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Už ste vyskúšali nové ihrisko?

Poznáte toto miesto?

Od bielizne až po klobúky

Postupne dopĺňame odstránené ihriskové prvky.
Prečítajte si na strane 2.

Myšlienka na obnovu kaplnky v Kolačíne opäť ožíva.
Viac sa dozviete na strane 4.

Predajne textilu, galantérie a klobúkov v minulosti.
Pozrite si na strane 6.

OZNAM

Mestský úrad zatvorený
pre dovolenku
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom
a klientom, že v dňoch od 27. júla 2020 do 31. júla 2020 bude
pre verejnosť zatvorený.
Ak potrebujete overiť podpis alebo kópiu úradného dokumentu, môžete sa obrátiť na:
Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej – č.t. 4420398
Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej – č.t. 4425486
Zabezpečenie pohrebu:
Potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície. Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách:
STYX – č.t. 0918 040 060, 0949 576 586
M. Kondel – č.t. 44 34 236, 0905 991 398
Anton Dado – č.t. 44 21 949, 0904 504 498
Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú – č.t. 0917
273 675. Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad - č.t.
44 31 053.
Pri inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu
v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159.

Dovolenka v mestskej
knižnici
VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE a STRETNUTIE S HUDBOU
Piatok 18. septembra od 10.00 hod. v parčíku pri Kultúrnej besede
Podujatie spája gastronómiu, výtvarné umenie, hudbu a tento rok aspoň trošku aj literatúru. Je určené pre verejnosť,
ale aj pre triedy školákov. A na čo sa môžeme tešiť?
Už o desiatej hodine porozkladajú mnohí regionálni maliari svoje štetce, palety, stojany a budú tvoriť priamo v parku,
takže môžeme sledovať, ako sa emócie a talent dostávajú na plátno, do dreva či keramickej hliny.
Neostaneme však len pri obzeraní. Šikovní pedagógovia (výtvarníci) pripravujú nápadité tvorivé aktivity pre deti aj
dospelých. Jožko Vydrnák bude viesť krátky kurz kresby štetcom, drievkom, ceruzou či pierkom a základy monotypie.
Spisovateľ Rudolf Dobiáš bude čítať svoje rozprávky a deti si ich pri počúvaní budú maľovať. Alebo sa necháte zlákať
a vyrobíte si vlastný šperk? Bude sa skrátka tvoriť, tvoriť a tvoriť.
A uvidíte, že pri hudbe nám to pôjde ešte lepšie. O 11. hodine Banda skvelých hudobníkov školákom predstaví inštrumentálne štýly a tradičné ľudové nástroje. O 16. popoludní zasadnú do improvizovaného hľadiska parku milovníci vážnej hudby. Dáme sa „do gala“ a užijeme si drobnú náhradu Teplického kultúrneho leta, ktoré sa tento rok nekoná. Mucha Quartet - významné komorné teleso, nám ponúkne diela Suchoňa, Vivaldiho, Zeljenku, Bellu, Moyzesa i Piazzollu.
Podvečer bude patriť hudobnému bonbóniku – (nielen) jazzovým a folkovým tónom, baladám, piesňam i básňam
v podaní Katky Koščovej, Martina a Mareka Geišbergovcov a fantastického klaviristu a skladateľa Daniela Špinera.
Múzy skrátka dostanú toľko priestoru, koľko nám len počasie a opatrenia úradov dovolia. Tešíme sa na vás v septembri.
Podrobný program nájdete na strane 5.

Mestská knižnica oznamuje svojim čitateľom, že v dňoch od
27. 7. do 31. 7.2020 bude z dôvodu čerpania dovolenky zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie.

Slovko pre manželov
Jedovatý je postoj toho, kto sa teší, keď vidí, ako sa voči niekomu
druhému pácha neprávosť.
Je úžasné vedieť sa tešiť z dobra druhého, keď bola uznaná jeho
dôstojnosť; keď sa ocenili jeho schopnosti a dobré skutky.
Toto nie je možné pre človeka, ktorý sa vždy musí porovnávať
a súťažiť, ešte aj s vlastným manželským partnerom – až tak, že
sa tajne raduje z jeho chýb.
Ak nebudeme živiť našu schopnosť tešiť sa z prospechu druhého
a budeme sa koncentrovať len na naše potreby, odsúdime sa na
život len v obmedzenej radosti.
Štefan Wallner, SDB
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Obnovené detské ihrisko
v Sade duklianskych hrdinov

Júl 2020
Výpisky z kroniky

Ako mohli Novodubničania konečne
odhodiť čižmy...
Dubovci a bude slúžiť i pre
obce Trenč. Teplá, Príles a Veľ.
Kolačín.
Zavedenie plynu
Na vykurovanie v domácnostiach
bude
zavedený
zemný plyn. Z toho dôvodu
sa prevádza inštalácia plynového potrubia. Zdroje plynu
budú čerpané z Gbel a za tým
účelom sa prevedie diaľkové vedenie až zo Žiliny. Plyn
v Novej Dubnici začali v prvých objektoch obyvatelia používať dňa 7.marca 1958.

Skoro ráno hračky „spia“, ale o chvíľu tu bude opäť rušno.
(foto: P. Hrehušová)

Ako si už mnohí obyvatelia
mesta všimli, v máji a júni
z detských ihrísk „zmizli“
niektoré staré kovové preliezačky. V júli sa však situácia obrátila a pri čínskom
múre bolo doplnené ihrisko
novými prvkami.
Ihrisko bolo realizované
s finančnou podporou Úradu
vlády Slovenskej republiky
v rámci programu „Podpora
rozvoja športu na rok 2019“.
Kovová
zostava
vežičiek
s rebríkmi, šmýkačkou, lanovou lávkou a šplhacou sieťou
je určená deťom starším ako
tri roky, menšie deti poteší
pružinová hojdačka - koník

a visutá hojdačka Hniezdo
s veľkým sieťovým sedákom
na hojdanie.
Prvky, ktoré vďaka prevahe
kovových materiálov by mohli
byť čo najdlhšie bezúdržbové a vandalom vzdorné, nás
s osadením stáli takmer 11.000
€, z toho dotácia Úradu vlády
bola 8000 €.
Na ihrisku ešte upravíme
trávnik, doplníme lavičky
a veríme, že revitalizované
ihrisko v tieni stromov poteší
v letnom období nielen deti
bývajúce v okolí, ale aj prázdninujúcich návštevníkov.
Katarína Bašná

ZŠ na Ulici Janka Kráľa
bude mať vynovené učebne

Obdobie letných prázdnin
využila Základná škola na
Ulici Janka Kráľa na rekonštrukciu svojich priestorov.
Ide o rekonštrukciu a následné moderné vybavenie
učebne fyziky a chemicko-biologickej učebne. Priestory
bolo potrebné renovovať z dôvodu zastarania jednak miestností, ako aj ich vybavenia.
V roku 2017 Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR zverejnilo výzvu
na predkladanie projektov na
modernizáciu učební. Mesto,
ako zriaďovateľ školy, využilo
túto možnosť a podalo žiadosť. Žiadosť bola schválená
v druhom kole v roku 2018.
Rozpočet projektu je približ-

ne 119 000 EUR, z toho spoluúčasť zriaďovateľa je 5%, teda
približne 5 500 EUR. Z dotácie
bude zakúpený nábytok do
učební (lavice, stoličky), laboratórne stoly, laboratórne
pracovisko učiteľa, interaktívne tabule, dataprojektor,
notebooky do učební. Najväčšou položkou budú didaktické pomôcky do oboch učební
a kabinetov.
Obnovili sa tiež rozvody
vody a elektriky, nový povrch
dostane aj podlaha a pribudnú nové svietidlá. To už financuje škola z vlastných zdrojov
a zo špeciálnej dotácie mesta
vo výške 10 000 EUR.
Text a foto: ImpulzPress

Niekoľko prvých rokov mesta sa nieslo v znamení blata a prachu. (foto: R. Mitánek)

Budovanie Novej Dubnice
prebiehalo postupne a naša
kronika, ako aj iné zdroje
hovoria o tom, že s naším
mestom boli veľké plány.
Vedeli ste napríklad, že
sa Nová Dubnica mohla stať
vzorovým okresným mestom?
Ale k tomu, aby sa tieto plány mohli uskutočniť, bolo
najskôr potrebné priviesť do
mesta infraštruktúru, sprevádzkovať zásobovanie vodou, kúrenie uhlím nahradiť
plynovým, zabezpečiť zdravotnú starostlivosť.
To, čo sa nám dnes už zdá
ako samozrejmosť, až také samozrejmé pre prvých obyvateľov mesta nebolo, ešte stále
chodili po blatových cestách
a chodníky boli v nedohľadne. Zároveň bolo tiež potrebné
riešiť katastrálne začlenenie
Novej Dubnice v rámci krajov. (V nasledujúcom texte je
zachovaná gramatika autora
kroniky.)
Zmena hraníc katastru
Nová Dubnica leží na pozemkoch katastru Dubnica
n/V, Trenč. Teplá, Veľ. Kolačín
a Trenč. Teplice. Do roku 1957
ešte neboli stanovené presné
hranice. Je potrebné preniesť
zmenu hraníc – zvlášť keď
niektoré pozemky ležia v katastri Trenč. Teplá, ktorá patrí
do bratislavského kraja.
Návrh na zmenu hraníc je
plánovaný asi tak, že územie
Novej Dubnice by pripadalo
do Kraja žilinského a zahrnovalo by okrem Novej Dubnice
i čiastočné pozemkové zmeny
a úpravy obcí Trenč. Teplice, Trenč. Teplej, Nemšovej a
niektorých obcí za Váhom.
Niektorí zástupcovia presadzujú mienku, aby okresné
sídlo z Ilavy bolo premiestnené aspoň na dobu 10 rokov do
Dubnice n/V a odôvodňujú to
rozšírením mesta ako i veľkým
priemyslovým potenciálom.
Po tejto dobe a po dokončení
výstavby Novej Dubnice by
prešlo umiestnenie okresu do
nášho mesta, ktoré by ekonomicky vyhovovalo ako vzorové

