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Mesačník občanov, rodákov a priateľov
mesta Dubnica nad Váhom

Opravujeme
chladenie zimného
štadióna

Dubnica
nad Váhom získala
ďaľšie ocenenie

Tohtoročný Babylon
s rekordnou
účasťou

Mesto sa pustilo do opravy
havarijného stavu chladenia
zimného štadióna. Hodnota prác
predstavuje takmer 950-tisíc eur.

Samospráva získala opäť ocenenie
Rady Európy za vynikajúcu správu
vecí verejných. Služby chce
zlepšovať naďalej.

V poradí 4. ročník dvojdňového
multižánrového festivalu ART
PARK Babylon navštívilo takmer
2500 návštevníkov.
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Prázdniny a kultúrne leto na plné obrátky
Milí Dubničania, nedávno som sa v jednom
rozhovore vyjadril, že naše mesto má už to
najťažšie obdobie za sebou. Čakajú ho už len
pekné veci, rozvojové projekty a ja verím, že aj
radosť a dobrý pocit zo života v meste. Netajím sa tým, že uplynulé obdobie bolo náročné.
Vyrovnávali sme sa so zatopeným podchodom, haváriami na školách, chátrajúcimi
budovami v alarmujúcom stave a námestím,
ktoré je tŕňom v oku pre väčšinu obyvateľov.
Dnes sme v situácii, že sme toto všetko zvládli
a môžeme hovoriť, ba čo viac, tešiť sa na novú
plaváreň, zrekonštruované námestie a ďalšie
rozvojové, nielen údržbové projekty.
Určite mnohých Dubničanov, prirodzene,
zaujíma práve termín avizovanej prestavby
Námestia Matice slovenskej. V tejto veci ja
osobne už môžem pokojnejšie spávať, pretože sme bez výraznejších problémov ukončili
proces verejného obstarávania, ktorý je teraz
v procese vyhodnocovania. Už však hovoríme
prakticky len o týždňoch, ba možno dňoch,
ktoré nás delia od začiatku rekonštrukčných
prác. Verím, že potom si už všetci Dubničania vydýchneme. Nová plaváreň bude už len
čerešničkou na torte. Ide o náročnú investíciu, preto sa budeme uchádzať o podporu
z Fondu na podporu športu. V prípade oboch
stavieb môžeme v ideálnom prípade hovoriť
o ukončení v roku 2023, teda už v budúcom
roku, v prípade plavárne by som však bol opatrnejší a držal sa skôr roku 2024.
Uprostred tohto víru udalostí mám veľkú
radosť z toho, ako sa v Dubnici nad Váhom
rozbehlo Kultúrne leto. Len čo sme spracovali vlnu pozitívnej spätnej väzby zo zábavného
športovo-kultúrneho podujatia 3FEST, prišiel

ročník BABYLONU s absolútne rekordnou
účasťou. Chcel by som sa aj touto cestou poďakovať Dubničanom, ktorí podporujú rozvoj
lokálneho kultúrneho života svojou účasťou a
záujmom. Kolegovia momentálne naplno pracujú na príprave ďalších dvoch veľkých letných
podujatí; Ilešháziovských panských hodov a
Dubnického folklórneho festivalu, na ktoré
vás srdečne pozývam.
V posledných dňoch nás celkom potrápili
trvajúce vysoké teploty. Zdá sa, že postupne začíname žiť prvé dôsledky klimatickej
zmeny. Preto aj v prípade každej investičnej
akcie, v rámci ktorej je to možné, sa už pri jej
plánovaní snažíme myslieť aj na ekologický
rozmer, ochranu životného prostredia a zadržiavanie dažďovej vody v prostredí. Máme
pripravených aj niekoľko väčších projektov,
v ktorých priamo počítame s osadením veľkých podzemných akumulačných nádrží
na zavlažovanie vegetácie, no opatrenia na zníženie dopadov otepľovania
sa snažíme integrovať aj do menších
projektov. V rámci budovania parkovacích plôch sme napríklad upustili
od asfaltového povrchu a pracujeme prakticky už len s ekodlažbou, ktorá vodu neodvádza
do kanalizácie, naopak, umožní jej zostať
v prostredí.
Keďže už som zablúdil k téme investícií,
opäť stojíme pred mnohými stavebnými
úpravami, ktoré Dubnicu nad Váhom čakajú v najbližšom období, aby skvalitnili život
jej obyvateľov. Čaká nás oprava chodníka
a vybudovanie nového osvetlenia na starom
cintoríne, oprava schodiska pri novom cintoríne, budovanie štyroch nových parkovísk,
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rekonštrukcia schodísk vo vnútroblokoch
a ešte mnoho ďalšieho. Práce sú už na spadnutie a možno v čase, keď držíte v rukách tento
mesačník, už prebiehajú a ďalšie sa pripravujú.
Všetkým Dubničanom aj návštevníkom mesta
ďakujem za trpezlivosť a zhovievavosť počas
stavebných prác a pre aktuálne informácie
o ich stave odporúčam sledovať mestské kanály. Rovnako ďakujem členom záhradkárskej
obce za trpezlivosť pri prebiehajúcej výstavbe
cyklotrasy do mestskej časti Prejta.
Od pracovných vecí by som sa však rád vrátil
späť k letu a k prázdninám. Verím, že si ich
deti aj mládež naplno užívajú a ich rodičia stíhajú popri pracovných povinnostiach trochu
spomaliť a oddýchnuť si. Je pred nami ešte mesiac prázdnin, preto všetkým prajem, aby boli
vydarené, plné zážitkov a príjemných udalostí,
aby sme mali na čo na jeseň a v zime s úsmevom spomínať.
S prianím krásnych augustových dní

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.

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či sú niekde v meste 24 hodín denne prístupné automatické externé defibrilátory? Ak áno, tak
kde sa nachádzajú? Ak nie, plánuje mesto ich
kúpu? Napr. v Partizánskom ich je šesť. Ďakujem

AUTOMATICKÉ EXTERNÉ DEFIBRILÁTORY

Odpovedá: Veronika Valuchová,
hovorkyňa mesta

Dobrý deň, nonstop dostupný defibrilátor
má k dispozícii vo vozidle hliadka Mestskej
polície v Dubnici nad Váhom. Ďalší defibrilátor sa nachádza v Zariadení pre seniorov
Dubina a tiež v mestskom športovom areáli
v administratívnej budove. Rozšírenie počtu
defibrilátorov v budúcnosti samospráva
nevylučuje. Ďakujeme za Vašu otázku a porozumenie.
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Novučičká atletická dráha je oﬁciálne otvorená
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

Sobota 9. júla 2022 na mestskom
štadióne patrila atletike. Okrem
Majstrovstiev SR juniorov a junioriek sme spoločne otvorili aj zrekonštruovanú atletickú dráhu.

Štyristometrový atletický ovál so šiestimi dráhami začal zhotoviteľ – SPORT Construction, a. s., opravovať v apríli 2021. Oprava už
bola nevyhnutná, keďže tartan bol po dvoch
dekádach používania výrazne poškodený.
„Som naozaj veľmi rád, že sme mohli po mesiacoch obmedzení spoločne slávnostne otvoriť zrekonštruovanú atletickú dráhu. Atletika má v našom meste bohatú históriu, vychovala naozaj skvelých športovcov. Chcel by
som sa poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali
na nevyhnutnej rekonštrukcii atletickej dráhy,
a to tak Ministerstvu školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ako aj Slovenskému atletickému
zväzu a jeho predstaviteľom. Nebolo to len
o poskytnutí finančných prostriedkov, veľkú
pomoc sme vnímali aj v technickom a personálnom zabezpečení. Rovnako by som sa chcel
poďakovať aj poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí svojím hlasovaním a schválením
uznesenia odsúhlasili finančné prostriedky
na takúto nákladnú rekonštrukciu,“ prihovoril sa prítomným primátor mesta Peter Wolf.
Súčasťou prác, ktoré boli ukončené v závere
roka 2021, bola aj úprava parametrov oblúkov
oválu či modernizácia vrhačského sektora.
Na západnej strane ihriska pri bežeckej rovinke pribudlo rozbežisko s umelým povrchom
či pieskové doskočisko pre skok do diaľky.
Obnovy sa dočkalo aj rozbežisko pre skok do

výšky. V rámci programu otvorenia dráhy bola
venovaná spomienka aj výraznej zakladateľskej
osobnosti dubnickej atletiky a medzinárodného podujatia Atletický most, Zdeněkovi Hrbáčkovi.

Komentár prezidenta AK Spartak
Dubnica Rastislava Hrbáčka:
Som veľmi rád, že po dvadsiatich rokoch sa
podarilo zrekonštruovať tento štadión, kde
môžeme usporadúvať veľké podujatia. Je to
pre nás záväzok, najmä pre prácu s mládežou,
aby sme sa znova dostali do pozície, kde sme
boli zhruba pred piatimi či šiestimi rokmi.
Dúfam, že celá mládež Dubnice bude tento
atletický stánok využívať.

Celkové náklady na rekonštrukciu predstavovali viac ako 620-tisíc eur, pričom 250-tisíc
eur poskytlo formou dotácie Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Myslím, že pri rekonštrukcii bola odvedená kvalitná práca a ďalších 20 rokov bude dráha slúžiť novým atlétom, ktorí, dúfam, v Dubnici
vyrastajú. Prišiel som do Dubnice nad Váhom
pozrieť si aj iné športoviská, pretože Dubnica je športová, vždy aj bola a z mojej pozície
som len rád, keď mám dočinenia s poslancami
a politikmi z oblasti komunálnej politiky,
ktorí fandia športu,“ uviedol štátny tajomník
pre šport Ministerstva školstva, vedy, výsku- vecí a rodiny Trenčín Boris Ilkyw, generálny
mu a športu SR Ivan Husár.
sekretár Slovenského atletického zväzu Vladimír Gubrický, prezident Atletického klubu
Slávnostné prestrihnutie pásky sa konalo SPARTAK Dubnica nad Váhom Rastislav
za účasti významných hostí. Podujatie svojou Hrbáček, šprintér Ján Volko, prekážkarka
účasťou podporili predseda TSK a poslanec Emma Zapletalová, bývalí prezidenti, funkNR SR Jaroslav Baška, dubnický primátor cionári a tréneri AK SPARTAK Dubnica
Peter Wolf, štátny tajomník pre šport Minis- nad Váhom, poslanci mestského zastupiteľterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR stva, zhotoviteľ stavebných prác a ďalší ctení
Ivan Husár, riaditeľ Úradu práce, sociálnych hostia.

Samospráva
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Vďaka miliónovej investícii bude prevádzka
hokejového stánku úspornejšia
Text Veronika Valuchová Foto archív mesta

Investícia do modernizácie systému chladenia na dubnickom
zimnom štadióna sa vyšplhala až
na 950-tisíc eur. Hokejisti budú trénovať i súťažiť dočasne mimo svojej základne, no kvalita športoviska zásadným spôsobom vzrastie.
To sa odrazí nielen na tréningových
podmienkach, ale aj účtoch za prevádzku športoviska.

Rekonštrukčné práce by vysúťaženému zhotoviteľovi, spoločnosti FROST - service, s. r.
o., mali trvať od štyroch do šiestich mesiacov.
Hoci hokejová mládež i A-tím musia dočasne trénovať i súťažiť inde, tréningový ani súťažný proces rekonštrukcia chladenia štadióna nijako neohrozí. „Stav technológie chladenia zimného štadióna je havarijný. Investíciu
do jeho rekonštrukcie sme nemohli dlhšie
odkladať, aj prednedávnom tu v súvislosti
s únikom čpavku zasahovali záchranné zložky.
Na zimnom štadióne sme preto začali s komplexnou rekonštrukciou chladiaceho systému.
Po rekonštrukcii budeme mať kompletne
novú technológiu chladenia. Už by sa nemali vyskytovať žiadne problémy, naopak, očakávame úsporu prevádzkových nákladov,“ vysvetlil Peter Wolf, primátor mesta Dubnica
nad Váhom. Počas modernizácie systému
chladenia je chod štadióna na štyri až šesť mesiacov obmedzený.

