa im 23. apríla na rekordné časy zaútočiť nepodarilo,
organizátori hodnotia ročník ako kvalitný a úspešný.
Rekordy podujatia s bohatou históriou, ktoré budúci rok napíše už svoju štyridsiatu edíciu, sú
mimoriadne kvalitné – medzi mužmi vyniká výkon Ľuboša Cesneka z MK Rajec, ktorý v
roku 1994 zabehol 18610 m, ženský rekord patrí domácej vytrvalkyni z dubnického AK
Spartak Ľubomíre Maníkovej –15850 m z roku 2014. Kvalitné výkony však dosiahli bežci aj
v aktuálnom ročníku.
„Hodinovky sa zúčastnilo spolu 63 bežcov. Vzhľadom na to, že sa počas víkendu v okolí
uskutočnilo viacero bežeckých podujatí, účasť aj výkony boli solídne. Celkovými víťazmi sa
stali pretekári domáceho Jogging klubu Miroslav Ilavský s výkonom 17476 m a Nikola
Švaňová s 14685 metrami,“ povedal organizátor a člen Jogging klubu Ján Bakyta, podľa
ktorého je hodinovka špecifickou atletickou disciplínou, ktorá preverí nielen vytrvalosť
bežcov, ale tiež ich psychickú odolnosť.
Kompletné poradie všetkých kategórií nájdete na stránke vysledky.vysledkovyservis.sk či na
FB Jogging klubu Dubnica nad Váhom.

Mladí florbalisti na turnaji v Trnave
Autor: Zuzana Paksi
Mladší žiaci ŠK Victory Stars Dubnica nad Váhom vycestovali cez víkend do Trnavy, kde sa
uskutočnil 1. ročník Trnava floorball cupu. Turnaja sa zúčastnilo 8 tímov.
Naši hráči si v základnej skupine svojimi výkonmi (ŠK VS Dubnica - 1. SC Malacky 12:0,
ŠK VS Dubnica – Floorball Academy Trnava 7:2 a ŠK VS Dubnica – Hurikán Inspiro BA
6:4) vybojovali prvé miesto.