mesto okresné.
Zdravotné stredisko OÚNZ
So súčasnými vymoženosťami v Novej Dubnici bolo
nutné a potrebné riešiť otázku
starostlivosti o zdravie človeka. I v tomto prípade bol nekonečný rad prekážok, ktoré boli
spojené s ubytovaním lekára
ako i so zavedením ordinačných miestností.
Zdravotné stredisko bolo
umiestnené ako provizórium
v budove SA4 spojením dvoch
bytových jednotiek. Prvým lekárom, ktorý nastúpil v Novej
Dubnici, bol MUDr. Dominik
Harabus v r. 1954. Po dvoch
rokoch – r. 1956 nastúpil lekár MUDr. Jozef Stránský,
ktorý zriadil ordinačnú sieň
s príslušenstvom a mal ku svojej pomoci diplomovanú sestru ošetrovateľku. Do okruhu
jeho ordinácie – okrem Novej
Dubnice, patril Veľký a Malý
Kolačín.
V tom samom roku bola
zriadená poradňa pre tehotné
matky. Nakoľko počet detí stále rástol, bol ustanovený v našom meste detský lekár MUDr.
Ondrejčka s ordinačnou dobou 3 dni v týždni.
Od roku 1954 ordinuje
v Novej Dubnici zubný technik
Václav Beran, ktorý je súčasne
škol. lekárom a v určité dni je
zamestnaný v zubnom ambulatóriu Závodu Stavoindustria
v Dubnici n/V. Zubná ordinácia je umiestnená v bloku SA3.
Zavedenie elektrického
osvetlenia
Elektrické osvetlenie v Novej Dubnici je zatiaľ provizórne riešené. Vedenie je zapojené na hlavnú sieť Trenč.
Teplá a Dubnica n/V. V rámci
elektrifikačných prác bolo do
roku 1957 započaté s výstavbou pouličného osvetlenia
v r. 1955 v celkovej kapacite
22 poulič. lámp. Elektrického
prúdu od počiatku výstavby
sa hlavne používalo na osvetlovanie pracovísk a na práce
na stavbách.
Jednotlivé bloky obytných
budov boli tiež provizórne za-

pojené na túto pomocnú elektrickú sieť. Stávalo sa preto, že
pri zaťažení, alebo pri poruchách bolo elektrické vedenie
pre domácnosti vypnuté, takže nastávali rôzne nepríjemnosti a ťažkosti.
Výstavba vodárne
Dočasné vodárne v Novej
Dubnici sú dve a zásobujú
nielen všetko obyvateľstvo
mesta, ale používa sa ich pri
stavebných prácach. Jedna vodáreň je pri „Slobodárni“ 23 a
druhá pri SA4 za fotbalovým
ihriskom. Vodárne boli vystavané provizorne už v počiatkoch prípravných prác a zatiaľ
nevyhovujú, nakoľko hladina
vody je nízka a je potrebné
studne náležite prehĺbiť. Táto
práca je plánovaná na rok
1958.

Asfaltovanie ciest
Najpalčivejší problém boli
cesty a chodníky, ktoré po
každom daždi a rozryté od
nákladných dopravných aut,
čo dovážali materiál na stavby, boli v dezolátnom stave.
Po dáždi spústa blata, po vyschnutí mračná prachu.
Občania mesta chodili
vo vysokých gumových čižmách a prezúvkach, ktoré si
vyzúvali pred tým, než vkročili do bytu. Pri vzájomných
návštevách so sebou nosili
aj papuče. Od roku 1951 chodili preto občania po týchto
cestách šomrajúc, až do roku
1957. Až zásahom rady MNV
na žiadosť občanov a neudržateľného stavu v meste, boli
zástupcovia Novej Dubnice
prijatí podpredsedom KNV
v Žiline, kde boli predostreté
požiadavky na najnutnejšie
zlepšenia a zabezpečenie rôznych prác v našom meste –
zvlášť asfaltovanie chodníkov
a ciest. Tak sa stalo, že Miestny národný výbor na svojom
zasadnutí dňa 19. marca 1958
mohol ubezpečiť občanov, že
asfaltovanie ciest a chodní-

Koľko miešačiek ešte treba na dokončenie mesta?
(foto: R. Mitánek)

Zásobovanie Novej Dubnice vodou bolo navrhované
v dvoch alternatívach. Jednou bolo zásobovanie vodou
z obce Dobrá, druhou vybudovanie vlastnej vodárne.
Nakoľko vodný stav v okolí
nášho mesta vyhovoval jak
z hľadiska kapacity, tak aj
zo stanoviska zdravotného
a náklad je ďaleko menší, naša
Nová Dubnica bude mať hlavný zdroj zásobovania vodou
z novovybudovaných studní.
Z týchto studní sa bude čerpať
voda do vodojemu na kopci

kov bude prevedené v roku
1958. Počiatočné práce boli
započaté v II.štvrťroku 1958 a
síce asfaltovanie a úprava príjazdnej cesty od hlavnej hradskej Trenč. Teplá – Žilina, ako
i niektorých chodníkov a ciest
v samotnom meste.
A naši občania z väčšej časti odhodili vysoké čižmy ako
nepotrebné a spokojne vykračujú po asfaltovej ceste v poltopánkach.
Janka Prnová
kronikárka mesta

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Mestská ZOO - vieme, kto tu s nami žije?
Mestská príroda – to je termín, ktorý nám asi nič nehovorí. Mesto a príroda sú
v tradičnom ponímaní navzájom nezlúčiteľné, priam
protiklady. Ale je to naozaj
tak? Ako je to s prírodou
v meste?
Dnešná dravá doba premieňa povrch Zeme rýchlo
a masívne: lesy ustupujú, poľnohospodárska pôda mnohokrát vyzerá ako púšť – hektáre
intenzívne obrábanej pôdy
bez stromov a krov. A medzi
zbytkami lesov a lánmi polí
sa rozrastajú mestá, ktoré zaberajú čoraz viac územia. Aj
dediny už vyzerajú viac ako
mesto – veď v nich žijú ľudia,
ktorí trávia viac času v meste,
ako záhradkárčením či ovocinárstvom. Tým pádom sa
mestská, odborne urbanizovaná krajina, stáva posledným
útočiskom pre živočíchy, ktoré
vplyvom človeka strácajú svoje pôvodné bydliská a zdroje
potravy.
Mesto je totiž rozmanité
prostredie, kde na pomerne
malej ploche nájdeme zastavané plochy, parky, ostrovčeky zelene, sídliská, záhradné
oblasti, vodné plochy, korytá
riek, ruderálne (zanedbané,
neudržiavané) plochy, staveniská až po lesy a lúky. Samozrejme, v meste pôsobia
na živočíchy mnohé negatívne vplyvy - hluk, znečistenie
vzduchu, pôdy a vody, málo
zelene a vody, strety s motorovými vozidlami, vysoké budovy spôsobujú zmeny prúdenia
a smeru vetra. Hlavným pozitívnym vplyvom sú naopak
ľahko dostupné zdroje potravy – či už odpad z domácností alebo vedomé kŕmenie
ľuďmi, vyšší výskyt hlodavcov či hmyzu. Teplo, ktoré sa
v mestách akumuluje, prináša
lepšie podmienky pre teplomilné či nesťahovavé druhy
v zimnom období (v mestách
je teplota o 2-3°C vyššia ako
v okolitej krajine). Z prezimujúcich živočíchov sa mnohé
druhy prispôsobili a zostávajú v meste aj počas hniezdneho obdobia. Na rozdiel od
voľnej prírody, kde zvieratá
nezomierajú na starobu, ale
takmer vždy sú obeťami predátorov, sa mestské živočíchy
dožívajú dôchodku v pomerne
v dobrom zdraví a počte.

Vtáky nad nami poletujú
v dobrom aj zlom
Naši operení susedovci si
vyberajú mestá kvôli dostatku
potravy a zaujímavej ponuke
vtáčích realitiek na bývanie.
Kostoly, bytové domy a paneláky dokonale nahrádzajú počas hniezdneho obdobia skaly, ktoré využívajú už nielen
pôvodne skalné druhy ako
dažďovníky a belorítky, ale aj
typicky lesné druhy, od sýko-

riek až po ďatle. Práve ďatle
sa však stali tŕňom v oku pre
mnohých vďaka súčasnému
trendu zatepľovania fasád.
Zatepľovací materiál - polystyrén či minerálna vlna im
ponúka pre bývanie lákavý
dutý a mäkký materiál. Balkóny a parapety okien, najlepšie
s kvetináčmi, sú častým miestom na hniezdenie hrdličiek,
holubov či sokolov. Lastovičie
hlinené stavby lemujú podlubia, strechy, striešky (a ich
hovienka naše chodníky)...
Zrazené zvieratá na cestách
a hlodavce lákajú okrem sokolov aj ďalšie dravé a všežravé
vtáky - sovy, krkavce, vrany,
havrany, kavky. Ako fanúšik
Hitchcockovho hororu Vtáky
sa vždy zľaknem vtákov, vyletujúcich z kontajnerov v meste, kde hodovali na nejakých
mňam odpadkoch – či už sú to
malé vrabce, či väčšie druhy.