Komentuje Alena Dobrodejová,
prezidentka dubnického hokejového klubu HK Spartak:
Tréningový proces detí nie je ohrozený. Podarilo sa nám ho zabezpečiť v okolitých mestách ako Púchov, Brumov-Bylnice a Bánovce
nad Bebravou. So Slovenským zväzom ľadového hokeja máme zároveň dohodu, že mužské
zápasy sa budú odohrávať u súperov, tréningový proces bude zabezpečený v meste Púchov.
Ani v rámci mládeže, ani v rámci mužov nie sú
tréningy ani súťaže ohrozené. Rekonštrukciu
Pre únik amoniaku museli zasaho- vnímame ako nevyhnutnú a urgentnú, preto
sme radi, že k nej mesto pristúpilo.
vať hasiči
Citujeme z tlačovej správy Ministerstva vnútra SR: „Dňa 5. mája 2022 krátko po 09.00 priestory. Zvýšené hodnoty boli namerané aj
hod. bol ohlásený únik amoniaku zo zimné- v priestoroch reštaurácie, z ktorej bolo vyvedeho štadióna na Ulici športovcov v Dubnici ných osem osôb, ktoré boli skontrolované zánad Váhom, okres Ilava. Na mieste udalosti chrannou zdravotnou službou. Pri zásahu boli
zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva použité autonómne dýchacie prístroje.” (spráHasičského a záchranného zboru v Trenčíne va je dostupná na minv.sk/tlacove-spravy)
(z hasičských staníc v Dubnici nad Váhom
a v Trenčíne), ktorí v smere vetra vymedzili
bezpečnú zónu a vykonali merania koncentrácie plynu v ovzduší. Po nájdení úniku amoniaku začali zasahujúci hasiči so skrápaním
poškodeného ventilu a odvetrali vnútorné V roli či v role hostiteľa?

Investícia si z rozpočtu mesta vyžiada približne 950-tisíc eur, už teraz sú však známe ďalšie
náklady ktoré si budova zimného štadióna
bude vyžadovať, a to najmä samotná strecha
či obvodový plášť. „Máme spracovanú kompletnú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zimného štadióna aj s prístavbou
ďalšej ľadovej plochy. Pôjde však o investície, na ktoré budeme hľadať externé zdroje financovania,“ dodal dubnický primátor.

Ako je to správne?

Text Veronika Valuchová

V tomto prípade treba odlíšiť nielen význam,
ale aj grafický zápis slov rola (teda úloha) a
roľa (teda pole). Kým prvé z nich sa skloňuje
podľa vzoru žena, mäkšie roľa sa riadi paradigmou vzoru ulica. Preto ak hovoríme o úlohe
herca, rodiča, učiteľa a pod., správne toto slovo
skloňujeme nasledovne: v role učiteľa, herecké
roly, hovorili o rolách vychovávateľov.

v role hostiteľa, herecké roly

Vedeli ste, že…?

• prípravné práce na výstavbu dubnického zimného štadióna sa
začali koncom 60. rokov minulého storočia,
• štadión bol prestrešený v roku 1980, práce boli ukončené o dva
roky neskôr,
• samotný hokejový klub vznikol už v roku 1942 pod názvom
ŠK Dubnica nad Váhom.
004 Samospráva

v roli hostiteľa, herecké role

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.

Júl

Dubnické noviny

2022

#našportenámzáleží: Žiaci ZŠ s MŠ Pod hájom
majstrovstiev v bežeckých disciplíuž športujú na novom ihrisku školských
nach. „Je to pre našu školu nesmierne dôležiText Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová

Nové školské športovisko, do ktorého mesto investovalo približne 230-tisíc eur z vlastných zdrojov, si žiaci stihli vyskúšať tesne
pred koncom školského roku.
Pôvodný škvarový ovál a priľahlé
ihrisko škola využívala približne tri
desaťročia
Športovisko nevyhovovalo požiadavkám modernej doby z hľadiska bezpečnosti ani adekvátnych podmienok na telesnú a športovú
výchovu. Areál si preto pýtal obnovu. Tej sa

té. Počas pandémie nám deti ostali viac-menej
sedieť, preto je veľmi dôležité ich opäť rozhýbať. Som si istá, že nám s tým pomôže aj nové
športovisko. Ihrisko bude využívať približne
sedemsto žiakov materskej a základnej školy,“
zhodnotila riaditeľka školy Marta Bardyová.
Práce v hodnote 230-tisíc eur boli zamerané
najmä na obnovu atletickej dráhy, na ktorej
pôvodný škvarový povrch nahradil štandardizovaný tartan. Samospráva zmodernizovala tiež sektor na vrh guľou a skok do piesku.
Pre zvýšenie komfortu počas loptových hier
Ihrisko uviedli do života školskými na betónovej ploche boli na ihrisko doplnemajstrovstvami
né záchytné siete. Momentálne prebieha aj reŠkola oficiálne uvedenie zmodernizovaného konštrukcia tretieho školského športoviska
športoviska do života využila na organizáciu na ZŠ s MŠ Pavla Demitru.

dočkal v októbri minulého roku, keď samospráva začala z vlastných zdrojov s prácami
na jeho modernizácii. Otvorila tak druhé
z troch rekonštruovaných školských športovísk. Celkovo do obnovy ihrísk na školách
mesto investovalo z vlastných zdrojov 760-tisíc eur. Mesto verí, že aj týmto krokom deti
motivuje k pohybu a k zdravšiemu životnému štýlu. Ihrisko môže rovnako v súlade
s prevádzkových poriadkom využívať aj verejnosť.

Mesto Dubnica nad Váhom po druhýkrát získalo
európsku značku excelentnosti kladanie každého tvrdenia požadovanými
nú službu,“ vyslovil počas slávnostného popo- dôkazmi a následná kontrola expertmi vyškolenými Radou Európy. Hodnotenie pokračuludnia primátor Peter Wolf.
Sedem z tucta zapojených slovenje zbieraním názorov na chod samosprávy
ských samospráv dokázalo získať Prísne kritériá posudzujú tucet uka- od obyvateľov mesta a zástupcov miestneho
značku kvality ELoGE za vynikajú- zovateľov
parlamentu. Tretím krokom je napokon pocu správu vecí verejných, medzi Titul excelentnosti získalo mesto Dubnica súdenie udelenia ocenenia platformou národnimi po druhýkrát aj mesto Dubni- nad Váhom už po druhýkrát na základe ných odborníkov, ktorú tvorí sedem subjekca nad Váhom.
trojzložkového hodnotiaceho procesu. tov: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiPrvou časťou je samohodnotenie, zamerané ky, Inštitút finančnej politiky na Ministerstve
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoč- na 12 princípov. Jeho súčasťou je prísne pod- financií SR, Najvyšší kontrolný úrad, Združenilo v utorok 28. júna 2022 v hlavnom meste.
nie miest a obcí Slovenska, Únia miest SlovenCenu si za mesto Dubnica nad Váhom preska, Združenie občanov miest a obcí Slovenska
vzal primátor Peter Wolf. „Vážim si, že sa
a Univerzita Komenského v Bratislave.
nám titul excelentnosti podarilo obhájiť. Už
oproti prvému ročníku projektu ELoGE sme
Vyhlasovateľom projektu ELoGE je Rada Eusa posunuli vpred a aj ďalej chceme pracovať
rópy a jej Centrum expertízy pre dobre spravona tom, aby sme boli modernou, transparentvanú spoločnosť. Na Slovensku projekt zastrenou a otvorenou samosprávou. Hoci som si
šuje organizácia Dobrý úradník ako akreditood občianskeho združenia Dobrý úradník
vaný partner Rady Európy. Značka ELoGE
prevzal za naše mesto ocenenie ja, určené je
je európskym označením vynikajúcej verejnajmä mojim kolegom, pracujúcim na mestnej správy. Jej držiteľom sa mesto Dubnica
skom úrade, za etickú a profesionálnu verejnad Váhom stalo už po druhýkrát.

Text Veronika Valuchová Foto Veronika Valuchová
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Rokovalo mestské zastupiteľstvo: počet poslancov
mesta sa ani po nadchádzajúcich voľbách nezmení
2018

2019

2020

2021

10,46 %

8,55 %

7,51 %

5,59 %

Čistý
majetok
na obyvateľa

2 189 €

2 279 €

2 510 €

2 936 €

Stav
rezervného
fondu mesta

4 855 422 €

6 652 654 €

7 091 117 €

6 492 557 €

Text Veronika Valuchová Foto archív mesta

V poradí tridsiate prvé plánované
rokovanie Mestského zastupiteľstva v Dubnici nad Váhom venované 17 bodom programu viedol primátor mesta Peter Wolf. Zastupiteľstvo sa stretlo v stredu 29. júna
2022 s celkovým počtom 11 prítomných poslancov.
V roku 2021 mesto hospodárilo
s prebytkom 2,5 milióna eur
Mestské zastupiteľstvo schválilo záverečný
účet mesta za rok 2021. Výsledok hospodárenia mesta za uplynulý rok predstavuje prebytok 2,5 milióna eur pri príjmoch 26,9 milióna
eur a výdavkoch 23,8 milióna eur. Rozpočtový
prebytok je zdrojom rezervného fondu mesta.
„Mám úprimnú radosť, že sa nám každoročne
aj popri množstve realizovaných investičných
akcií darí znižovať zadlženosť mesta, zvyšovať
objem financií v rezervnom fonde, ako aj zvyšovať majetok mesta v prepočte na obyvateľa.
Napriek ťažkým skúškam sa nám darí plniť
rozpočtové ciele v prospech mesta a jeho obyvateľov,“ skonštatoval primátor Peter Wolf.

Úverové
zaťaženie
mesta

na autobusovej zastávke SPŠ a pri poliklinike, ako aj tri smart obrazovky v podchode
v centre mesta. Presné podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných
priestranstvách počas volebnej kampane
na území mesta Dubnica nad Váhom stanovuje VZN č. 4 z roku 2022.

Mesto Dubnica nad Váhom má šesť viacmandátových a dva jednomandátové volebné obvody (sídlisko Za traťou a mestská časť Prejta). Mestské zastupiteľstvo schválilo pri počte
obyvateľov 22 406 návrh ponechať pre volebné obdobie 2022 – 2026 rovnaký počet volePočet poslancov mesta sa ani ných zástupcov, teda 17 poslancov. Rovnako
po nadchádzajúcich voľbách ne- nezmenený ostáva aj počet ôsmich volebných
zmení
obvodov v meste. V zmysle zákona mestský
V súvislosti s blížiacimi sa voľbami do orgá- parlament určil rozsah výkonu funkcie primánov samosprávy obcí a do orgánov samospráv- tora mesta na celé funkčné obdobie 2022 –
nych krajov sa mestské zastupiteľstvo zhodlo, 2026 na plný pracovný úväzok.
že na účely politickej reklamy nebude možné
využívať mestský rozhlas ani mesačník Dub- Samospráva pripravuje rekonštruknické noviny. Kandidátom budú k dispozícii ciu zariadenia pre seniorov
vývesné plochy v mestskej časti Prejta (rotač- Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo investičný valec) a informačné tabule pri OD Máj,
ný zámer modernizácie Zariadenia pre senio-

rov Dubina m. r. o., ako aj predloženie žiadosti o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania
vo výške presahujúcej 3,14 milióna eur. Predmetom modernizácie majú byť obe budovy
objektu, jedáleň i kuchyňa. Rekonštrukciou
prejdú obytné miestnosti spolu s príslušenstvom, spoločné priestory a zariadenia, výťahy
a tiež rozvody elektriny, vody, vzduchotechniky a tepla. Vďaka stavebným úpravám bude
umožnený prístup pre osoby s obmedzenou
schopnosťou pohybu. Kapacita zariadenia,
ktoré bolo vybudované pred rokom 1980, je
180 klientov s počtom zamestnancov 90.
V tvorbe nájomného bývania pokračuje mesto aj napriek zdražovaniu
V zámere zvyšovať počet mestských nájomných bytov pokračuje samospráva aj naďalej,
tentokrát schválením investičného zámeru
realizácie stavebných úprav bytového domu
na Okružnej ulici s cieľom zabezpečiť financovanie prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania v hodnote 1,15 milióna eur. Zámerom stavebných úprav bytového domu, ktorý nezodpovedá základným
požiadavkám na stavby, je vytvoriť 36 jednoizbových nájomných bytov bežného štandardu s kúpeľňou a WC, kuchynským kútom
a novovytvoreným balkónom.