Nedeľný deň sme otvorili už o ôsmej ráno spolu s FBK Zákamenné, ktoré sme prestrieľali v
pomere 9:3. Pri skorom rannom budíčku sme ešte netušili, že turnaj aj uzatvoríme jeho
posledným zápasom o prvé miesto. Medzitým nás však ešte čakal opätovný zápas proti
Hurikán Inspiro v boji o postup do finále. Tento duel bol náročný, no zvládli sme ho a vyhrali
4:3. Vo finále sme sa stretli s našimi kamarátmi z FBK Harvard Partizánske, s ktorými sa
deti počas celého turnaja navzájom povzbudzovali. Bohužiaľ, zápas proti nim sa nám
nepodarilo dotiahnuť do víťazného konca, súperovi sme napokon podľahli v pomere 2:5.
V celkovom hodnotení podujatia sme obsadili pekné 2. miesto a náš hráč Alexander Paksi bol
vyhlásený za najlepšieho strelca a zároveň aj najužitočnejšieho hráča turnaja.
„S priebehom turnaja som maximálne spokojný, od prvého zápasu sme hrali pekný a útočný
florbal. Šesť zápasov, 5 víťazstiev, 1 prehra, 40 strelených gólov, 17 inkasovaných. Super
víkend. Myslím si, že sa začal naplno ukazovať potenciál nášho družstva a že tvrdá práca na
tréningoch sa pretavila aj do dobrých výsledkov na turnajoch. Samozrejme, gratulujem aj
kamarátom z Harvardu Partizánske k prvenstvu. Obrovská vďaka mojim zverencom za
prístup a nasadenie počas celého turnaja, ich rodičom za podporu a vedúcim Zuzane a
Milanovi za pomoc,“ zhodnotil priebeh podujatia tréner Tomáš Veselý. Ďakujeme mestu
Dubnica nad Váhom za finančnú podporu.
Trojica našich tímov na slovenskom šampionáte
Autor: Roman Pecháček
Počas víkendu 5. – 6. júna sa uskutočnil už 20. ročník Otvorených majstrovstiev SR mestských
kolkárskych líg v Podbrezovej, na ktorých mohli, na rozdiel od minulosti, štartovať aj hráči z
2. ligy na Slovensku alebo 3. ligy v zahraničí.
Dubnicu nad Váhom reprezentovali až 3 družstvá, stalo sa tak po prvý raz v histórii podujatia.
Boli to konkrétne KK FESA ako majster nášho mesta z apríla tohto roku, tím pod názvom
Kebískovci Dubnica n/V a Aquabely, druhé družstvo už skončenej sezóny v mestskej lige v
Trenčíne.
Družstvo KK FESA napokon obsadilo pri svojom prvom štarte na podujatí 10. miesto
spomedzi 15 účastníkov, Aquabely vybojovali ako pravidelný účastník 11. priečku (v roku
2016 tu boli dokonca štvrtí), Kebískovci skončili poslední. Víťazom turnaja sa stalo družstvo
Traktor Podskala Sučany s výkonom 3608 b, ako majstri republiky môžu našu krajinu
reprezentovať na európskom šampionáte v Poľsku.
V súťaži jednotlivcov nastúpilo až 64 hráčov, v silnej konkurencii sa výrazne presadil Jozef
Adamec (899 b), ktorý obsadil skvelé 6. miesto.
Zloženie tímov a bodové zisky jednotlivých hráčov:
KK FESA Dubnica n/V: Jozef Adamec 420 + 479, Roman Pecháček 435 + 415, Rastislav
Moško 431 + 401, Ivan Moško 426 + 384
Kebískovci Dubnica n/V: Ján Kebísek 387, Jozef Kebísek 419, Peter Veselý 362 a Katarína
Gregušková 310
Aquabely Dubnica n/V: Milana Blaho 456 + 403, Anton Habšuda 426 + 410, Anton Barták
427 + 435, Marián Holba 406, Anton Minárik 420
Športový prehľad
Autor: Samuel Valuch

Na maratóne a polmaratóne v Banskej Bystrici dosiahli až traja členovia Jogging klubu na
stupeň víťazov. 4. mája zabehol v meste pod Urpínom najrýchlejší maratón v kategórii mužov
do 50 rokov Vendo Bugáň (3:09:43), v hlavnej kategórii žien ho napodobnila Nikola Švaňová
(3:16:50). Na polmaratónsku trať sa vydal Miroslav Ilavský, ktorý v kvalitnej konkurencii
skončil 3. v absolútnom poradí s časom 1:13:02.
Dubnickí futbalisti zvládli existenčný zápas posledného tridsiateho kola a zahrajú si v
druhej najvyššej súťaži aj v budúcej sezóne. Skóre 0:0 po záverečnom hvizde v derby proti
tiež o udržanie sa bojujúcemu Púchovu (20.5.) znamenalo úspešné ukončenie záchranárskych
prác. Najvyťaženejšími hráčmi mužstva v náročnej sezóne boli Frederik Bílovský (2074
minút), Erik Kramár (2111) minút a najmä brankár Samuel Vavrúš (2705 minút). Dubničanov
teraz čaká letná príprava pred ročníkom 2022/2023.
HK Spartak Dubnica predstavil po Lukášovi Tábim ďalšiu posilu útočných formácií. 23ročný Lukáš Lunter prichádza do nášho tímu zo Žiaru nad Hronom, v minulosti však obliekal
aj dres extraligistov z Banskej Bystrice a Liptovského Mikuláša.
Dubnickí bežci si mohli svoju formu otestovať aj 16. júna, a to priamo v domácom prostredí
– na tartane mestského športového areálu. Absolútnym víťazom Dubnickej desiatky sa stal
Miroslav Ilavský s časom 32:28, medzi ženami bežala najrýchlejšia Nikola Švaňová (37:57).
Kompletné výsledky nájdete na stránke vysledkovyservis.sk.