Cicavce - domáci miláčikovia
aj obávané šelmy
Väčšina druhov mestských
cicavcov je viazaná na oblasti
„zelených plôch“ (parky, lesoparky, opustené priemyselné
areály a obytné zástavby so
záhradami), ktoré nie sú pravidelne kosené a udržiavané.
Okraje ciest a koľajníc, zeleň
pri potokoch a pod stĺpmi vysokého napätia sú chodníčkami, cestami a diaľnicami pre
srny, zajace, líšky či kuny cez
urbanizovanú krajinu. V mestách sa darí najmä všežravcom, vrátane ježkov, veveríc
a hlodavcov, ktoré využívajú
širokú škálu potravy - hmyz,
červy, dážďovky, zvieratá
usmrtené na cestách, zvyšky potravín a odpadky, ale aj
potravu pre domáce zvieratá.
Tak ako aj vtákom, sa v mestách darí aj netopierom – staré
povaly a strechy bytových domov sú pre ne novým, moderným domovom s dostatkom
potravy naokolo. O stovkách,
tisícoch až miliónoch myší a
potkanov, ktoré s nami po tisícročia spolunažívajú (nie že
by sme ich pozvali) a zdarne
zvyšujú svoje počty napriek
deratizačnému úsiliu nás
všetkých, radšej pomlčíme.
Šelmy vstupovali do miest už
v dávnej minulosti ako predátori či zdochlinožravce. Až
neskôr si ich človek domov
priviedol úmyselne ako vítaných pomocníkov pri love
a ochrane majetku. Zdomácnenie vlka (dnes pes) sa nám
podarilo pred 12–14 tisíc
rokmi, s mačkami sme sa skamarátili pred 9,5 tisíc rokmi.
V súčasnosti v mnohých
mestách Európy sledujeme
populácie líšok či kuny, na
skládkach odpadu žijú hyeny
a šakaly. Šakaly boli zaznamenané aj na Slovensku,
dokonca priamo v centre Bratislavy. Dobre známe v hor-

ských oblastiach je navštevovanie kontajnerov s odpadom
medveďom hnedým.
Život v mestách prináša
cicavcom aj úskalia - stret
s motorovými vozidlami, lov,
odchyty, ničenie nôr, otravy
(cielené aj necielené). Spolužitie človeka a väčších druhov
zvierat je bohužiaľ spojené
s narastaním konfliktov, škodami na majetku, prenosom
infekčných ochorení, napadnutí domácich zvierat a ľudí.

Plazy, obojživelníky,
mäkkýše (rozumej hady,
žaby, slimáky)
Nie príliš dobrou vizitkou
života so zvieratami je výskyt
Američanky - korytnačky písmenkovej vo vodných tokoch
a jazierkach, ktorej sa takto
zbavujú nie príliš nadšení
chovatelia (jazierko v parku
v Trenčianskych Tepliciach
je toho príkladom). Jašteričky na výslnných múroch budov objavíme tiež, slepúcha
takisto (bohužiaľ častokrát
zrazeného na ceste). Inými
hadmi radšej nejdem strašiť,
ale aj tie sa v mestách nájdu,
dokonca okrem našich nie
nebezpečných druhov utekajú chovateľom aj exotické
druhy, pri ktorých už niekedy prestáva sranda. Hlboké
kaluže a potoky na okrajoch
miest a staveniskách obývajú
všetky vývojové štádiá žiab,
najmä skokanov. Slimáky sú
tiež veselá kategória zvieratiek (veď kto iný dokáže mať
oči na stopkách, byť chvíľu
samec a potom samica), či už
s domčekom či bez – najmä
záhradkári by vedeli veľa rozprávať o aktivitách slizniakov
a o šírení prisťahovalca slizovca iberského na naše záhrady
z Pyrenejského polostrova.

Hmyz, chrobač
a iná drobná háveď
Rozmanité druhy hmyzu,
motýľov, chrobákov, červov
nájdeme v mestách pomerne
hojne – podľa toho, ktoré mesto koľko kosí, koľko má kvitnúcich rastlín, krov a stromov
a či používa chemické postreky. Keďže vieme, že včiel
a iných opeľovačov extrémne
ubúda, je dôležité podporovať
ich život v mestách – nie príliš
častým kosením, vysádzaním
kvitnúcich záhonov a drevín,
prípadne chovom mestských
včiel v úľoch na strechách pa-

nelákov – to je súčasný trend,
ktorý začali praktizovať mnohé mestá aj na Slovensku.
V bytoch, pivniciach a povalách, posteliach, izbových
kvetinách a potravinách vytvárame priestor pre bujarý
život aj nie príliš želaným
hmyzákom – pavúkom, švábom, roztočom, nedajbože
plošticiam, moliam, blchám,
(čože sa ten náš psík tak škriabe?). Problematické je šírenie rôzneho cudzokrajného
hmyzu a chrobákov, spojené
s dovozom tovarov, potravín
a zvierat z exotických krajín,
čo zaváňa možným šírením
rôznych chorôb.
V mestách Európy a aj
v našom meste dlhodobo
a celkom mierumilovne spolu
nažívame ľudia so zvieratami
- pôvodnými slovenskými aj
nepôvodnými - zo zahraničia
naschvál ale väčšinou omylom či náhodou zavlečenými
druhmi. Problémom je, keď
sa tí cezhraniční množia viac
ako naši slovenskí súkmeňovci, čo spôsobuje postupné
vytláčanie a ohrozenie našich
druhov.
Keď si to tak na záver zhrnieme, mestá sú obývané
menšinovo ľuďmi, ale väčšinovo živočíchmi rôznych
druhov, tvarov, veľkostí. Je
však na nás, ľuďoch, aby sme
objektívne a odborne vyhodnotili, ktoré spolužitie budeme podporovať, a ktoré sa
budeme snažiť udržiavať na
prijateľnej miere. Keďže mestá
sú pre mnohé druhy životnou
nevyhnutnosťou, pomôžme
im prežiť – vtáctvu, včelám,
motýľom, ježkom, chrobákom. Nemyslím tým vykladaním teplej stravy 3x denne, ale
najmä zachovaním čo najväčšej výmery zelene, výsadbou
kvitnúcich a plodiacich stromov a krov, budovaním vodných plôch v mestách, obmedzením chemických postrekov
a hnojív – okrem podpory
živočíchov si tak aj sami sebe
zlepšíme prostredie mesta pre
zdravší život nás všetkých.
Nesťažujme sa na málo kosené okrajové časti mesta, ktoré
zarastajú kríčím – čo je pre
nás nevzhľadný kus pozemku,
to je pre mnohé zvieratá raj
na zemi – v Novej Dubnici to
môžeme vidieť na ploche za
panelákom č. 730 – tzv. účko.
Obyvatelia mesta sa sťažujú,
aká je plocha, na ktorej sa kedysi zvažovala výstavba paneláku, nepekná. Ale stretávame
sa tam so srnkami, bažantami,
kačkami, zajacom - z pohľadu
prírody je to krása nevídaná.
Nezabúdajme, že bez zachovania života iných druhov nie
je možný ten náš.... (už čakám
len na príchod novodubnického medveďa, a budem spokojná).
Katarína Bašná
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ZBERNÝ DVOR
Otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť
sú nasledovné:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

zatvorené
7.00 – 16.00 h
7.00 – 17.00 h
7.00 – 16.00 h
7.00 – 16.00 h
9.00 – 13.00 h

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín.
Na zberný dvor vstupujte s dokladom totožnosti a riaďte sa
pokynmi správcov zberného dvora.

VŠIMLI SME SI

Na kruhovom objazde pri Lidli došlo používaním k poškodeniu
obrubníkov. Pruh, ktorý tieto obrubníky oddeľujú, neslúži na
jazdu áut, je to skôr bezpečnostný prvok na prípadné vyhnutie
sa pri kolízii. Jeho opravu plánuje oddelenie výstavby a dopravy
na september.

V meste prebieha oprava povrchov komunikácíí v sume približne 120 tisíc € a oprava výtlkov na mestských cestách v sume
približe 13 tisíc €. Zároveň je obnovované vodorovné dopravné
značenie za 14 500 €.

Nové miesta na parkovanie boli vytvorené aj pred domami
súpisné č. 5 a 6 na Ulici SNP. Bezpochyby boli potrebné – obsadené sú ihneď všetky.

Veľmi zlá situácia v parkovaní a umiestnení kontajnerov bola už
mnoho rokov medzi domami 7, 9 a 11 na Ulici SNP. Bol tu večný neporiadok, vzájomné sťažnosti vývozcu odpadu a vodičov
áut. Týmto problémom by mal byť koniec. Obyvatelia parkujú
na novom vyasfaltovanom parkovisku s vyznačenými miestami,
kontajnery sú tiež „odparkované“, spolu na 4 nových stojiskách
s vyznačením zákazu parkovania. Ostáva už len držať si tu poriadok.
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Putovali sme po stopách
Novodubnickej 25-ky

Kaplnka Obrátenia sv. Pavla Apoštola
Pod kopcom Hôrka vo Veľkom Kolačíne, cez ktorý vedie cesta do Trenčianskych
Teplíc, je pod obrovskými
lipami a agátmi ukrytá Kaplnka Obrátenia sv. Pavla
Apoštola. Miesto, kde kroky
väčšiny z nás nevedú často.
Dovolím si povedať, že väčšina Novodubničanov tam
počas roka nezavíta, možno
sú i takí, ktorí toto miesto
vôbec nepoznajú. Okrem zopár Kolačanov sa tu možno
zatúlajú miestni výletníci či
hubári. A predsa to tak nebolo vždy.