Komuniké z júnového rokovania zastupiteľstva je v plnom rozsahu zverejnené
na www.dubnica.eu.
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Naďalej si môžete adoptovať niektorú
z dubnických rodín v núdzi
Text Mária Škvarová

Potrebujete pomoc? Obráťte sa
na nás e-mailom na produbnica@
gmail.com alebo na tel. čísle 0908
692 924.
Projekt Adoptuj si rodinu vyhlásilo OZ Pro Dubnica v úvode roka.
Na podporu rodín evidovaných
v združení, ktoré sa nachádzajú
v nedobrej finančnej situácii, sa prihlásilo 12 jednotlivcov.

Niektorí darcovia zapojení do projektu sa rozhodli mesačne posielať rodine na číslo účtu
určitú čiastku, napríklad 30 eur, iní sa s rodinou dohodli na úhrade nákupov potravín.
Pomôcť sa dá rôzne a každá pomoc je vítaná.
Pokiaľ by ste mali záujem zapojiť sa do projektu, môžete sa ozvať na číslo 0918 117 043,
prípadne na e-mail produbnica@gmail.com.
Radi vám odporúčime niektorú z dubnických
rodín, ktoré potrebujú (aj keď len malú)
pomoc. Ďakujeme.

2022

Jún 2022
Spomíname:
Eva Havránková ( 72)
Vladimír Kusenda ( 46)
Marta Lezová ( 75)
Lýdia Matejíčková ( 65)
Eva Mrvová ( 76)
Valentín Porubčan ( 71)
Emília Šimončičová ( 86)
Katarína Vlasková ( 81)
Viera Žilková ( 71)

Rovnako by sme sa chceli poďakovať všetkým,
ktorí sa rozhodli zapojiť sa do projektu a pod- Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhajú pomáhať.
porujú niektorú z rodín. Ide o lokálnu a adresnú pomoc a v mene príjemcov pomoci – rodín
v núdzi, vám za ňu ďakujeme.
Prácu združenia môžete sledovať aj na facebookovej stránke Pro Dubnica, o. z.

Pro Dubnica, o. z.

Číslo transparentného účtu združenia:
SK91 8330 0000 0026 0192 6940

Zo života Denného centra č. 3
Text Agnesa Malovcová

Po dlhom covidovom období sme
sa zase s radosťou pustili do práce.
Obnovili sme si stretnutia vždy
v prvý utorok v mesiaci, na ktoré sa
všetci členovia tešili.

Ako prvý výlet sme zorganizovali návštevu najstaršieho pútnického miesta na Slovensku –
Skalky pri Trenčíne. Po duchovnom zážitku
sme pokračovali chutným obedom a následnou návštevou kúpeľného mesta Trenčianske
Teplice. Niektorí členovia využili kúpanie
v bazéne hotela, iní sa poprechádzali
po parku.

lovom ihrisku v Prejte, spojený s opekaním
špekáčikov. Najväčšiu radosť mali naše vnúčatá, pre ktoré boli pripravené rôzne hry a súťaže. Džúsik a lízanka boli sladkou odmenou
pre deti.
Seniori si posedeli, porozprávali sa a tešia sa
na ďalšie spoločné stretnutia. Srdečná vďaka
všetkým členom výboru, ktorí s radosťou pripravujú aktivity pre potešenie nás všetkých.

Túžba po výletoch nás viedla 28.6. na Oravskú
priehradu. Plavba loďou po priehrade, návšteva Slanického ostrova zanechala v nás príjemné pocity. Práve kvitli lipy, vzduch bol presýtený ich vôňou, ani sa nám nechcelo odchádzať.
Po príjemnom posedení v hoteli, spojenom
s výdatným obedom, nás autobus odviezol
do Starej Bystrice, kde sme obdivovali najstarší
orloj na Slovensku. Domov sme sa vrátili podvečer, spokojní a plní krásnych zážitkov.
Keďže je už leto v plnom prúde, výbor DC č.
3 pripravil na sobotu 16. 7. piknik na futbaŽivot v meste
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Mesto ocenilo za dlhoročnú prácu predsedníčky a predsedu
dubnických klubov a organizácií
Ocenené predsedníčky a predseText Veronika Valuchová Foto Mária Škvarová

Jedenásť predsedníčok a predsedov
klubov
a
organizácií
v seniorskom veku si prevzalo ďakovný list primátora za dlhoročné
vedenie organizácie, zodpovedný
prístup a výbornú spoluprácu
so samosprávou.

Slávnostný akt oceňovania sa uskutočnil
počas historicky prvého Dňa otvorených
dverí mesta Dubnica nad Váhom, ktorý sa
konal v druhej polovici júna. „Často hovorievam, že v Dubnici nad Váhom nemáme
núdzu o šikovných a ambicióznych mladých

ľudí. Netreba však zabúdať aj na tých skúsenejších, skôr narodených, ktorí okolo seba
po dlhé roky vytvárajú fungujúce komunity
ľudí (nielen) v seniorskom veku. Vážime si
prácu, ktorú z pozície vedúcich klubov vykonávajú. Práca s ľuďmi patrí neraz k tým
najnáročnejším, napriek tomu ju vynikajúco
a s entuziazmom zvládajú a hája záujmy členov,“ priblížil viceprimátor Tomáš Truchlý.
Oceňovaniu ďakovným listom primátora
predchádzal koncert dychovej hudby Kamarádi. Ocenenie si od mesta prevzalo 10
predsedníčok a 1 predseda. Všetkým želáme
do ďalšej práce mnoho energie a zdravia.

dovia:
• Dana Žiačková, predsedníčka základnej organizácie diabetikov DIADUB
• Beáta Ťupeková, predsedníčka základnej
organizácie č. 1 Jednoty dôchodcov na Slovensku
• Eva Koníčková, predsedníčka základnej organizácie č. 2 Jednoty dôchodcov
na Slovensku
• Alžbeta Pecková, predsedníčka miestnej organizácie Klubu Slovenka
• Helena Šišajová, predsedníčka miestnej organizácie Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých
• Emília Motyčáková, predsedníčka miestnej
organizácie Únie nevidiacich a slabozrakých
Slovenska
• Jozef Bajza, predseda Klubu dôchodcov
č. 1
• Jozefa Gašparová, predsedníčka Klubu dôchodcov č. 2
• Agnesa Malovcová, predsedníčka Klubu
dôchodcov č. 3 Prejta
• Jana Gajdošová, predsedníčka Základnej
organizácie Sluchovo postihnutých Ilava
• Jana Rybárová, predsedníčka miestnej organizácie Matice slovenskej

Na mieste úradnej tabule stojí cyklostojan a nabíjacia stanica
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

objektu pred mestským úradom.

V polovici júla pribudol na Námestí Samospráva má v pláne postupné rozširovaAlexandra Dubčeka nový cyklistický stojan, ktorého súčasťou je aj
nabíjacia stanica.

nie počtu klasických stojanov na bicykle
v meste, počnúc školami a ďalšími verejnými
priestranstvami.

Okrem možnosti odstaviť si bicykel
pri návšteve mestského úradu, domu kultúry
či pošty si môžu obyvatelia po novom aj nabiť
svoj elektrobicykel či kolobežku, prípadne
využiť pumpu, ktorá je súčasťou nového

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 doposiaľ poskytnutých na podporu činnosti klubov
a organizáciu podujatí spolu 283 086 eur. Dotácie boli aktuálne pridelené nižšie uvedeným organizáciám. Tabuľku s podporenými subjektmi mesto na stránkach novín zverejňuje pravidelne, jej prvú, druhú a tretiu časť nájdete v aprílovom, resp. májovom a júnovom čísle mesačníka. Postupne bude vyplácaná aj ďalšia peňažná podpora.

Názov organizácie
TELOVÝCHOVNÁ JEDNOTA NOVÉ POVAŽIE PREJTA
ATLETICKÝ KLUB SPARTAK DUBNICA NAD VÁHOM
KOLKÁRSKY KLUB FESA DUBNICA NAD VÁHOM
HONKADORI AIKIDO DOJO - TRENČÍN
JOGGING KLUB
PRO DUBNICA, O. Z.
ŠPORTOVÝ KLUB CYKLISTIKY DUBNICA NAD VÁHOM
CHAMPION CLUB
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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 viac ako 350 vecí, z ktorých bolo
170 dopravných priestupkov, spáchaných
napr. nerešpektovaním zákazu zastavenia,
zákazu vjazdu, nedovoleným parkovaním
na chodníkoch alebo na verejnej zeleni. Zvyšných takmer 190 riešených vecí a porušení
zákona tvorili najmä priestupky proti verejnému poriadku, proti majetku a občianskemu
spolunažívaniu. Aj v tomto období sa policajti v zvýšenej miere venovali pohostinským
zariadeniam, porušujúcim platné predpisy o
zákaze prevádzok letných terás po 22. hodine a
o zákaze rušenia nočného pokoja živou i
reprodukovanou hudbou alebo samotným
hlukom z prevádzky. Príslušníci mestskej
polície riešili 22 takýchto prípadov, pričom
blokové pokuty boli udeľované v hornej hranici sadzby.

Okrem plnenia úloh v oblasti dopravy, ochrany verejného poriadku, zdravia a života osôb
sa policajti venujú aj preventívnej činnosti.
Preto sa aktívne zapojili do akcie Deň otvorených dverí a najmä detským návštevníkom
predviedli technické prostriedky, ktoré
pri svojej práci používajú. Deťom umožnili vyskúšať si, ako sa sedí v policajnom aute, ako je
zabezpečené spojenie s operačným policajtom
a na najväčšiu radosť malých návštevníkov aj
to, ako sa spúšťa svetelné a zvukové výstražné
zariadenie na motorovom vozidle. Deťom

Obrazy z minulosti

Sídlisko
Pod kaštieľom
Text Samuel Valuch foto Archív Dubnice nad Váhom

Aj dubnické panelové sídliská majú
svoju históriu, a hoci ide o výstavbu novšiu, prešli si istou, niekedy
aj celkom výraznou premenou. Aj
preto sa dnes vyberieme na najstaršie z nich, aby sme sa pozreli,
ako vyzeralo pred desaťročiami.

Na počiatku vzniku sídlisk bola dubnická
zbrojovka a jej neustála potreba čoraz väčšieho počtu zamestnancov. Vybudovanie
Škodových závodov síce znamenalo pre obec
Dubnica nesporné klady v podobne pracovných príležitostí či peňazí do obecnej kasy,
prinieslo však aj viacero problémov. Tisíce

taktiež odpovedali na množstvo zvedavých
otázok.“
Agresívny priateľ
Popoludní dňa 16. júna prijali mestskí policajti oznam, že na sídlisku Centrum II neznámy
muž fyzicky napáda neznámu ženu. Policajná
hliadka vykonala rýchly presun na uvedené
miesto, osoby tu však nenašla. Na základe
získaných popisov však začala kontrolovať
okolie, a nakoniec sa jej podarilo podozrivého muža vyhľadať, v spolupráci s kolegami
zo štátnej polície napokon našli aj napadnutú ženu. Vykonaným objasňovaním bolo
na mieste zistené, že 42-ročný obyvateľ neďalekej obce po predchádzajúcich nezhodách
a verbálnych útokoch napadol svoju 36-ročnú
priateľku, žijúcu v Českej republike. Strkaním
ju najskôr zrazil na zem, kde ju niekoľkokrát
kopol do oblasti trupu. Žena síce tvrdila, že
utrpela iba drobné zranenia, upozornila však
policajtov, že je gravidná. Preto bola na miesto
privolaná lekárska služba a vec si na mieste
pre podozrenie zo spáchania prečinu násilia
proti jednotlivcovi a skupine obyvateľov prevzal príslušný poverený policajný orgán.

2022

lo príslušníkom mestskej polície oznámené,
že na ulici Obrancov mieru sa v blízkosti komunikácie pohybujú po zemi dva dravé vtáky.
Policajti na uvedenom mieste naozaj v tráve
objavili sokolie mláďatá a najskôr sa spojili
s odborníkom na ornitológiu, ktorý si prezrel
zaslaný videozáznam. Ten následne uviedol,
že obe plne vyvinuté mláďatá opustili hniezdo
a potrebujú ešte určitý čas na to, aby zvládli
lietanie. Policajti na základe rozhodnutia ornitológa mladé dravce odchytili a premiestnili
mimo nebezpečné miesto, kde by im hrozil
stret s ľuďmi alebo motorovými vozidlami.
Odborník ďalej uviedol, že obe mláďatá ich rodičia určite vyhľadajú a budú ich ešte nejaký
čas dokrmovať, až kým sa mladé jedince nestanú plne samostatnými.