Krátka prestávka na Grófovci (557 m n.m.). (foto: M. Hál)

Z dôvodu zákazu organizovania hromadných podujatí
sme pre milovníkov turistiky po postupnom uvoľňovaní opatrení pripravili náhradné podujatie s názvom
Po stopách Novodubnickej
25-ky, ktoré sa konalo v sobotu 4. 7. 2020.
Z Mierového námestia v Novej Dubnici štartovala skupina
s Milanom Ondřejíčkom. Pod
Slimákovou sa k nim pridala
skupina, ktorá štartovala pod
vedením Michala Hála z Kolačína. Trasa nebola pre účel
tohto podujatia značená a ani
na obvyklých stanovištiach
neboli členovia KST Kolačín.
Počasie však prialo nielen
stredne náročnej turistike,
ale aj nádherným výhľadom,
ktoré sme si po trase mohli
vychutnať. Na Grófovci sme si
dopriali odpočinok, napísali

voľačo do vrcholovej knihy
a pokračovali cez Kyšky až na
Kamenné vráta, kde sa naša
20-členná skupinka opäť rozdelila. Časť pokračovala cez
otoč na Ostrý vrch a druhá
časť sa vybrala na Markovicu
a odtiaľ do Kolačína. Po ceste
sme mali možnosť pozorovať
krásu Strážovských vrchov,
prejsť málo navštevovanými miestami a potešili nás aj
krásne dubáčiky či lesné jahody. Celý deň sa niesol v príjemnej atmosfére a pohode.
Najbližšie pre vás pripravujeme tradičné podujatie Po
stopách SNP na Markovici,
ktoré sa bude konať 29. augusta 2020. Podrobnosti nájdete
v osobitnej pozvánke a na
facebooku. Tešia sa na vás turisti z Kolačína.
Soňa Kačíková

Rozlúčkové
stretnutie ZO JDS

Na stretnutí sa blahoprialo tohtoročným „polookrúhlym“
jubilantom. (foto: V. Klobučníková)

Nakoľko bol z dôvodu Covidu-19 zákaz stretávania
pomerne dlhú dobu, stretli
sme sa aspoň na záver pred
prázdninovou prestávkou.
Toto milé ukončenie nútenej prestávky, sa ako zvyčajne,
konalo v priestore hostinca
„u Stana“ pri kúpalisku. Na
to, že počasie nebolo veľmi
priaznivé, sa priestor rýchlo
zaplnil.
Po privítaní Betkou Kopačkovou sa ujala slova recitátorka Soňa Kršková s milou
básňou zo života od Vladimíra Reisela „Večery“. Následne pokračovala predsedníčka
so zoznámením prítomných
s predbežným plánom akcií na
poprázdninovú sezónu.
Do programu bolo zaradené slávnostné blahopriania
k životnému jubileu členkám

i členom od 70 do 85 rokov,
ktorých bolo 1. polrok až 28.
Jubilujúci sa potešili darčekom v podobe kvetín a sladkého dezertu. Program vyvrcholil humornou scénkou nášho
minidivadielka v podaní
M. Karikovej, J. Farulovej
a P. Ďuďáka.
A napokon nasledovala
voľná zábava, ktorá postupne
naberala na obrátkach. Pri
rezkej, hlasitej hudbe sa dámy
i páni vyšantili do sýtosti a za
vymýšľanie tanečných figúr by
sa nemuseli hanbiť ani mladšie ročníky.
Opäť sa potvrdilo, že vek je
len číslo. Hudobnú produkciu
doplnenú spevom zabezpečil
náš kolega Rudo Vojtech energickými pesničkami.
Soňa Kršková

Táto kaplnka bývala v časoch, kedy ešte naše mesto
nemalo ani jeden kostol, pravidelne v letnom období miestom slávenia svätých omší.
Neskôr aspoň tých slávnostných počas hodov v Kolačíne.
Slnečné nedeľné dopoludňajšie prechádzky s rodičmi
a známymi, omša v prírodnom
prostredí a návrat k nedeľnému obedu nám však mnohým
ostala v trvalých spomienkach... Kaplnka však niekedy
na starostlivosť ľudí nemala
šťastie.
Podľa dostupných zdrojov
ju dal postaviť v rokoch 1884
– 1885 Pavel Arpád Andaházyi (nar. 1835), veľkostatkár,
poslanec
rakúsko-uhorskej
vlády v Budapešti, ktorý pracoval ako školský inšpektor vo
vtedajšej Trenčianskej stolici.
Nad oltár dal umiestniť obraz
svojho patróna – sv. Pavla na
koni. Výjav, kedy sa Šavol –
horlivý prenasledovateľ novovznikajúceho kresťanstva – na
ceste na koni do Damasku
prechádza silným zážitkom
stretnutia s Bohom, ktorý sa
ho pýta, prečo ho prenasleduje. Šavol je týmto stretnutím
ovplyvnený natoľko, že sa
mení celý jeho život. Stáva sa
z neho Pavol – najaktívnejší
ohlasovateľ Ježišovho učenia,
jeden z hlavných pilierov cirkvi.
Arpád Andaházyi zomrel
v roku 1914 a od jeho smrti sa
o kaplnku dlho nikto nestaral.
V priebehu týchto rokov, ale
najmä počas I. svetovej vojny,
úplne schátrala. Bola ukry-

Kedysi bola jedinou kresťanskou stavbou v meste. Podarí sa ju
znova obnoviť? (foto: Petra Hrehušová)

tá medzi stromami, vpredu
vedľa schodov rástli moruše.
Strecha bola porozbíjaná, po
múroch tiekla voda, krov bol
úplne zhnitý. V roku 1923 sa
občania Kolačína dohodli,
že si kaplnku svojpomocne
opravia. V obci sa uskutočnila
zbierka, drevo na krov sa vyrúbalo z obecných hôr. Všetok
dovoz materiálu a samotný
materiál financoval Dezider
Singer. Občania oslávili vysviacku kaplnky v nedeľu po
sviatku Nanebovzatia Panny
Márie 17. augusta 1924. Kaplnku vysvätil a prvú omšu
celebroval pápežský prelát
z Trenčína. 25. júna 1989 mal
v kaplnke slávnostnú primičnú sv. omšu prvý kňaz z Novej
Dubnice Juraj Drobný.
Do roku 2011 sa konali
v kaplnke sv. omše (2x v týždni a 1x ročne hodová), ktoré
okrem obyvateľov Kolačína
navštevovali aj ľudia z Novej
Dubnice. Udržiavali ju veriaci. V roku 2011 bola ukončená
stavba kostola v Kolačíne, bohoslužby sa v kaplnke odvtedy
neslávili. Kaplnka však nikdy

nebola majetkom Rímskokatolíckej cirkvi.
Niekoľko rokov prebiehalo
zisťovanie skutočných alebo
možných vlastníkov. Výsledkom tohto zisťovania bolo, že
akosi nepatrí nikomu. Na základe toho ju mesto v súlade
so Zákonom o obecnom zriadení a Zásadami hospodárenia s majetkom mesta prijalo
v roku 2017 do svojho majetku. Plánom vedenia bola jej
postupná rekonštrukcia, no
zhoršená finančná situácia po
korona období opäť plány akosi marí a peniaze na obnovu
v mestskej kase momentálne
chýbajú.
Ako sa často stáva, história
sa opakuje a kaplnka v ostatných rokoch opäť chátra. Zdá
sa však, že Kolačania myšlienku na obnovu tohto miesta už
viac nechcú odkladať. A tak,
ako v roku 1923, púšťajú sa do
prác svojpomocne. Skupina
aktívnych ľudí sa rozhodla,
že čo bude v ich silách, začnú
s vedomím mesta postupne
opravovať. Jeden z nich rozpráva: „Zatiaľ sa nám poda-

rilo obnoviť misijný kríž pred
kaplnkou, vytrhať hrdzavé
nohy lavičiek pokosiť okolie
a odstrániť kríky z bezprostrednej blízkosti kaplnky.
Mesto zisťuje možnosti opätovného zavedenia elektriny,
pretože tá bola odpojená. Aby
sme mohli tieto aktivity rozvíjať oficiálne, a o kaplnku sa
aj po rekonštrukcii starať, zakladáme občianske združenie.
Následne požiadame o založenie transparentného účtu.
Bude potrebné, v spolupráci
s oddelením životného prostredia, zhodnotiť stav a bezpečnosť stromov, bez orezu sa
to asi nezaobíde. Zohnali sme
firmu, ktorá by nám urobila
posudok o príčinách vlhnutia
múrov. Bude potrebné vypracovať aj statický posudok, aby
sme zistili, v akom stave je
stavba. Obhliadka krovu ukázala, že bude treba minimálne
vymeniť jeho časť a krytinu
ošetriť náterom. Postupne sa
bavíme o obnove interiéru
tak, aby bol zachovaný jeho
pôvodný vzhľad.“ Na otázku,
z čoho chcú obnovu financovať, hovorí o tom, že pre
začiatok sa zložili, prispel im
aj sponzor, ďalší (sponzori)
finančnú pomoc prisľúbili.
V krátkej budúcnosti bude
možné prispieť na transparentný účet.
Veríme, že sa podarí čoskoro spojiť sily a dohodnúť rokovanie všetkých strán, ktorým
na kaplnke záleží: novovzniknutého občianskeho združenia, vlastníka - Mesta Nová
Dubnica i farského úradu
a spoločne nájsť riešenie, ako
kolačínsku kaplnku zrekonštruovať, udržiavať a využívať nielen na účel modlitieb
a bohoslužieb, ale aj napríklad v rámci turistickej či cykloturistickej trasy.
Bez vzájomnej spolupráce
to nepôjde. Kaplnka nie je oficiálne historickou pamiatkou,
pre Kolačanov a mnohých Novodubničanov má však veľkú
hodnotu. Veď s vierou tu prosili Pána Boha o požehnanie
naši predkovia už pred viac
ako 130 rokmi.
Petra Hrehušová

Žiaci zo Súkromnej ZŠ obhájili svoj projekt
Napriek mimoriadnej situácii, spôsobenej šírením
ochorenia COVID 19 a prerušeniu vyučovania, žiaci
SZŠ pokračovali v príprave
svojho projektu „Renovácia športového ihriska“
v medzinárodnom programe Roots & Shoots, zámerom ktorého je zlepšenie
vzhľadu a funkčnosti športovej časti detského ihriska
vedľa školy.

V prvom rade museli upraviť harmonogram a presunúť
aktivity spojené s projektom
do nasledujúceho školského
roku. Najdôležitejším míľnikom bola obhajoba projektového zámeru pred komisiou,
ktorá sa presunula do on-line
priestoru.
Uskutočnila sa 12. júna
prostredníctvom
platformy
ZOOM. Všetci zúčastnení sa
pripojili zo svojich kancelárií
alebo domovov, žiacky tím zastupovali 5 žiaci (Denisa Petrovská, Peter Vavrinec, Martin
Bačík, Maroš Hrehuš a Janka
Šošovičková), ktorí obhajovali
projekt priamo zo školy, za dodržania všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.
Žiaci predstavili svoj projektový zámer, opísali doteraz
realizované aktivity a odpovedali na dôkladné otázky komi-

sie v zložení: Silvia Szaboová
(Ekocentrum Sosna), Matúš
Stračiak (nadácia Green Foundation), Martin Tóčik (Slatinka, o.z.) a Pavol Pažítka
(mesto Nová Dubnica). Svojou
prítomnosťou na obhajobe
žiakov podporili i Katarína
Bašná, vedúca oddelenia životného prostredia a Jana Kramárová, riaditeľka SZŠ.
Žiaci dokázali zodpovedať
všetky otázky a presvedčiť komisiu o tom, že projekt majú
dobre premyslený a jeho realizáciu zvládnu. Všetci členovia komisie ocenili kvalitu
spracovaného projektového
zámeru a tiež vysokú úroveň
obhajoby a odsúhlasili, za veľkej radosti žiakov, finančnú
podporu projektu.
Hlavným cieľom globálneho
vzdelávacieho programu Roots & Shoots je naučiť mladých

ľudí vyhľadávať problémy
svojho okolia a aktívne sa zapájať do ich riešenia. Program
umožňuje žiakom získavať povedomie o aktuálnych problémoch svojej obce či mesta.
I vďaka spolupráci a podpore mesta môžeme do vzdelávania prinášať aktivity, ktoré
významne prispievajú k rozvíjaniu kľúčových kompetencií
ako sú napr. strategické myslenie, schopnosť riešiť problémy, schopnosť spolupracovať,
komunikačné zručnosti a pod.
Aktuality o realizácii žiackeho projektu, realizáciu
ktorého zahájime v septembri 2020, nájdete na: https://
www.facebook.com/RaS-Experti-100972661408302/
Jana Šošovičková
SZŠ v Novej Dubnici

www.novadubnica.sk

KULTÚRA
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DH Bučkovanka
Sobota 15. 8. o 17.00 hod.
Dom kultúry Kolačín
„Bučkovec“ je názov časti obce Moravské Lieskové
v okrese Nové Mesto nad Váhom, od ktorého sa odvíja
dnešný názov známej dychovej hudby podjavorinského regiónu – BUČKOVANKY. Jej repertoár tvoria reprezentatívne skladby našich a zahraničných autorov
a úpravy ľudových piesní z rodného podjavorinského
kraja.

Piknik s primátorom (10.00 - 11.00 hod.)
Na skoré raňajky či zdravú desiatu pozýva jedáleň ZŠ na Ulici
Janka Kráľa. Kávu, čaj či bylinkovú limonádu vám doleje usmiaty primátor.
Plenér výtvarníkov (10.00 - 17.00 hod.)
Vôňa čerstvých farieb, sústredená práca, stretnutia priateľov
maliarov a zanietené rozhovory nad plátnami... Príďte sa pozrieť, ako budú maľovať, tvoriť a vystavovať maliari z nášho
regiónu. O 17.00 sa aj my „nemaliari“ na vernisáži dozvieme, čo,
ako a prečo bolo v ten deň namaľované.

TVORIVÉ DIELNE
Bluegrassový festival - 17. ročník
Sobota 15. 8. o 19.00 hod.
Amfíkpub

Dotkni sa hliny - keramická dielňa so Soňou Zelískovou
(10.00 - 17.00 hod.)
Skúste si dotyk s keramikárskou hlinou, vytočte si svoj hrnček
či misku.

(19.00 hod.) L.T.T.
Gospelová smršť s pestrými vokálmi, vycibrenými aranžmánmi a celkovým pokojom. To je kapela L.T.T. z Hornej Poruby.

Monika Piekielnicka - art tattoo
(10.00 - 17.00 hod.)

(20.00 hod.) The New Old Traditon
The New Old Tradition je bluegrassová skupina, ktorá vznikla v roku 2016 okolo dvoch hudobníkov (Marian Šupák a Ľuboš Drozd). Ako už z názvu skupiny vyplýva, venujú sa tradičnému
bluegrassu v novom prevedení a svojím zložením sú pre novodubnický festival domácou skupinou.
(21.00 hod.) Prospektori
Skupina Prospektori zo Skalice čerpá z tradičnej americkej Old Time Music. Repertoár pozostáva z amerických štandardov spievaných v angličtine, češtine a vlastných originálov.
(22.00 hod.) Blueland
Slovenská bluegrassová skupina Blueland vznikla začiatkom roku 1995 v Hlohovci. Skupina
sa zameriava na moderný súčasný bluegrass a hráva hlavne na bluegrassových festivaloch na
Slovensku aj v zahraničí.

Maľujeme s Jozefom Vydrnákom
(10.30 - 16.00 hod.)
Namaľujme si rozprávku (10.30) - určené pre deti. Budeme maľovať rozprávkové príbehy, ktoré prečíta spisovateľ Rudolf Dobiáš,
pod vedením univerzálneho výtvarníka Jožka Vydrnáka.
Základy kresby (14.00) štetcom, drievkom, ceruzou, pierkom,
uhlom, základy monotypie s Jožkom Vydrnákom.
Ozdobte sa šperkom
(10.00 - 17.00 hod.)
Šperkárska dielňa s Dankou Vlčkovou. Danka verí, že všetci
máme tvorivé ruky, len ich musíme prebudiť a že nie všetky veci
si musíme kúpiť, niektoré si môžeme sami vytvoriť.
Inštalácia interaktívneho dreveného objektu
(10.00 - 16.00 hod.)
Inštalácia interaktívneho dreveného objektu študentov Strednej
umeleckej školy Trenčín pod vedením Mgr. Mareka Bitanovského.
Múzy a deti – výtvarná dielňa so Stankou, Majkou
a Anitkou
(10.00 - 16.00 hod.)
Superšikovné pani učiteľky výtvarných odborov umeleckých
škôl sa tešia na deti, ktoré chcú tvoriť, tvoriť a tvoriť... a čo tak
skúsiť nové zaujímavé výtvarné techniky? Práce detí budeme
o 17. hodine obdivovať na spoločnej vernisáži.

Sranda Banda
Nedeľa 23. 8. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede
Pripravte sa, mile deti, valí sa na vás tornádo! Sranda Banda show je komediálna Family
show, v ktorej sa miešajú krásne bábky, výborná bruchovravecká technika a trefný humor.
Energické divadlo je popretkávané gagmi tak,
aby pobavilo celú rodinu. Show je absolútne
unikátna a nikde inde na Slovensku ju neuvidíte. Po predstavení sa bude rozdávať točená
cukrová vata.

Duchoňovci
30. 8. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede
Aj keď v novembri uplynie od smrti Karola
Duchoňa 35 rokov, piesne, ktoré preslávil
svojím nezabudnuteľným hlasom, stále znejú
z rádií, na koncertoch, zábavách. A to aj v podaní skupiny Duchoňovci z Banskej Bystrice.
Tešiť sa môžete na najväčšie Duchoňove hity
ako „V dolinách“ alebo „Čardáš dvoch sŕdc“.

Vstup na všetky programy Novodubnického kultúrneho leta voľný. Zmena programu vyhradená. Účasťou na podujatí súhlasíte so
spracovaním a zverejnením obrazových a video záznamov z podujatia. Informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica,
Tel.: 042/4433 484 kl. 110, 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.
Počas všetkých akcií kultúrneho leta budú platiť hygienické pravidlá (nosenie rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk), na toaletách v Kultúrnej besede budú dostupné dezinfekčné prostriedky.