Zranení muži
7. júla v skorých ranných hodinách vykonali
príslušníci mestskej polície kontrolu opustených výrobných hál na území nášho mesta.
Jej dôvodom bolo oznámenie strážnika blízkej výrobnej spoločnosti, že v spomenutých
objektoch bol zaznamenaný pohyb a krik.
Policajti nakoniec našli na zemi ležiaceho
28-ročného muža - bezdomovca, žijúceho
na území mesta. Ten mal zakrvavenú a opuchnutú tvár a tržné zranenie v temennej oblasti
Sokolie mláďatá
V dopoludňajších hodinách dňa 19. júna bo- hlavy. Policajti mužovi ošetrili krvácavé zranenia, uložili ho do stabilizovanej polohy
a privolali lekársku pomoc. S určitosťou sa podarilo zistiť, že zranenia utrpel pádom na zem
bez cudzieho zavinenia, pričom svoju úlohu
určite zohral i skonzumovaný alkohol.

tím stavebných prác bolo treba odstrániť
pôvodnú výstavbu, medzi ktorú patrili aj početné hospodárske objekty niekdajšieho
Schlesingerovho majera. Asanácia prebehla
rýchlo a na sídlisku Pod kaštieľom už
po dvoch rokoch prác odovzdali do užívania
248 bytov, o rok neskôr, teda v roku 1973,
ďalších 101. Ako paneláky a ich okolie vyzerali, si môžete pozrieť na umeleckej fotografii
Ladislava Kišša s názvom Pred búrkou. Zaujímavým a atraktívnym prvkom bola fontána,
ktorú si mnohí isto pamätáte ešte z čias, keď
fungovala a dodávala uzatvorenému bloku
zamestnancov jednoducho nebolo kde ubyto- šedivého sídliska vľúdnejšiu tvár.
vať, Dubnica zaostávala svojou kapacitou
či tempom výstavby za dopytom, chýbala
tu dokonca kanalizácia, kvalitné cesty a chodníky či dostatok pitnej vody, ktorý definitívne
vyriešila až stavba spoločného vodovodu Pružina-Beluša-Dubnica v 70. rokoch.
V spomenutej dekáde prebiehala aj významná
etapa výstavby, v roku 1970 začalo rásť okrem
iného prvé panelové sídlisko. Ešte pred začaŽivot v meste
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Na budove knižnice sa začala druhá etapa izolácie vlhnúcich múrov
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

Na jeseň uplynulého roka začala
mestská príspevková organizácia
DUMAT s izoláciou troch stien
na budove mestskej knižnice. Súčasťou prác bolo aj vytvorenie
nového bezbariérového chodníka,
ktorý prepája detské oddelenie.
V izolácii vlhnúcich múrov pokračuje mesto aj v tomto roku.

Prvá etapa izolácie stien mestskej knižnice
bola ukončená na jar tohto roku. V tomto
roku začal DUMAT s ďalšou etapou izolácie obvodových múrov budovy knižnice

a Centra neziskových organizácií, ktoré trápi
vlhkosť. „Prostredníctvom zhotoviteľa spravíme tento rok izoláciu „L“ časti, ktorá sa týka
hlavnej steny oddelenia beletrie a náučného
oddelenia, ako aj jednej steny CNO,“ priblížila riaditeľka DUMAT, m. p. o., Iveta Jurisová. V rámci opráv bude odstránený asfaltový
povrch a ploty, opraví sa zvod, ktorý bude
posunutý nižšie, múry budovy zhotoviteľ odizoluje. Nový chodník, ktorý bude zo zámkovej dlažby, bude užší o pol metra. Zhotoviteľ
tak zjednotí pochôdzny chodník s okolitým
terénom. „Problém s vlhkosťou tu robí skutočnosť, že chodník je nad úrovňou základov
budovy knižnice. Preto sa všetka vlhkosť koncentruje dnu. Rovnako je v nedobrom stave
aj kanalizácia, ktorá podstúpi opravu,“ vysvetlila Iveta Jurisová s tým, že práce na izolácii
budovy v druhej etape budú stáť 42-tisíc eur.
Práce na izolácii ďalších múrov budovy mestskej knižnice a CNO sa začali v polovici júla
a trvať by mali do druhej polovice augusta.
Zhotoviteľ tak využije aj dobu hromadného
čerpania dovolenky zamestnancov mestskej

Všimli ste si?
Mesto opravilo poškodenú Okružnú ulicu

V závere apríla začala samospráva s opravou výrazne poškodenej komunikácie
v dĺžke približne 270 metrov. Úplne nová vozovka so stabilizovaným podložím,
novými obrubníkmi a asfaltovým krytom slúži obyvateľom priľahlých bytových
domov od konca júna. Okolie ešte čakajú terénne úpravy.
Znehodnotil základový kameň cyklotrasy

Neznámy obyvateľ sa v druhej polovici júla potreboval realizovať a na základový
kameň cyklotrasy, ktorý bol osadený pri príležitosti začatia výstavby novej
cyklotrasy vedúcej do mestskej časti Prejta, vylial červenú farbu. Prípadom
znehodnotenia sa bude zaoberať mestská polícia.
Na Gagarinovej ulici pribudli spomaľovacie vankúše

Na sídlisku Za traťou na Gagarinovej ulici osadilo mesto na dvoch miestach
v oboch smeroch spomaľovacie vankúše, ktoré majú brániť prirýchlej jazde
pri prejazde úsekom ulice. Spomaľovacie vankúše, ktoré mesto osadilo aj na Kollárovej ulici, majú oproti klasickým spomaľovačom výhodu v nižšej hlučnosti
pri prejazde.

010 Život v meste

knižnice, počas ktorej bude mestská knižnica
zatvorená. „Radi by sme ubezpečili všetkých
čitateľov, že práce sú rozvrhnuté tak, aby bol
vstup do knižnice obmedzený v čo najmenšej
miere. Rovnako dávame do pozornosti, že
v prípade nutnosti dočasného zatvorenia mestskej knižnice aj počas druhého augustového
týždňa budú čitateľom automaticky predĺžené
výpožičky. O tejto skutočnosti, pokiaľ nastane, budeme čitateľov informovať napríklad aj
na facebookovej stránke Mestská knižnica
Dubnica nad Váhom či na webe mesta,“ uzatvorila vedúca knižnice Beáta Nemcová.
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Mesto osádza nové autobusové prístrešky, ich súčasťou budú
bude osadená digitálna reklamná vit- boli v zlom technickom stave, prípadne budú
aj reklamné panely zorína.strán„Keďže
v niektorých frekventovaných doplnené na zastávkach, kde úplne absentoText Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

V mesiaci júl začalo mesto Dubnica nad Váhom s modernizáciou
prístreškov na frekventovaných autobusových zastávkach.

Desať kusov nových moderných autobusových prístreškov so zabudovanými
digitálnymi reklamnými panelmi pribudne
na najfrekventovanejších zastávkach v meste.
Ide o dva typy prístreškov, pričom oba budú
zastrešené sklenenou strechou, presklené
zo zadnej strany i z bočných strán kaleným
sklom s bezpečnostnou potlačou. Na jednej

lokalitách sa nachádzajú aj funkčné autobuso- vali,“ priblížil Matej Ďaďan z oddelenia
vé prístrešky, ktoré sa ešte dajú využiť, tieto investičnej výstavby.
budú demontované a nahradia nefunkčné autobusové prístrešky na tých zastávkach, ktoré Nové autobusové prístrešky v rnajbližších
týždňoch pribudnú postupne na autobusových zastávkach pri OD Tesco,
na Kolonkach, na Rozptyle, na Ulici športovcov a na sídlisku Pod hájom pri základnej
škole. V najbližších týždňoch tak staré autobusové prístrešky na najfrekventovanejších
zastávkach mesto postupne nahradí za nové,
pričom pôvodné, ktoré sú v zachovalom stave,
nahradí za staré a poškodené prístrešky a doplní ich aj na zastávky, kde sa doteraz
nenachádzali.

Zo života MO Matice slovenskej
Text Peter Špaček Foto Jana Vanková

V piatok 17. júna sa uskutočnilo slávnostné oceňovanie predsedov klubov
a organizácií - ocenená bola aj predsedníčka MO Matice slovenskej
Jana Rybárová.

V ten istý deň sa konala aj výročná členská
schôdza MO Matice slovenskej v budove
na Ul. ČSA. Predsedníčka privítala členov
a na úvod bola zaspievaná hymnická pieseň
Kto za pravdu horí. Pokračovanie schôdze
prebiehalo ďalším programom ako Správa
o činnosti za rok 2021, Správa o hospodárení

za rok 2021, Správa kontrolnej komisie za rok
2021. Následne nás poctil svojou návštevou
aj primátor mesta Peter Wolf. Informoval členov o ďalšom smerovaní mesta Dubnica
nad Váhom do ďalších rokov. Odpovedal
na otázky členov ohľadom rôznych projektov,
ktoré mesto Dubnica nad Váhom momentálne realizuje alebo bude realizovať.
Po odchode primátora mesta pokračovala
schôdza ďalšími bodmi programu a na záver
poďakovala predsedníčka za pozornosť ako aj
účasť na prvej VČS MO MS v nových priestoroch.
Členovia MO Matice slovenskej sa zúčastnili
30. júna v Dubnickom kaštieli na otvorení výstavy PANNA MÁRIA DUBNICKÁ, ktoré
Dubnické múzeum pripravilo k 280. výročiu
mariánskych pútí v Dubnici. Výstava bola pripravená v spolupráci s Farským úradom
Dubnica nad Váhom, Považským múzeom,
SNM Martin, SNM – Historické múzeum
Bratislava, Múzeom ľudovo-umeleckej výroby Bratislava, Galériou mesta Bratislavy,
Múzeom mesta Bratislavy, Galériou umenia
Ernesta Zmetáka v Nových zámkoch a Štefanom Antalíkom.

Trenčianske labky,
ktoré potrebujú domov
Miťo. Mladý kocúrik, ktorý je pripravený nájsť ten najlepší domov pre mačku. Nepatrí
na ulicu, nepotrebuje behať po vonku - plná miska, bezpečné miesto, ľudské pohladenie, škrabkanie, hračky a mäkký peliešok sú pre neho tá správna voľba. Je kompletne veterinárne ošetrený
- odčervený, odblšený, kastrovaný, očkovaný. Záujemcov o adopciu čakáme na telefónnom čísle
0904 960 192.
Život v meste
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Upozorňujeme na zmeny v poskytovaní dotácie na stravu
Text Mária Škvarová

Školský úrad v Dubnici nad Váhom
upozorňuje zákonných zástupcov
detí na zmenu v legislatíve týkajúcu
sa výšky daňového bonusu, ktorá
od 1. júla 2022 priniesla aj zmenu
v poskytovaní dotácie na stravu
detí v poslednom ročníku materskej
školy a detí v základných školách.
Po uvedenej zmene majú nárok
na dotáciu na stravu od 1. júla
2022:
• deti v poslednom ročníku materskej školy
(predškoláci), a to v prípade, ak si rodič
na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani
z príjmov nárok na daňový bonus (napríklad
osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia
dôchodkov),
• deti navštevujúce základnú školu
do 15 rokov, pokiaľ si rodič na dieťa neuplatnil
v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus,
• deti navštevujúce základnú školu
od 15 rokov, napríklad z dôvodu opakovania
ročníka či odkladu povinnej školskej dochádzky,
• deti v hmotnej núdzi alebo v životnom minime, ktoré žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem
je najviac vo výške životného minima.

Zákonných zástupcov upozorňujeme aj
na ďalšiu zmenu, ktorá nastala pri poskytovaní
dotácie na stravu u detí v poslednom ročníku
materských škôl, ktoré nedovŕšili 6 rokov, teda
ide o 5-ročné deti, prípadne i mladšie deti, zaradené na povinné predprimárne vzdelávanie.
Tieto deti po novom už nemajú nárok na dotáciu na stravu, pokiaľ si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. „V prípade, ak rodičia detí
vo veku do 15 rokov majú nárok na uplatnenie
si daňového bonusu v sume 70 eur za mesiac,
tento bonus je pre nich výhodnejší ako dotácia na stravu. Ak by sa totiž dieťa zúčastnilo vyučovacieho procesu 20 dní v mesiaci, dotácia
na stravu by bola vo výške 26 eur mesačne,“
informovala vedúca Školského úradu a Oddelenia školstva v Dubnici nad Váhom Zdena
Bunčáková. Ako dodala, súbežné poberanie
daňového bonusu vo výške 70 eur mesačne
a poberanie dotácie na stravu nie je možné.
Daňový bonus alebo
dotácia na stravu
od 1.7.2022

daňový
bonus
70,00 €

Podstatou projektu Erasmus+ je
získavanie nových praktických
skúseností formou rôznych stáží
v zahraničí. Z SPŠ v Dubnici
nad Váhom sa do projektu s názvom Medzinárodná spolupráca
napomáha zvyšovať odbornú prax
študentov prihlásili viacerí žiaci
3.B a 2.F. Po výbere 10 študentov sa spolu so sprevádzajúcou
pani učiteľkou Resekovou vybrali
na 14-dňovú cestu do českého
mestečka Šternberk.