STRETNUTIE S HUDBOU
Hudobná skupina BANDA - Ľudová hudba kedysi a dnes
(11.00 hod.)
HS Banda pútavou formou predstavuje inštrumentálne štýly
a tradičné ľudové hudobné nástroje krajov Myjava, Horehronie, Orava, Zemplín. Obsadenie: Samo Smetana, Ivan Hanula,
Alžbeta Lukáčová, Peter Obuch, Ajdži Sabo. Koncert je určený
pre žiakov novodubnických škôl.
Mucha Quartet
(16.00 hod.)
Mucha Quartet vzniklo v roku 2003 na pôde Konzervatória
v Bratislave a patrí k významným komorným telesám na Slovensku. Pravidelne koncertuje na mnohých hudobných festivaloch
a kultúrnych podujatiach doma i v zahraničí. V tomto roku získal
Mucha Quartet 1. cenu na 21. Medzinárodnej súťaži Leoša Janáčka v Brne a Cenu za najlepšiu interpretáciu skladby L. Janáčka.
Katarína Koščová, Daniel Špiner, bratia Geišbergovci
(18.00 hod.)
Speváčka Katarína Koščová svojím originálnym a intímnym podaním autorskej hudby doplnenej o niekoľko prevzatých jazzových štandardov vytvára na svojich koncertoch krásnu a príjemnú komornú atmosféru. S klavíristom Danielom Špinerom tvoria
zohratú autorskú a interpretačnú dvojicu. Geišbergovci sú skvelí
pesničkári so silnou výpoveďou, hutnými a plnokrvnými textami, hudbou a interpretáciou. Spojenie týchto svetov v sebe vždy
nesie prísľub nevšedného zážitku. Bude znieť folk, balady, folklór či šansón, piesne a básne. Odchádzať z parku budete isto
plní nových dojmov.
Zmena programu vyhradená
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Zaspomínajme si na mesto v (nie až tak) dávnej minulosti
Keď sa dnes pozrieme na naše staršie dobové fotografie a zaspomíname si, ako sme sa obliekali, často sa našim módnym kreáciám zasmejeme. Ale to vôbec nemusí znamenať,
že boli zlé. Rovnako to platí o bielizni, módnych doplnkoch či bytovom textile. Niektoré módne trendy pretrvávajú, niektoré sa vracajú v podobe retro štýlu a niektoré sa uchovajú iba v našich spomienkach. V tomto čísle Novodubnických zvestí vám priblížime, ako vyzerali v našom meste obchody s textilom, bytovým textilom a galantériou v 60. - 80.
rokoch.

Od bielizne až po klobúky
Obchod s textilom
a kobercami
Ten bol na mieste dnešnej
reštaurácie Vega. Prvým vedúcim, ktorý obchod v roku
1960 otváral, bol pán Kramárik, po ňom prevzala predajňu
pani Lacková a od roku 1966
jej robila zástupkyňu Anna
Kosoňová.
Dopyt po tovare bol obrovský, nakoľko sa do Novej
Dubnice sťahovali predovšetkým mladí ľudia s rodinami,
ktorí si zariaďovali byty, ale
ani ponuka odevov nebola
dostačujúca a tak mladé ženy
boli často odkázané na to, čo
ušili. Okrem kvalitnej metráže
(napr. 1m bavlny stál 11 Kčs),
si tu mohli kúpiť utierky, osušky, uteráky, záclony, závesy,
páperové vankúše, páperové
paplóny. Predávalo sa aj perie
v papierových vreciach 3 kg za
70 Kčs. Žiadny dovoz, všetko
československé.
Predajňa poskytovala aj
strihovú službu. S ochotnou
a milou pani Jungovou ste
sa mohli poradiť pred kúpou
o množstve látky na blúzku,
sukňu či kostým. Látku hneď
postrihala a šikovné žienky si
označené diely len ušli doma
na šijacom stroji.
Obchod patril pod Otex Žilina, kam chodila vedúca na
výber a nákup tovaru. Koberce
a záclony sa vyberali v Liptovskom Hrádku. Preberanie
tovaru nebolo vôbec jednoduché, látky dostávali v baloch,
ktoré museli premerať a pretočiť. A tak bolo celkom bežné, že predavačky chodili do
práce na šiestu hodinu, aby
mali zákazníčky nový tovar

k dispozícii čím skôr.
Snáď každá rodina v Novej
Dubnici mala koberec z Otexu
– kovral, rigu, gumové, vlnené plyšové, behúne, spálňové
a kúpeľňové zostavy. „A viete
čo bolo najhoršie? Keď si zákazníčka vybrala 4m koberec,
ktorý bol úplne na spodku“,
hovorí bývalá predavačka Mária Hoštáková.
Najžiadanejším
tovarom
boli bavlnené obliečky, dostávali 10 - 15 kusov a stál sa na
ne rad. Atmosféra medzi zákazníčkami bola taká, že často
museli volať aj políciu! Čakať
v rade sa však oplatilo, kvalitné obliečky slúžili desiatky
rokov.
Predajňa dojčenského
a detského oblečenia
Nachádzala sa hneď vedľa
textilu v priestoroch dnešnej
kaviarne Libro. Medzi mladými mamičkami bola veľmi
ob- ľúbená. Aj keď sortiment
neponúkal veľkú škálu farieb
a strihov, materiálom a kvalitou zaručoval dlhé využitie a spokojnosť. Dojčenské
košieľky, dupačky, pyžamá,
podbradníky,
chlapčenské
a dievčenské oblečenie.
Vedúca predajne Jozefa
Pavličková prebrala obchod
v roku 1960 ako 19-ročná! Zástupkyňu jej robila 36 rokov
Božena Šútorová. Predajňa
bola spojená s textilnou galantériou, tá sa po troch rokoch oddelila a presťahovala
na miesto dnešnej galantérie.
Od roku 1973 v nej predávala Ľudmila Herdelová. „Vtedy takmer všetky ženy šili,
vyšívali, štrikovali, ovládali

mnohé druhy ručných prác aj štopkanie. V obchode preto
išlo všetko na dračku. Priadza, vlna (16 Kčs pradeno),
hodvábne nite, gombíky...
Mali sme tu aj učňovské stredisko, majsterku robila vedúca predajne Marta Peťovská
a dievčatá boli dokonca z Oravy a Kysúc. Mali sme najväčšiu
galantériu v okrese a zákazníčky z širokého okolia - Trenčína, Moravy a samozrejme aj
kúpeľných hostí z Trenčianskych Teplíc.“
Obchod s bielizňou,
košeľami a módnymi
doplnkami
Bol na mieste dnešného metrového textilu a kvetinárstva.
Otvorili ho na začiatku 60.
tych rokov. Prvou vedúcou
bola Anna Podhradská, veľmi prísna, ale zároveň milá
a ústretová, od ktorej sa mladé predavačky veľa naučili.
Pracovali tu Júlia Benková,
Agneša Ondreíčková, Marta
Černejová a Eva Petriková.
Predávala sa pánska a dámska
bielizeň – bavlnené nohavičky za 8 Kčs, podprsenky za 24
Kčs, košele zo Zornice Bánovce nad Bebravou, dederónové
stáli 70 Kčs, flanelová 44 Kčs.
V ponuke boli aj zástery,
vreckovky, viazanky alebo
svetre a pulóvre, v 80. rokoch
vynikajúcej kvality z Juhoslávie.
Eva Petriková spomína: „Na
starosti sme mali aj výkladné
skrine, ktoré museli žiariť čistotou, Novodubničania chodili na prechádzky podlubím
námestia a výklady si pozerali. Starali sme sa aj o priestor

pred predajňou, ktorý sme
pravidelne zametali aj záhony
s ružami sme pleli a polievali.
Kontrolovali nás z národného
výboru a neexistovalo, aby bol
okolo predajne neporiadok.“
Predajňa klobúkov
Nachádzala sa na mieste
dnešnej stávkovej kancelárie
Niké a detských odevov. Klobúk bol v minulosti vizitkou
sociálneho postavenia a až
do 50. rokov platilo, že žena
bez klobúka a rukavíc nebola
patrične oblečená. Ale aj v 60.
a 70. rokoch sa klobúky nosili.
Vedúca predajne Anna Tvrdá mala v obchode široký výber, plstené klobúky pánske
a dámske z Tonaku Nový Jičín,
dámske a pánske baretky, letné bavlnené pracovné čiapky,
detské čapice, ušianky s umelou alebo ozajstnou kožušinou, slamené klobúky.
Mohli ste si tu zakúpiť aj
pracovné vreckovky alebo
vreckovky v darčekovom balení. A veru, v mnohých domácnostiach ich používajú ešte aj
dnes.
V augustovom čísle NDZ sa
budeme venovať obchodom
s odevami.
Za cenné informácie ďakujeme Emílii Dudášovej, Eve
Petrikovej, Ruženke Hromádkovej, Márii Hoštákovej, Anne
Kosoňovej, Ľudmile Herdelovej, Božene Janurovej, Mirke
Pavličkovej a Elene Kebískovej.