„V pondelok ráno sme sa dostavili do firmy
Eutech, a. s., ktorá sa špecializuje na výrobu
komponentov, určených napr. pre automobilový a letecký priemysel. Náplňou nasledujúcich piatich dní bolo kreslenie technických
výkresov v programoch Solid Edge a AutoCad. Naučili sme sa merať na 2D odmeriava012 Zo života študentov

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového
bonusu. „V súvislosti s poskytovaním dotácie
na stravu rovnako upozorňujeme, že ak by si
zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov
v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil
aj daňový bonus vo výške 70 eur, je povinný
o tejto skutočnosti bezodkladne informovať
vedúcu školskej jedálne alebo zriaďovateľa
školy. Pokiaľ bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene, zákonný zástupca
je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné
prostriedky na dieťa ako dotáciu na stravu,“
uzatvorila Zdena Bunčáková.

daňový
bonus
40,00 €

dotácia na stravu,
ak si rodič neuplatní
nárok na daňový bonus

dotácia
na stravu

Dieťa v poslednom
ročníku MŠ (predškolák)
alebo žiak ZŠ do 15 rokov
veku

Dieťa od 15 rokov
v poslednom ročníku ZŠ

Študenti SPŠ v prvej línii
Text Ivana Slivčáková Foto Ivana Slivčáková

Možné je len poberanie daňového bonusu
na deti od 15 rokov vo výške 40 eur mesačne
a súbežne dotácie na stravu, pokiaľ deti navštevujú posledný ročník základnej školy.

com prístroji, no našu zvedavosť vybičovala
až ukážka činnosti 3D meracieho stroja, určeného na overovanie presnosti výroby foriem
a výliskov. Ďalším magickým miestom boli
priestory CNC obrábania. Voľno-časové aktivity, ktoré sme si vopred sami naplánovali, a
bolo ich naozaj neúrekom, sme zamerali hlavne na poznávanie mesta Šternberk. Poprezerali sme si nádherný starobylý hrad, potom

aj kláštor, v ktorom nám kastelán zahral a zaspieval na 3000-píšťalovom organe, ďalej sme
navštívili múzeum času, kde sme sa preniesli
o kusisko histórie späť. Bola to neoceniteľná
skúsenosť a kopec zábavy. Pre tých, ktorí pochybujú alebo nevedia nájsť odvahu, mám
len jedno odporúčanie. Neváhajte a choďte
do toho, zúčastnite sa na projektoch ERASMUS+ financovaných Európskou úniou!
Tu, v prvej línii, môžete vždy len získať,” priblížila Ivana Slivčáková.
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Park otvoril brány rekordnému 4. ročníku multižánrového
festivalu Babylon
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

Podujatie Art Park Babylon naberá na popularite. Dôkazom toho
je z roka na rok narastajúca návštevnosť, pričom v tomto roku
prekročilo tretí júlový víkend brány
parku takmer 2500 ľudí.

Multižánrový festival v tomto roku ponúkol
opäť pestrý program, ktorého hlavnými pútačmi boli známi interpreti ako Fíha Tralala,
S hudbou vesmírnou, Orchester Jeana Valjeana či kapela HEX. „Sme veľmi radi, že oba
festivalové dni sa tešili rekordnej účasti a musíme uznať, že energia a atmosféra, ktorou
návštevníci naplnili park, bola neskutočná,“
zhodnotila podujatie vedúca oddelenia kultúry Zuzana Múkerová. Počas piatka a soboty
sa v programe predstavilo trinásť interpretov,
ktorí ponúkli program pre malých aj veľkých.
Okrem hlavného programu boli súčasťou
Babylonu aj sprievodné aktivity ako napríklad fotokútik, Mobilné planetárium, Montessori izbička, workshop pre malé parádnice
a workshop šitia tašiek zo starých mestských
bannerov, výtvarný plenér, Activity Park, Lego
kútik a mnohé ďalšie atrakcie.

Tradičnou súčasťou programu bola aj diskusia s primátorom, tentokrát na tému „Dubni-

čania, ktorí uspeli“, o ktorej si môžete prečítať
na str. 16. Okrem diskusie si mohli návštevníci opäť overiť svoje vedomosti z rôznych
oblastí týkajúcich sa Dubnice nad Váhom
na tradičnom letnom Mestskom kvíze, ktorý
si opäť pripravila kaviareň 7edmička, no
nechýbala ani čítačka z dielne mestskej knižnice, venovaná dielu My deti zo stanice ZOO.

dovať dav ľudí, ktorý si užíval každý moment
tohto ročníka, sa stal pre nás veľkým hnacím
motorom,“ uzatvorila Zuzana Múkerová.

Všetky fotografie z podujatia nájdete na facebookovej stránke Mesto Dubnica nad Váhom
– oficiálna stránka.
„Veľké ďakujeme patrí taktiež našim sponzorom, s pomocou ktorých sa nám podarilo podujatie zorganizovať. Zlatí sponzori: spoločnosť Stredné Považie, a. s. a Marpex Priemyselná automatizácia. Partneri: KIKI, Metalurgia
TS PLUS, LB Trading, Einetikette, Raiffeisen
Banka. Sme radi, že také množstvo ľudí, nielen
z Dubnice, ale aj širšieho okolia, sa rozhodlo
stráviť víkend s nami. Už teraz premýšľame
nad programom budúceho roka, pretože sle-

Kultúra
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V závere augusta pozývame na Dubnický folklórny festival
Text Mária Škvarová Foto Mária Škvarová

V poradí 28. ročník Dubnického folklórneho festivalu bude mať oproti
posledným dvom rokom opäť svoju
pôvodnú viacdňovú podobu.

Na návštevníkov druhého najväčšieho folklórneho festivalu v Trenčianskom kraji čaká aj
v tomto roku bohatý program, v rámci ktorého sa okrem dubnických či slovenských folklórnych súborov a skupín predstavia aj folklórne súbory z Rumunska, Poľska či Maďarska. Svoje miesto v kalendári si DFF v tomto
roku našiel od 25. do 28. augusta 2022. „Sme
veľmi radi, že po dvoch pandemických rokoch,
počas ktorých organizačný výbor zohľadňoval epidemickú situáciu a bezpečnosť návštevníkov i účinkujúcich, sa môžeme opäť vrátiť

k pôvodnému viacdňovému formátu festivalu. Program bude bohatý a pestrý a srdečne
všetkých pozývame na krásny folklórny predĺžený víkend,” vyjadrila vedúca oddelenia
kultúry a členka organizačného výboru DFF
Zuzana Múkerová.

v dňoch 26. a 27. augusta 2022. Predajcovia
na príležitostných trhoch môžu posielať žiadosti o vydanie povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste e-mailom na monika.prostinakova@dubnica.eu alebo natalia.malekova@dubnica.eu,
prípadne tieto žiadosti môžu priniesť osobne
Súčasťou 28. ročníka DFF bude aj tradič- na DUMAT, m. p. o., A. Kmeťa 360/5, 018
ný Dubnický jarmok, ktorý sa bude konať 41 Dubnica nad Váhom.

Ako ten čas letí – Dubnický folklórny festival už zavŕšil štvrťstoročie
Text Viliam Hletko

V spomienkach sa vrátim do rokov
1995 – 2002. Vtedy sme ho evidovali a propagovali pod názvom „DFF
s medzinárodnou účasťou“. Jednotlivé ročníky zabezpečoval organizačný výbor (OV), ktorý na prípravách nasledujúceho ročníka začal
pracovať už na jeseň roku, kedy sa
končil ostatný ročník DFF.

Pri výbere folklórnych súborov a skupín sme
spolupracovali s Národným osvetovým cen-

trom, regionálnymi kultúrnymi strediskami,
Ústavom ľudovej kultúry v Strážnici, predsedom Folkloristickej únie Slovenska a s vedeniami jednotlivých súborov. Všetkým osloveným FS a FSk boli zaslané schválené propozície DFF, ako aj propozície Súťaže o Cenu
Mikuláša Senku. Oslovené súbory, ktoré odpovedali kladne, organizačný výbor podrobil
dôkladnej analýze po kvalitatívnej stránke
a zrealizoval aj výber súborov a skupín. Za uvedené roky sa na festivalových pódiách DFF
predstavilo takmer 40 folklórnych súborov
a skupín z celého Slovenska.
Všetky úlohy súvisiace s DFF s medzinárod-

FS Mladosť vystupoval v Klatovoch
Text Veronika Bližniaková, Sofia Sumbalová, Kristína Lezová Foto FS Mladosť

Po krátkej dobe sme znovu zavítali do našej susednej krajiny, no
tentokrát viac na západ do mesta
Klatovy.

Naše prvé vystúpenie sa konalo v piatok
na Námestí mieru, kde sa predviedlo
mnoho
folklórnych
súborov
z Česka a aj my spolu s DFS Dratvárik zo Slovenska. Predstavili sme sa
s dvoma tancami „Karička“ a „Do šafľíka
z Fintíc!“ Sobotné ráno sa jeden pár spolu
s vedúcim súboru zúčastnili na prijatí u starostu a zvyšok súboru sa chystal na popoludňajšie vystúpenie, kde sme predviedli
opäť dva tance „Pri Váhu“ a „Metlový“ z Myjavy. Vo večerných hodinách nás čakal galaprogram. Ukázali sme „Šatkový“ z Detvy
a „Horehronské kolesá.“ V nedeľu popolud014

ní sme divákom predviedli „Tance spod Krasína“ a „Dubnický čardáš.“ Potlesk sme si
veľmi užili a poďakovanie si zaslúži aj naša ľudová hudba na čele s primáškou Líviou Shillerovou, bez ktorých by sme sa nezaobišli.

nou účasťou zabezpečovali členovia OV v zložení Oľga Tmáková, Evka Kebísková, Jozef
Martinka, Evka Pčolová, Evka Bulajová, Viliam Hletko, Elenka Podperová, Mária Tepličková, Zdenka Paverová, Vierka a Jozef Švecoví, Ján Sýkora, Jaroslav Daniš, Vojto Kiljan, Richard Koppi, Flórka Ladecká, Jaroslav
Buliš, Robo Remšík, Bohuš Voleský. To je
krátky pohľad na prvú štvrtinu rokov v začiatkoch existencie DFF. Všetkým bývalým členom OV DFF patrí úprimné poďakovanie
za prácu a prianie dobrého zdravia a pokojného života.

Taktiež veľká vďaka patrí nášmu šoférovi
Tomášovi za šťastný návrat domov a v neposlednom rade aj mestu Dubnica nad Váhom
za finančnú podporu. Najbližšie sa tešíme
na vystúpenie v Košeci na hodoch a samozrejme na náš Dubnický folklórny festival.
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Pripravované podujatia
TURISTIKA
Umelecké prplačky s Anitou
Šebíkovou

3. 8. 2022 / Dubnický kaštieľ / 14.00 h
Srdečne pozývame všetky deti na detskú výtvarnú dielňu
s Anitou Šebíkovou, zameranú na koláž a jej rôzne techniky.
Výtvarná dielňa je vhodná pre deti od 8 rokov, vstupné
predstavuje 3 eurá pre dieťa v sprievode dospelej osoby.
Nutná rezervácia miesta na mic@dubnica.eu alebo telefonicky
na čísle 0948 117 063.

Zážitkový ARTE RELAX s Alenou
Teicherovou
5. 8. 2022 / Kaviareň 7edmička / 18.00 h
Na podujatie je nutná rezervácia miesteniek na www.kultura.dubnica.eu z dôvodu obmedzenej kapacity.

Večer s vínom pri Grotte s Richardom Autnerom a kapelou
6. 8. 2022 / Grotta / 20.00 h

Ilešháziovské panské hody

13. 8. 2022 / Park J. B. Magina a Dubnický kaštieľ
Historické slávnosti všetkým návštevníkom umožnia
nahliadnuť do historickej kuchyne Ilešháziovcov, ale poodhalia
aj charakter dobovej hygieny, športov, zábavy a remesiel.

Návštevníci sa môžu povoziť na koni alebo aj na koči a tiež byť
svedkom Rytierskeho turnaju Gastona de Camarque a
Rytierskeho turnaja Normani. Na nádvorí kaštieľa budú
pripravené šermiarsko–divadelné scénky, dobové tance,
vlajková a bubnová šou, Šaško Fjodor či remeselníci na
chodúľoch. Počas obeda sa bude rozdávať šutelica ako symbol
zahnania hladomoru v Dubnici. Od 18.00 h návštevníkov čaká
na nádvorí galaprogram najlepších vystúpení, ktorý bude
ukončený ohňovou šou. Kompletný program nájdete na
www.kastiel.dubnica.eu.
Org.: Dubnické múzeum

Detský muzikál Príbeh včielky

Na kondičný tréning je potrebné prihlásiť sa vopred zaslaním
SMS na číslo 0902 866 844, minimálny počet osôb na cvičenie:
4. Prihlasovať sa je možné najneskôr v deň cvičenia do 7.00 h.

14. 8. 2022 / námestie v Pruskom / 10.15 h
Jogging klub Dubnica nad Váhom pozýva na 39. ročník
Horského krosu Pruské-Vršatec. Štart podujatia je o 10.15 h
na námestí v Pruskom, odchod autobusu z Dubnice do
Pruského je o 8.00 h z SPŠ. Trať v dĺžke 8,5 km má prevýšenie
591 m. Preteky sú zároveň Majstrovstvami SR v behu do vrchu
pre rok 2022, Bežeckým pohárom SAZ a Memoriálom Ing.
Jozefa Tichého.
Pre deti je pripravený Malý Vršatec v parku SOŠ Pruské o 9.45 h.
Každý mladý pretekár získa účastnícku medailu.
org.: Jogging klub Dubnica nad Váhom

8. 9. 2022 / 16.30 h / Dom kultúry / vstupné 5 €
Pozývame Vás na vtipný, interaktívny a ekologický detský
muzikál Príbeh včielky vytvorený na motívy včielky Maji. Všetky
deti sa prostredníctvom tohto príbehu môžu naučiť veľa
o včielkach, o ich vzácnosti a dôležitosti ich chránenia.
Hudobné predstavenie je plné farieb, tanca, spevu a radosti
zo života. Zabavia sa dospelí, aj deti od 3 rokov.
www.kultura.dubnica.eu

ŠPORT
Kruhový kondičný tréning s Annes
39. ročník Horského krosu
Duvky
Pruské-Vršatec
20. 8. 2022 / Park J. B. Magina / 8.00 h

Detské predstavenie s pesničkami Hoki Poki - Bacilky a Vitamínky
20. 8. 2022 / Park J. B. Magina / 15.00 h

Koncert z garáže so skupinou
Instinct

Deň priaznivcov bojových umení

20. 8. 2022 / Jarmočnisko / 20.00 h

21. 8. 2022 / Dom kultúry / 18.00 h
Na podujatie je nutná rezervácia miesteniek na www.kultura.dubnica.eu z dôvodu obmedzenej kapacity.

10. 9. 2022 / telocvičňa CVČ / 10.00 h
Klub Honkadori Aikido Dojo Trenčín pozýva všetkých
priaznivcov bojových športov na prvý Deň priaznivcov
bojových umení. Okrem bojového umenia Aikido sa
predstavia aj inštruktori bojových umení Box, Jiu Jitsu,
Thajský box a Karate.
org.: Honkadori Aikido Dojo Trenčín

Dubnický folklórny festival - 28.
ročník

Kolkárske majstrovstvá okresu
pre verejnosť

Nedeľná tancovačka so skupinou
Bečkovi chlapci

25. - 28. 8. 2022 / Dubnický kaštieľ a Park J. B.
Magina
Návštevníkov čaká bohatý program plný tanca, hudby, dobrej
nálady a skvelej atmosféry, ktorú prinesú slovenské aj
zahraničné folklórne súbory a skupiny. Viac informácií už
28. Dubnický folklórny festival
čoskoro na www.dff.sk.
Org.: oddelenie kultúry

28.

25.-28.8.2022

4. 9. 2022 / kolkáreň Trenčín
Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom Vás srdečne pozýva
na Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch jednotlivcov pre rok
2022. Turnaj je určený pre širokú verejnosť, ale aj hráčov,
ktorí majú trvalý pobyt v okrese Ilava. Súťažiť sa bude
v kategóriách U12 (žiaci a žiačky spoločne), U15 (žiaci a žiačky
spoločne), U18 (dorastenci a dorastenky spoločne), ženy,
a muži. Prihlásiť sa môžete do 31.8.2022 mailom
na roman72.ba@gmail.com alebo formou SMS na číslo
0915 789 207.
org.: KK Fesa Dubnica n/V

VÝSTAVA

Nádvorie kaštieľa/Park J. B. Magina/Jarmočnisko

Noga band - TS Kumšt
FS Plaiurile Mioritei (RO)
FS Tessedik (HU) - FS Mystkowianie (PL)
FS Gymnik - FS Podpoľanec
FS Borievka

Výstava Anity Šebíkovej ECH2O

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

Dubnické folklórne súbory
Vršatec - Mladosť - Senior Vršatec
Dubnička - Dievky

Výstava Panna Mária Dubnická
do 21. 8. 2022 / Dubnický kaštieľ
Výstava venovaná 280. výročiu konania pútí v Dubnici
nad Váhom.

Oslavy SNP

29. 8. 2022 / Mestský úrad / 11.00 h

Program na
august 2022
ŠTV
11.8.
PIA
12.8.

17:30
19:30

Striedavka
MAG, 2D, ČT, 15, 90, 6/5€, horor

17:00 Dievčatá z Dubaja

Sirota: Prvá vražda

BON, 2D, ČT, 15, 90, 6/5€, horor

ŠTV
18.8.

Liga superzvierat
15:00 DC
CON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, dobrodružný
17:30 Striedavka

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

Dievčatá z Dubaja
19:30 BON, 2D, ČD, 18, 146, 6/5€, dráma, erotický, krimi
13:00

NED
14.8.

CON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, dobrodružný

SOB
20.8.

Sirota: Prvá vražda
BON, 2D, ČT, 15, 90, 6/5€, horor

NED
21.8.

BON, 2D, ČT, 15, 90, 6/5€, horor

17:00 Vitaj doma, brate!

ŠTV
25.8.

IT, 2D, SJ, MP, 104, 6/5€, komédia

Párty Hárder: Summer Massacre
19:30 BON,
2D, ČJ, 15, 100, 6/5€, komédia

19:30

Bullet Train

PIA
26.8.

IT, 2D, ST, 12, 127, 6/5€, akčný, komédia

Nie, nie

SOB
27.8.

21.7.

CA, 2D, ST, 15, 130, 6/5€, horor, sci-fi

CON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, dobrodružný

ARTHUR: Prekliatie
MAG, 2D, SJ, 15, 90, 6/5€, horor

17:30 Striedavka

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

19:30 Párty Hárder: Summer Massacre

Bullet Train
17:00 IT, 2D, ST, 12, 127, 6/5€, akčný, komédia
19:30

After: Puto
BON, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, romantický, dráma

17:00

After: Puto
BON, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, romantický, dráma

19:30 Arvéd

CA, 2D, ČJ, 12, 120, 6/5€, dráma, mysteriózny

Liga superzvierat
15:00 DC
CON, 2D, SD, MP, 105, 5/4€, animovaný, dobrodružný

20:00 Nie, nie

20:00

DC Liga superzvierat

15:00 Labky v akcii
FF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný

CA, 2D, ST, 15, 130, 6/5€, horor, sci-fi

doma, brate!
17:30 Vitaj
IT, 2D, SJ, MP, 104, 6/5€, komédia

15:00

BON, 2D, ČJ, 15, 100, 6/5€, komédia

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

FilmEx, 2D, SD, MP, 83, 5/4€, dokument, prírodopisný

19:30

Sirota: Prvá vražda

13:00 Mimoni 2: Zloduch prichádza

BON, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný, rodinný, komédia

17:30 Planéta Praha

pre držiteľov SENIOR KARIET

CON, 2D, SJ, 7, 77, ZDARMA, dokumentárny, životopisný

20:30 ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2 - Letné kino

Princezná rebelka

15:00 DC Liga superzvierat

Peter Dvorský -

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

FT, 2D, ČT, 12, 93, 5/4€, dokumentárny

17:00

PIA
19.8.

3D film

17:30 Erupcia lásky
19:30

BON, 2D, ČD, 18, 146, 6/5€, dráma, erotický, krimi

20:00

rebelka
13:00 Princezná
BON, 2D, SD, MP, 89, 5/4€, animovaný, rodinný, komédia

SOB
13.8.

STR
17.8.

Dámsky klub

UVÁDZANIE FILMOV
V TOMTO KINE
PODPORUJE

13:00

BON, 2D, ČJ, 12, 90, 6/5€, komédia

ARTHUR: Prekliatie

Filmový klub

15:00

NED
28.8.

Labky v akcii
FF, 2D, SD, MP, 97, 5/4€, animovaný

17:00 Arvéd

CA, 2D, ČJ, 12, 120, 6/5€, dráma, mysteriózny

19:30 After: Puto

BON, 2D, ČT, 15, 100, 6/5€, romantický, dráma

Kultúra

015

Júl

Dubnické noviny

2022

Úspešní Dubničania sa zhodujú: Súčasťou úspechu je drina aj pády
Text Veronika Valuchová Foto Mária Škvarová

V poradí 4. ročník panelovej diskusie na multižánrovom festivale ART
PARK BABYLON 2022 bol venovaný téme úspechu. Na otázky, čo
to vlastne úspech je a ako sa dá
úspešná
kariéra
vybudovať
v podmienkach mesta Dubnica
nad Váhom, odpovedali zaujímaví
hostia, ktorým sa podarilo osvedčiť
v rôznych oblastiach. Z debaty
vyberáme najzaujímavejšie myšlienky prizvaných diskutujúcich.

Jakub Gulík, stand-up komik:
Úspech neznamená dosiahnuť vysnívaný bod a prestať pracovať
Myslím si, že je dobre, ak úspech, či už
v umení, športe alebo kultúre, prichádza postupne a človek má čas nielen cibriť svoje
schopnosti, ale aj spracovať prichádzajúcu
spätnú väzbu od ľudí. Napr. v športe často vidíme, že ak nejaký športovec zo dňa na deň
dosiahne veľký úspech a bohatstvo, psychicky
to nie vždy dobre dokáže spracovať. Preto je
dobré, ak sa k cieľom dopracúvame postupne.
Nie je to o tom, že dosiahneme stanovenú
métu a prestaneme na sebe pracovať.

Bez práce nie sú výsledky a to je na tom ko- dobrým odrazovým mostíkom pre mladého
niec-koncov to pekné a motivujúce.
človeka je dubnické gymnázium, či už na ďalšie štúdiá alebo aj prácu v zahraničí. Je
populárne odísť zo Slovenska študovať do zahraničia, menej nadšených reakcií človek
vníma, keď sa rozhodne vrátiť späť na Slovensko, čo je trochu nešťastné. Myslím si však, že
to bolo správne rozhodnutie.
Alžbeta Ragasová, viacnásobná
majsterka SR v chôdzi: Neúspech
nás vždy posúva dopredu
Neúspech ma vnútorne vzpruží a podnieti
viac na sebe pracovať. Preteky, ktoré sa mi nevydaria, ma najviac motivujú aj preto, že sa
sama na seba hnevám. Každé ďalšie preteky
mi potom dopadnú spravidla veľmi dobre.
Neúspech a drina neodmysliteľne patria
k úspechu a k ceste k nemu. Potom má človek
z toho, že sa mu opäť darí, o to väčšiu radosť.

Martin Opatovský – zástupca technického manažéra ZTS VV:
Technológiu, ktorú vyvíjame, nevyvíja nikto iný na svete
Človek si musí vedieť vybrať tie správne posolstvá, ktoré ho budú posúvať vpred.
V mojom okolí boli ľudia, ktorí ma podporovali, i takí, ktorí ma podporovali menej. Veľmi

Nedeľné popoludnie
na ekologickú tému

Druhá júlová nedeľa patrila v rámci programu Kultúrneho leta ekologickým témam. Účastníci si mohli na nádvorí Dubnického kaštieľa
vyrobiť štýlovú tašku zo starých mestských bannerov, priniesť svoje
nepoužívané oblečenie a vymeniť si ho za nové v rámci SWAP-u, či
pozrieť si divadielko od SpozaVoza s tematikou oceánu a separovania
odpadu.