Predavačky z obchodu s textilom na svadbe Márie Andrejcovej.
Vľavo hore aranžér Janko Smaha. (foto: archív Ľ. Herdelovej, 1972)

Eva Kebísková

Na trhoch v Panorexe. Predavačky z obchodu s textilnou galantériou. Zľava Marta Peťovská, vedúca Mária Jamborová, Ľudmila
Herdelová. (foto: archív Ľ. Herdelovej, 1972)

Predavačky z obchodu s textilom a kobercami. Zľava Marta Hoštáková, Ľudmila Herdelová, inšpektorka z Pov. Bystrice, Anna Kosoňová, inšpektorka z Pov. Bystrice. (foto: archív A. Kosoňovej, 1972)

Predavačky z obchodu s detským textilom na trhoch v Panorexe. Zľava Božena Šútorová, vedúca Jozefa Pavličková, Mária
Bobocká a Danka Ptáková. (foto: archív J. Pavličkovej, 1972)

Obchod s košeľami a bielizňou. (foto: Dušan Mitánek, 1971)

Verili by ste, že tento klobúk zakúpený v Novej Dubnici má
dnes už 50 rokov? (foto: Okaš.)

Predavačky z obchodu s bielizňou a košeľami. Zľava Agneša Ondreíčková, Anna Podhradská, Marta Černejová, Eva Petriková.
(foto: archív E. Petrikovej, 1972)
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Z bloku mestskej polície

Spomienky a smútočné poďakovania

Dajte si pozor na podvodníkov
Mestská polícia v Novej Dubnici upozorňuje občanov mesta,
najmä seniorov, na pohyb podozrivých osôb. Ide o mužov, ktorí
sa predstavovali ako pracovníci plynárskeho priemyslu, energetiky, prípadne vodárov a snažili sa dostať do bytov pod zámienkou odpisu vody, elektriny či plynu. Po tom, ako ich obyvatelia
vpustia do bytu, odcudzia, alebo im dôverčiví dôchodcovia sami
dajú rôzne finančne hotovosti.
Ide o osoby podozrivé zo páchania trestnej činnosti. V prípade,
že vás kontaktujú takéto osoby, neotvárajte dvere, nevpúšťajte
ich do bytov a volajte ihneď štátnu (tel. 158) alebo mestskú políciu (0905 694 455).

MESTSKÁ

UBNI
Á D CA

ÍCIA NOV
POL

Ján Klimek
Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád,
nemôže na teba zabudnúť. 4. júla uplynul rok,
čo potichučky odišiel náš milovaný manžel, otec
a dedko Ján Klimek. Len sviečku horiacu a krásnu kyticu ti môžeme na hrob dať, chvíľu postáť
a s láskou spomínať. S láskou a úctou spomínajú
manželka Alena, syn Peter s manželkou Lenkou
a vnúčikom Matejom, syn Dalibor a dcéra Simona. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú
spomienku.
František Gábor
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich
srdciach stále žije spomienkami. 21. júla uplynuli 4 roky, odkedy nás navždy opustil drahý
manžel, otec, dedko a pradedko František
Gábor. S láskou a úctou spomína smútiaca
rodina.

Keď kritika nie
je na mieste

Zuzana Švecová
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme
pri tebe každý deň. Dňa 3. augusta si pripomenieme 2. výročie, odkedy navždy odišla naša
manželka, matka a babka Zuzana Švecová.
S láskou v srdci spomína manžel, deti a vnuk.

Na sociálnych sieťach sa v poslednom období objavila kritika na činnosť mestských policajtov. Pisateľ označil parkovanie služobného vozidla v priestore, kde platí dopravná
značka „zákaz státia“ za protizákonné. Taktiež poukazoval
na nepripútanie sa členov hliadky počas služby, ako aj na
to, že „nútia deti, idúce do školy chodiť po prechodoch“.
Treba však povedať, že táto kritika vyplýva hlavne z neznalosti pisateľa o oprávneniach príslušníkov mestskej polície
a neznalosti zákonov.

Jozef Brucháč
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nezabudne. Dňa 23. júla uplynulo 35 rokov, čo nás
navždy opusti milovaný manžel, otec a dedko
Jozef Brucháč. S láskou spomína manželka
a deti.
Jozef Kvasnica
Dňa 10. júla uplynuli 2 roky, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dedko Jozef
Kvasnica. S láskou spomína manželka s rodinou.

Zákaz státia
Značka Zákaz státia (č. B 33) sa používa najmä v prípadoch, keď
je to nutné v záujme bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
a s prihliadnutím, na zásobovanie, naloženie alebo vyloženie
nákladu a pod. Táto značka zakazuje státie vozidla pri krajnici.
Zastavenie je dovolené. My tolerujeme 20-30 minút pre občanov
na naloženie a vyloženie nákladu.
Výnimky v zmysle zákona
Pri plnení úloh (podľa zákona č. 564/1990 Zb. O obecnej polícii) majú obe vozidlá Mestskej polície Nová Dubnica výnimky
z dodržiavania niektorých dopravných značiek. Ide o výnimky
z dodržiavania dopravných značiek: zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch, zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel, zákaz zastavenia, zákaz státia a výnimky zo všetkých vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách v
územnej pôsobnosti Mestskej polície v Novej Dubnici. Dopravná
značka B 33 Zákaz státia spadá teda tiež do tejto výnimky. Výnimky pre vozidlá Msp sú z dôvodu rýchleho vykonania služobných zákrokov, poskytnutia pomoci, zaistenia miest trestných
činov, ale i ostatnej služobnej činnosti príslušníkov MsP. Vo
vozidle máme automatický elektrický defibrilátor AED, s ktorým
na výzvu záchrannej služby vykonávame prvotné resuscitovanie
pri náhlom skolabovaní osôb. Taktiež vykonávame aj zákroky
na chránených objektoch v meste. Z tohto je dôvodu je potrebné
zaparkovať služobné vozidlo čo najbližšie k miestu preverovanej
udalosti, alebo inej služobnej činnosti, aby došlo včas k zásahu,
zákroku, oživovaniu osôb a pod.
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Ladislav Bicskey
Dňa 1. augusta uplynú 4 roky, čo nás navždy
opustil môj milovaný syn, brat, otec a manžel
Ladislav Bicskey. Smútok a žiaľ v srdci máme,
na teba s láskou spomíname. Mama, sestra,
3 tvoje drahé dcérky, manželka a rodina. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Jaroslav Kubaščík
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no v našich srdciach stále žiješ spomienkami. Dňa 8.
júla uplynulo už 7 sokov, odkedy nás opustil
náš otec, dedko a pradedko Jaroslav Kubaščík
z Kolačína. S láskou spomína celá rodina.

Mgr. Anton Bučko
Dňa 6. júla uplynulo 6 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dedko Anton
Bučko. S láskou a úctou spomínajú manželka
a deti s rodinou.
Tomáš Šimanský
Ten kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal
rád, nikdy nezabudne. Dňa 12.augusta uplynie
šesť rokov od smrti nášho syna a brata. S úctou
a láskou spomína otec, brat s priateľkou, priatelia a známi.
Jozef Doboš
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme,
pri plamienku sviečky sa za teba modlíme. 22.
júla uplynulo 8 rokov, čo tíško a navždy odišiel
náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef Doboš.
Odpočívaj v pokoji. S láskou spomína manželka s rodinou. Ďakujeme všetkým, čo si na neho
spomenú.
Marta Madová
Dňa 2. júla uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mama, babka a prababka Marta Madová. S láskou a vďakou
spomínajú manžel Peter, dcéry Andrea a Monika
s rodinami. Navždy ostaneš v našich srdciach.

Emília a Vincent Polákovci
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v našich srdciach stále žijú
spomienkami. 18. júla uplynul rok, odkedy nás navždy opustila
naša drahá mamička, babka Emília Poláková a 20. februára uplynulo 12 rokov, odkedy nás navždy opustil náš drahý otec a dedko
Vincent Polák. S láskou spomína dcéra s rodinou.

Alojz a Anna Minárikovci
Dňa 20. júla by sa naša mama Anna Mináriková dožila 90 rokov.
Zároveň spomíname na nášho otca Alojza Minárika, ktorý nás
opustil pred 25 rokmi. S láskou spomínajú dcéra Anna s rodinou
a synovia Anton, Jozef a Marian s rodinou.

POZVÁNKA

76. výročie začiatku SNP

Bezpečnostné pásy
Podobne je to s používaním bezpečnostných pásov vo vozidle.
Podľa § 8 ods. 1 a) Zákona č. 8/2009 Z.z. O cestnej premávke nemusí vodič vozidla mestskej polície, rovnako ako osoby, ktoré
prepravuje, používať bezpečnostné pásy.
Aby boli deti na ceste v bezpečí
Na Facebooku a Instagrame je veľa osôb, ktorí kritizujú činnosť
príslušníkov MsP pri priechodoch pre chodcov. Najmä, že nútime deti chodiť po priechode pre chodcov. Nenútime ich, usmerňujeme ich, predchádzame úrazom a dopravným nehodám. Prebieha tak ich výchova a vzdelávanie k osvojeniu si základných
pravidiel cestnej premávky. Hovorí to i zákon: Pri prechádzaní
cez cestu je chodec povinný prednostne použiť priechod pre
chodcov, nadchod alebo podchod ( § 53 ods. 1 zákona č. 8/2009
O cestnej premávke ). To, aby si deti tieto pravidlá osvojili, prirodzene používali a boli tak na cestách v bezpečí, je predsa nielen v záujme ich, ich rodičov, ale aj mestskej polície.
Pavol Šimák, Mestská polícia Nová Dubnica

POĎAKOVANIE
Touto cestou chcem úprimne poďakovať zamestnancom
Mestskej polície v Novej Dubnici, menovite Mgr. Petrovi
Lukáčovi a Petrovi Švaralovi za ochotu, operatívnosť a profesionalitu pri riešení môjho problému dňa 30.6.2020.
Ján Kadúch, Nemšová

Mesto Nová Dubnica vás pozýva pri príležitosti výročia
SNP na slávnostné kladenie vencov na hrob kpt. Beňušku
vo Veľkom Kolačíne.
Program:
SLÁVNOSTNÉ KLADENIE VENCOV K HROBU
kpt. Floriša Beňušku
Štvrtok 27. 8. 2020 o 9.30 hod., Cintorín vo Veľkom Kolačíne
Príhovor zástupcu mesta.
PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU
Sobota 29. 8. 2020 o 8.30 hod.
Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých priaznivcov turistiky na letný výstup na Markovicu. Ku krížu môžete
vystúpiť individuálne i organizovane. Zraz je pred Kultúrnym
domom Kolačín o 8.30 hod. alebo na vrchole pri kríži o 10.00
hod., kde bude prednáška Miloša Strapka Z histórie SNP spojená s ukážkou zbraní.