016 Kultúra

Marek Bulko – trojnásobný majster
slovenskej extraligy: Môj najväčší
úspech je, že dokážem mladým
Dubničanom sprístupniť myšlienku
rozvoja
Na mojom príklade môže mládež vidieť, že sa
to dá dotiahnuť z Dubnice nad Váhom až
do reprezentácie na majstrovstvá sveta.
Snažím sa zverencom ukázať, že hoci je u nás
florbal ešte stále v plienkach, časom sa dostane
na vyššiu úroveň, už teraz rastie jeho popularita nielen v očiach verejnosti, ale napr. aj
médií. Mojím osobným cieľom je, aby som sa
mohol postupom času naplno začať venovať
trénovaniu detí a dostať ich na najvyššiu úroveň. Aby sa o Dubnici písalo ako o meste
florbalu, aby tí najlepší florbalisti pochádzali
práve odtiaľto. Mne veľmi pomohlo počúvať
starších, skúsenejších, ktorí si mnoho odžili a
vedia sa podeliť svoje skúsenosti.

Za športom na kruhové
tréningy do parku

Program kultúrneho leta ponúka nielen kultúrny, ale aj športový zážitok. Vždy počas júla si odborná referentka pre šport Annamária
Duvačová pripravila pre športových nadšencov kruhové tréningy,
ktoré si spoločne odcvičili zväčša v sobotu zrána. V mesiaci august sa
kruhový tréning uskutoční v sobotu 20. augusta o 8.00 h v Parku J.
B. Magina. Vstup voľný.
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Najviac ma teší, keď po skutočne namáhavom
procese dosiahneme stanovený cieľ a môžeme
doslova pozorovať jeho prínos. Napríklad,
keď sa nám podarí zrekonštruovať ihrisko
a vidíme, že sa naň vrátil život. Deti sa naň
chodia hrávať, prichádzajú celé rodiny, otcovia si kopú s deťmi loptu na bránku.
To považujem za úspech a mne osobne to prináša najväčšiu radosť. Za každým úspechom
je nielen drina, ale aj tím zohratých a pre vec
zapálených ľudí. Obrovský úspech pre všetkých však bude to, keď budeme na uliciach
Peter Wolf, primátor mesta: Naj- stretávať viac ľudí, ktorí budú šťastní a usmiaväčšiu radosť mám, keď vidím, že ti. Ak sa toto podarí, to bude vynikajúcim
ľudia sú aj vďaka našim riešeniam výsledkom pre všetkých, ktorí žijeme v Dubnici nad Váhom.
spokojní a šťastní
losti, veď aj značku Vydrnachi budujeme štyri
roky a stále je kopec práce pred nami. Všetko
sa dá, keď sa chce, len človek musí vytrvať a
byť pripravený, že nejaké tie prekážky sa objavia.

Matúš Vydrnák – tvorca značky Vydrnachi: Buď si to oddrieš alebo sa
ti to nepodarí
Ak sa človek nevzdeláva, neinovuje a nerozvíja to, s čím pracuje, zaručene stagnuje. Každý
úspech je o drine, ktorú ak nie sme ochotní
vynaložiť, ťažko sa nám podarí niečo dosiahnuť. Každému začínajúcemu by som poradil
vytrvať a hlavne sa nevzdávať. Je to o vytrva-

Kultúrny tip
Richard Autner pri grotte
a Instinct z garáže
Text Samuel Valuch Foto Archív kapely Instinct

V pravidelnom kultúrnom tipe vás
tentoraz pozveme na dva netradičné koncerty na netradičných
miestach a dokážeme, že tohtoročné Kultúrne leto v našom meste nie
je len o veľkých podujatiach.

Pesničkár a textár Richard Autner prinesie
6. augusta kultúru, menovite hudbu, po dlhšom čase späť ku grotte, ktorej bezprostredné
okolie je unikátnym javiskom prírodno-historického rázu. Svoje autentické a osobné

piesne nielen z albumu Odpovede zahrá člen
činohry SND spolu s kapelou, ak by vám
k predstave príjemného či nebodaj romantického večera ešte niečo chýbalo, priamo
na mieste si budete môcť kúpiť aj pohár dobrého vína a vychutnať si ho počas teplého
letného večera pod hviezdnou oblohou.

liahne či inkubátora aj tých najznámejších hudobných zoskupení. Bude v tom teda aj istá
symbolika, keď sa 20. augusta otvoria dvere
na jednej z garáží na Jarmočnisku, aby tu svoj
koncert odohrala poprocková kapela Instinct.
Príďte sa aj v období blížiaceho sa konca tak
dlho očakávaného leta zabaviť aj pred druhé
netypické pódium.

Garáž. Miesto, kde začínala nejedna kapela
(a nejedna v nej aj skončila), je synonymom Večer s vínom pri grotte s Richardom Autnerom a kapelou. 6. 8.
2022 o 20.00 h, vstup voľný
Koncerty z garáže: Instinct, 20. 8.
2022 o 20.00 h, vstup voľný

Kapela Instinct vystúpi v garáži na Jarmočnisk

V múzeu pribudla výstava
o Dubnickej Panne Márii

V závere júna sa v priestoroch Dubnického múzea uskutočnila vernisáž výstavy pripravenej pri príležitosti 280. výročia mariánskych pútí
v Dubnici nad Váhom. Na príprave výstavy sa podieľali okrem slovenských inštitúcií predovšetkým Farský úrad Dubnica nad Váhom
a Štefan Antalík. Sprístupnená je v priestoroch Dubnického múzea
do 21. augusta 2022.

Letné kino s ﬁlmovými
klasikami aj novinkami

Súčasťou Kultúrneho leta je už neodmysliteľne aj premietanie Letného
kina na nádvorí Dubnického kaštieľa. V tomto roku premietalo Kino
Lastovička mimo domu kultúry už trikrát, a to filmy V lete ti poviem,
ako sa mám, Pacho, hybský zbojník a Kill Bill. Posledné premietanie
sa uskutoční v piatok 19. augusta o 20.30 h - pozrieť sa môžete na film
Šťastný Nový rok! 2. Vstup je voľný.

Kultúra
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Často som si hovoril, či to stojí za to
Text Samuel Valuch Foto archív Andreasa Žalúdka

22-ročný Dubničan Andreas Žalúdek sa thajskému boxu venuje už
šesť rokov, aktívne však zápasí len
dva. Napriek tomu sa mladík reprezentujúci Boxing Team Dubnica
nad Váhom stal nedávno seniorským
šampiónom
Slovenska
do 71 kg. „Nechodím von ani v piatky večer, ani na limonádu, som rád,
keď si unavený o desiatej ľahnem.
Nepijem alkohol, zakázal som si
veľmi veľa vecí,“ hovorí Andreas,
ktorého športová cesta je nielen
úspešná, ale aj mimoriadne náročná a plná odriekania.
Andreas, všetci naši čitatelia
možno tvoj šport nepoznajú, mohol
by si nám ho stručne predstaviť?
Samozrejme. Thajský box je vlastne „športom
ôsmich končatín“. Najväčší rozdiel medzi klasickým a thajským boxom je v používaní nôh,
kolien a lakťov.
Než si vstúpil do ringu, bol si aktívny v inom odvetví.
Bol som futbalovým brankárom, prvýkrát som
skúsil rukavice alebo bandáže, keď som mal
15 rokov. Chvíľu som na thajský chodil, chvíľu
nie, pretože som to nestíhal s futbalom, navyše
sa mi zápasy kryli s prípravou. Potom som však
dal jeden zápas, po ňom som mal dlhšiu prestávku, vrátil som sa k futbalu. Nakoniec som presedlal úplne. Prišli ďalšie súboje, chcel som ich viac,
ale zastavil ma covid.
Ako vyzerá tvoj bežný život ako
thajského boxera?
Je to náročné. Bývam sám, pracujem
na štvorzmennej nepretržitej prevádzke. Som
dvanásť hodín v práci, idem rýchlo domov, zoberiem von psa, idem na tréning, z tréningu prídem
často aj o deviatej večer, osprchujem sa, urobím
si jedlo na ďalší deň do práce...
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Stál si teda pred posledným krokom
- samotným súbojom o majstrovský
titul.
Zápasilo sa v Laugariciu v Trenčíne, nastali
však komplikácie, musel som ísť pred zápasom
na nočnú, bol som v práci do šiestej ráno. Povedal som si však, že tomu obetujem veľa a nedovolím, aby titul udelili súperovi zadarmo a ja sa
miesto súboja vyspím. Nakoniec sa mi podarilo
spať štyri či päť hodín a bol som prekvapivo oddýchnutý.

Viem, že tréningy máte pomerne
pestré a že okrem technických vecí
musíte dbať aj na vytrvalosť.
Je to tak. Napríklad v pondelky mávame kombinácie, nácviky, v stredy sparingové dni – v piatky silové kondičné a výbušné dni, okrem toho
si platím aj osobného trénera. Niekedy stíham
päť tréningov týždenne, niekedy šesť, inokedy
aj desať, teda trénujem dvojfázovo. Občas však
ani nejdem na tréning, ale napríklad na bicykel, Ako duel prebiehal?
baví ma beh, behám aj so psom, snažím sa všet- Prvé kolo som prehral, mám taký problém
ko dávať športu.
a snažím sa na ňom pracovať - v úvode som vždy
zaspatý. V druhom kole som sa cítil uvoľnený,
Zrejme to robíš dobre, pretože máš jednoznačne som ho vyhral. To tretie bolo vyv rukách už aj prvý výrazný výsle- rovnané, prerušil ho však zaujímavý moment.
dok - stal si sa majstrom S.M.T.A. Šiel na mňa, snažil som sa o kop na hrudník, odligy do 71 kilogramov. O akú súťaž razil som sa na lanách, no tie sa roztrhli. Dávali
to dokopy päť či desať minút, súper si síce robil
vlastne ide?
Je to jediná oficiálne registrovaná súťaž v thaj- žarty, aby sme to dokončili aj mimo ringu, ale
skom boxe, z ktorej sa dá ísť potom reprezento- videli sme, že je vyfľusnutý. Ja som sa cítil výborvať Slovensko na veľké podujatia. Má sedem ne pripravený, chalani ma povzbudzovali, aby
alebo osem kôl, v ktorých sa zberajú body, prvý som doňho šiel.
s druhým z konečnej tabuľky idú bojovať o titul
šampióna. V úvode minulého ročníka som začal A ty si ich poslúchol...
výhrou, potom som však dvakrát prehral, čo ma Rozhodca si nás po oprave lán zavolal a povetrápilo, už som myslel, že titul nepríde. Nečaka- dal, že je to jedna - jedna a že máme do toho dať
ne som však dostal možnosť oň zabojovať. Prvý všetko. Hlavou mi prešlo, čo som tejto chvíli
a druhý v ligovej tabuľke boli z rovnakého klubu musel obetovať. A tak som do neho šiel, čo to
a nechceli ísť proti sebe. Ozvali sa nám, trocha dá. V závere, ani neviem prečo, som spustil dole
sme sa poznali, vedeli sme, že budúci súper ruky a zakričal: Poď! Začali sme sa prestreľovať,
o titul má 28 rokov a za sebou trikrát viac zápa- a to mi vyhralo zápas. Z nejakých desiatich údesov. Tréner Ferdinand Nemlaha ma však pre- rov som trafil aspoň osem čistých, on ani jeden.
svedčil, že to mám skúsiť, že nemám čo stratiť, Bol koniec, v rohu ohlásili, že to máme. Ja som
však tŕpol až do vyhlásenia, spadlo to zo mňa, až
pretože v zápase budem tak či tak outsider.
keď povedali moje meno.
Bola to však motivácia ešte viac priČo pre teba a tvoju budúcnosť zisk
dať...
Zobral som to, prispôsobil sme prípravu, skĺbili titulu znamená?
ju s prácou. Bolo to ťažké, sám som si často hovo- Najdôležitejšie na ňom je, že pochybnosť, či
ril, či to stojí za to. Mal som tu napríklad na do- to robím správne, zmizla, ukázalo sa, že som
volenke mamu, ktorá žije v Taliansku, ale nemal na správnej ceste. Ale tá cesta je dlhá a som ešte
som na ňu vôbec čas. Tým sa chcem poďakovať len na začiatku. Teraz by sme chceli čo najskôr
ľuďom, ktorí pri mne stáli a udržiavali ma v reži- prejsť do profiringu a veríme, že vďaka tomuto
me. Bez nich by som to nedokázal – je pravda, titulu by si nás mohol niekto všimnúť.
že v ringu stojí jeden proti jednému, ale ak nemáPočas nášho rozhovoru si viacte dobrý tím, sám to ďaleko nedotiahnete.
krát spomenul ľudí, ktorým by si
chcel poďakovať. Možno je teraz
tá správna chvíľa.
Hlavne by som sa chcel poďakovať svojím trénerom Ferdinandovi Nemlahovi a Martinovi Záhradníkovi, ktorí mi obetovali strašne veľa času,
ďalej celému môjmu tímu, prezidentovi dubnického Boxing teamu Milanovi Duhárovi za podmienky, ktoré tam mám nielen ja, ale aj ostatní
chalani, no a v neposlednom rade aj svojmu silovo-kondičnému trénerovi Pavlovi Fančovičovi.
Chcel by si ešte niečo dodať
na záver nášho rozhovoru?
Rád by som odkázal, že všetko sa dá, keď človek
chce, len si treba veriť. Kde je vôľa, tam je aj cesta.
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Na túru v Ilavskom okrese 8
Text Samuel Valuch Foto Veronika Valuchová

Horúce mesiace lákajú skôr
k vode, no ozajstného turistu len
tak ľahko neodradia ani teploty
nad tridsať stupňov. Viac ako inokedy je však dôležitý výber túry,
väčšie množstvo vody v batohu
a ideálne dôraz kladený na pohyb
v tieni stromov. Poďte s nami
na ďalšiu túru v okrese, tentoraz
vám predstavíme jednu naozaj populárnu trasu.

ráz pochodu mení – končí sa stúpanie aj hlboké
ticho lesa a otvárajú sa výhľady. Prichádza však
aj čas voľby – môžete jednoducho pokračovať
po značke k neďalekej civilizácii, napríklad na
terasu jedného z dvojice hotelov, alebo môžete
nasledovať vrcholové značenie vedúce až na
Chmeľovú (925 m n. m.). Ak zvolíte druhú
možnosť, čaká vás strmé, no nie dlhé stúpanie
a odmena v podobe výhľadov z miest, kde v minulosti stávala aj turistická útulňa. Dnes
tu nájdete len chatku slúžiacu rádioamatérom.
Po návrate do sedla zídete po žltej na parkovisko a prípadne až do reštaurácie, alebo pokra-
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čujte po modrej do Vršatského Podhradia. Cestou môžete odbočiť na neďaleký
a atraktívny hrad na zdanlivo nedostupnom
brale, určite si však užijete aj skvelý výhľad
z cesty nad obcou. Príjemná asfaltová cesta vás
dovedie ulicami Podhradia pod Chotuč a príjemným lesom až nazad do Červeného
Kameňa. Túra má aj s výstupom na Chmeľovú
dĺžku necelých 10 km a prevýšenie 660 m.
Ak by ste mali chuť spoznať okolie ešte dôkladnejšie, značky vás z Červeného Kameňa dovedú
aj k dvom pamätníkom na letecké nešťastie
z roku 2015, rovnako sa môžete prejsť po dvojici náučných chodníkov. Na tie sa však
pozrieme bližšie až niekedy nebudúce.

Okruh z Červeného Kameňa
Náš okres je turisticky relatívne bohatý, veď si
pri pátraní po výletoch môžeme vyberať až
z dvoch pohorí. Dnes sa pôjdeme prejsť
do toho nižšieho z nich, ktoré je však malebnejšie a známe pre svoje staré ovocné sady a
bezkonkurenčne druhovo bohaté lúky. Začneme v hraničnej obci Červený Kameň, odkiaľ sa
vyberieme po žltej značke najprv sadmi a lúkami, no neskôr nedotknutým starým lesom až
do Sedla pod Chmeľovou. Tu sa zrazu doterajší

Športový
prehľad
Text Samuel Valuch, Milan Duhár Foto Archív Boxing team Dubnica n/V

Hráči tímu Dubnica Wild Kings sa
stali víťazom extraligy v inline hokeji.
Finálovú sériu proti Red Rebel Mad Dogs
vyhrali 2:0 na zápasy, po triumfe v prvom
stretnutí 10:8 zdolali svojho súpera aj o deň
neskôr, tentoraz suverénnym spôsobom
v pomere 11:4. Dubničania sú pritom mimoriadne úspešným tímom, z triumfu v súťaži
V sobotu 25. júna dosiahli bežci
sa tešili už po deviaty raz.
Jogging klubu výborné výsledky
na podujatí Kysucký maratón. Dubnickí kolkári odohrali 5. júla tradičný
Vendelín Bugáň si zvolil celú maratónsku priateľský zápas v moravskom Slavičíne.
trasu a s časom 3:07:39 sa stal najrýchlejším Hralo sa na 100 hodov združených, pričom
vo svojej kategórii mužov nad 50 rokov, pri- sa zapojilo 7 hráčov na každej zo strán, najčom mu patrila aj výborná šiesta priečka horší výkon hráča tímu sa nepočítal. Duel sa
v celkovom poradí. Na polovičnej trati dobe- skončil víťazstvom Dubničanov o 2 kolky.
hol druhý Miroslav Ilavský, trať zdolal v čase Družba medzi kolkármi z nášho mesta a
1:14:27.
zo Slavičína trvá už neuveriteľných 61 rokov.

lo 55 športovcov a napriek úmorným teplotám podali výborné výkony. Odovzdávania
cien sa zúčastnil olympijský víťaz Ján Zachara
a prezident Slovenskej boxerskej federácie
Tomáš Kovács - Tomi KID. Za dlhoročnú
trénerskú prácu s mužmi a mládežou bol ocenený tréner boxu Dušan Bučko.

Počas prvého júlového víkendu sa
v dubnickej športovej hale uskutočnili MSR v boxe mužov, žien
a staršieho dorastu, preložené
pre pandémiu z roku 2021.
Šampionát sa začal v našom meste len desať
dní po oznámení informácie, že z technických
príčin nemôže byť jeho dejiskom Galanta.
Za Boxing Team Dubnica, o. z., tu štartoval
dubnický odchovanec Martin Lagin, ktorý
v medzi staršími dorastencami vo váhovej kategórii +92 kg obsadil prvé miesto a stal
sa majstrom Slovenska. Podujatia sa zúčastni- Hráči FK Dubnica nad Váhom vstúpili do novej sezóny druhej najvyššej slovenskej futbalovej súťaže,
ešte pred jej začiatkom odohrali
sériu prípravných stretnutí, všetky proti tímom z českých súťaží.
Naši najprv zvíťazili 2:0 s tímom FK Třinec,
následne utrpeli prehru 3:0 s Prostějovom.
Chuť si napravili víťazstvom 1:0 nad Otrokovicami, v poslednom prípravnom stretnutí
remizovali s Kroměřížom 1:1.
Mužstvo v novej sezóne povedie hlavný tréner
Vyhlásenie výsledku zápasu medzi
Andy Smith, funkciu asistenta bude zastávať
Petrom Demeterom a Martinom Laginom
Sandro Guerrero.

Jozef Adamec sa stal majstrom
Dubnice nad Váhom v kolkárskom
„šprinte“. Turnaj v najkratšej disciplíne sa
uskutočnil 26. júna v Trenčíne, úvodný ročník prilákal účastníkov z nášho mesta, ale aj
z Horného Srnia, Zliechova, Ilavy, Trenčína,
Starej Turej a z Luhačovíc. Hralo sa vyraďovacím spôsobom na dva sety 2 x 20 hodov združených, z toho 10-krát „do plných“ a 10-krát
„do dorážky“. Ak zápas skončil na sety 1:1,
nasledoval rozstrel na 3 hody „do plných“.
Druhé miesto obsadil neúspešný finalista
Martin Jiří z Luhačovíc, tretí skončil Marián
Uhlík.
Šport
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Letný režim úradných
aj knižničných hodín
V priebehu letných mesiacov júl a august upravil
Mestský úrad v Dubnici nad Váhom úradné hodiny
na letný režim tak, aby si mohli obyvatelia vybaviť
potrebné záležitosti v klientskom centre ešte ráno
pred prácou, prípadne aby sa predišlo najväčšiemu
náporu vybavovania úradnej agendy počas
najväčších horúčav.

Mestská knižnica bude z dôvodu
čerpania riadnej dovolenky zatvorená
aj v úvode augusta
Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom informuje
čitateľov, že z dôvodu hromadného čerpania dovolenky
zamestnancov bude knižnica zatvorená aj v prvý
augustový týždeň od pondelka 1. augusta do piatku
5. augusta 2022. Ďakujeme za porozumenie.
Zároveň informujeme čitateľov o otváracích hodinách mestskej knižnice v letnom období:

Obedná prestávka v mestskej pokladni je od 11.30 h
do 12.00 h. Pokladňa sa zatvára spravidla pol hodinu
pred koncom úradnej doby. Ďakujeme
za porozumenie.

Najčastejšie chyby, ktoré robíme pri vykladaní
separovaného odpadu pred rodinné domy
Text Mária Škvarová

Technické služby mesta TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o., sociálny
podnik, informujú obyvateľov o chybách, ktorých sa často dopúšťajú
pri vykladaní separovaného odpadu
pred rodinné domy.

stretávajú, sú nezviazané vrecia. „Obyvatelia
často vykladajú vrecia nezviazané, čo má za následok vysýpanie obsahu vriec a komplikáciu
práce zamestnancov TSM,“ dodáva Gabriela
Záhorcová.

V neposlednom rade je častou chybou pri zbere
papiera podľa vedúcej surovinovo-odpadového
hospodárstva skutočnosť, že obyvatelia kartóny
Ide o opakujúci sa problém pri zvoze separo- nerozkladajú, nezväzujú a v niektorých prípavaného odpadu papiera, plastov alebo kovov. doch ich dokonca napĺňajú aj iným odpadom.
„Jedným z hlavných problémov je, že odpady Kartóny musia byť pri odovzdávaní stlačené
občania nevykladajú včas. Vrecia musia byť vy- a zviazané tak, aby sa s nimi dalo ďalej jednoduložené v deň vývozu do 6.30 h pred rodinným cho manipulovať a nezaberali veľa miesta. Ďakudomom,“ upozorňuje vedúca surovinovo-od- jeme, že separovaný odpad vykladáte v termíne
padového hospodárstva TSM Gabriela Záhor- zvozu odpadu včas, zviazaný a správne pripravecová. Ako ďalej dodáva, ďalšou opakujúcou sa ný tak, aby ďalšia manipulácia s ním nespôsobochybou pri zbere separovaného odpadu od ro- vala pracovníkom technických služieb mesta
dinných domov, s ktorou sa zamestnanci TSM zbytočné komplikácie.

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 17. 8. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 3. 8. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 24. 8. 2022

PREJTA, KOLONKY

STREDA 10. 8. 2022

DUBNICA MESTO

STREDA 14. 9 . 2022

DUBNICA MESTO

PREJTA, KOLONKY

STREDA 21. 9. 2022

PREJTA, KOLONKY

OTVÁRACIE HODINY
ZBERNÉHO DVORA:
PONDELOK
UTOROK
STREDA
ŠTVRTOK
PIATOK
SOBOTA

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

MESTSKÉ KOMPOSTOVISKO
UŽ SÍDLI NA PÔVODNOM
MIESTE
Technické služby mesta informujú
obyvateľov, že od júla 2022 je mestské
kompostovisko presťahované späť na
Ulicu športovcov, v priestoroch bývalej
práčovne.
OTVÁRACIE HODINY
MESTSKÉHO KOMPOSTOVISKA:

PONDELOK - PIATOK: 10.00 H - 17.00 H
OBEDNÁ PRESTÁVKA 12.00 H - 12.30 H
SOBOTA: 8.00 H - 12.00 H

Info

KOVY A OLEJ
LOKALITA

TERMÍN

STREDA 7. 9. 2022

DUBNICA MESTO

ŠTVRTOK 27.10. 2022

STREDA 28. 9. 2022

PREJTA, KOLONKY

PIATOK 28. 10. 2022
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