26.ročník „Dubničáku“ odštartuje 22. augusta
Prihlasovanie na najstarší mtb maratón na Slovensku je
už spustené a na výber je zatiaľ z dvoch tratí: KLASIK
s dĺžkou 41 km a prevýšením 1250 m a HARD s dĺžkou 73 km
a prevýšením 2450 m. A ak to situácia dovolí, tak ešte pribudne aj trať s dĺžkou cez 100 km a menej náročná trať pre rodiny
s deťmi.
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Novoveké olympiády a úspechy slovenských
športovcov v ére Československa

Víťazný Jozef Pribilinec na OH v Soule 1988.

Po skončení 1. svetovej
vojny a vzniku Československej republiky štartovali naši
športovci v jej drese. Spočiatku bolo ich zastúpenie
minimálne. Prvými úspešnými boli gymnasti. Jan Koutný
získal striebro v Paríži 1924
v preskoku a v r. 1928 v súťaži
družstiev. Taktiež prvá úspešná žena Matylda Pálfyová
v súťaži družstiev – Berlín
1936. Na týchto hrách vynikol aj Jozef Herda – striebrom
v zápase grécko-rímskom.
Raritou bol v r. 1924 oštepár
Móric Koczán, ktorý súťažil už
aj v drese Uhorska.
V čase 1. Slovenskej republiky vznikol 18.6.1939 aj Slovenský olympijský výbor /predsedom bol Gejza Rehák/ - bol
však v r. 1947 rozpustený. OH
v rokoch 1940 – Tokio a 1944
Londýn boli pre boje 2.sv. vojny zrušené.
Po zjednotení československej telovýchovy štartovali
naši športovci na najbližších
OH v Londýne 1948. Tu zvíťa-

zil v boxe Július Torma a štvrtým miestom potešil Václav
Čevona v behu na 1500 m. Jedenásť športovcov štartovalo
na OH 1952 v Helsinkách. Nám
je najznámejšie víťazstvo Jána
Zacharu v boxe. Bronz získal
Mikuláš Atanasov v zápase.
Gymnasta Ferdinand Daniš
skončil piaty na bradlách
a plavec Ľudovít Komadel sa
prebojoval do finále na 200 m
prsia.
V r. 1956 v Melbourne štartovalo desať Slovákov. Potešili piate miesta Jána Zacharu
a kajakára Ladislava Čepčianskeho na 1000 a 10 000
metrov. Trinásť „ našich“ štartovalo v Ríme v r. 1960. Zlatý
sa vrátil veslár Pavel Schmidt
/v dvojskife spolu s Václavom
Kozákom/. Kapitánom strieborných futbalistov na OH
v Tokiu 1964 bol rodák z Kysaku Anton Urban. Mužstvo
tvorili aj F. Schmucker, A.
Švajlen, V. Weiss, Ľ. Cvetler,
J. Geleta, V. Masný, Š. Matlák
a I. Mráz. Striebrá zdobili hru-

de aj M. Krajčírovej – gymnastika družstvá, a volejbalistom
B. Golianovi a J. Labudovi.
Z bronzu sa tešil J. Toček, člen
osemveslice. Napriek zníženému záujmu o šport v tomto
období sa OH 1968 v Méxicu
zúčastnilo 25 športovcov zo
Slovenska. Striebro priviezla opäť M. Krajčírová za súťaž družstiev /štvrté miesto
v preskoku/, bronz B. Golian.
Úspešní boli aj gymnasta F.
Bočko – 4. miesto v družstvách, J. Plachý za životný
beh na 800 metrov – 5. miesto
a M. Fajthová na bodovanom
6. mieste v skoku do výšky.
Šieste skončili aj volejbalistky
Bendeová, Mazúrová, Štefková.

Olympijský víťaz z Montrealu
1976 Anton Tkáč.

V r. 1972 cestovalo do Mníchova 21 Slovákov. Strieborní
skončili hádzanári V. Lafko,
A. Lukošík a P. Pospíšil. Eva
Šuranová sa tešila z bronzu
v skoku do diaľky.
Na OH v Montreale 1976 sa
z 29-tich slovenských športovcov preslávil víťazný cyklista
na dráhe v šprinte na 1 km

Anton Tkáč. Potešila M. Mračnová štvrtým miestom v skoku
do výšky. Ján Nagy vzpieranie
nad 110 kg, I. Holkovičová
- športová gymnastika družstvá, M. Barteková – veslovanie a Š. Pipa – 5. miesta.
Politickým
rozhodnutím
a bojkotom 37 krajín bola
súťaž na OH v Moskve ochudobnená. Nás reprezentovalo
49 športovcov. Priviezli deväť
medailí. Zlatými sa stali futbalisti F. Kunzo a S. Seman.
Strieborní skončili diskár I.
Bugár aj pozemné hokejistky
Šranková, Kyselicová a Pohániová. Tretie miesta obsadili
zápasníci – Dan Karabín, J.
Strnisko a aj – na krátky čas,
dubnický boxer - Ján Franek.
Významný bol úspech slovenskej diplomacie. V r. 1981
sa stal rodák z Nového Mesta
nad Váhom, profesor V. Černušák členom MOV. Od r. 2001
bol čestný člen.
OH sa v Los Engeles 1984
opäť politickým rozhodnutím
športovci ČSSR nezúčastnili!
Do Soulu 1988 už cestovalo
47 pretekárov. Mnohí si pamätáme na víťazný pochod J.
Pribilinca v chôdzi na 20 km.
Tenista M. Mečíř pridal ku
zlatu vo dvojhre aj bronz vo
štvorhre. Potešil aj J. Lohyňa
tretím miestom v zápasení.
Poslednej olympiády v spoločnom štáte v Barcelone 1992
sa zúčastnilo rekordných 71
slovenských športovcov. Do
medailovej zbierky sa však nezapísal žiadny z nich.
Milan Ondřejíček

Medzinárodné dni
cyklistiky 2020
21. augusta 2020 v Novej Dubnici

Zábery cyklistických pretekov z roku 2018 (foto: P. Jelínek)

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom
Vás pozýva na 57. ročník Medzinárodných dní cyklistiky, ktoré začínajú dňa 21. 8. 2020 v Novej Dubnici.

Úvodné kritérium
štartuje o 18:00 hod. na Mierovom námestí.

Súčasťou budú preteky detí
z Novej Dubnice a okolia, ktorý odštartuje o 17:00 hod.
rovnako na Mierovom námestí.
Štartovať sa bude v 3 kategóriách podľa
roku narodenia: 2012/2011, 2010/2009, 2008/2007.
Prihlásiť sa môžete na
skcprihlaska@gmail.com
alebo v deň pretekov do 16:45 hod.
Bližšie informácie nájdete na
http://mdcdubnica.eu/verejne-preteky-pre-deti/

(Ne) úspešná sezóna MKST Nová Dubnica

Naše víťazné družstvo žien (tmavé dresy) ešte s Ivetkou Machciníkovou (vpravo). (foto: Š. Prekop)

Stolným tenistom MKST
Nová Dubnica skončila sezóna 2019/2020 až v sobotu
27. júna 2020. Zo všeobecne
známeho dôvodu (coronavírusová pandémia) boli na
takmer tri mesiace prerušené všetky súťaže, resp. zrušené turnaje tohto športu
s najmenšou loptičkou.

Pre dokončenie sezóny
však bolo potrebné vytvoriť
prostredie a prijať opatrenia,
ktoré zodpovedali nariadeným zvýšeným hygienickým
požiadavkám. Jedným z opatrení bolo aj časté vetranie
hracieho priestoru. Zdanlivo
jednoduchá vec však pri havarijnom stave rozpadajúcich sa

okien v herni spôsobila veľký
problém.
Pri hodnotení dosiahnutých
výsledkov s radosťou začíname družstvom žien, ktoré pôsobili v 1.lige Západ, riadenej
Slovenským stolnotenisovým
zväzom. Po dramatickom
a nervy drásajúcom závere
súťaže sa stali víťazkami 1.ligy

Západ. A na víťaznej vlne sa
udržali aj v kvalifikácii o postup do EXTRALIGY proti Ružomberku „B“, víťazovi 1.ligy
Východ, keď v sobotu 27.júna
2020 zvíťazili u súperiek pomerom 6:3. Ženy MKST sa
týmto víťazstvom prebojovali
medzi osem najlepších družstiev Slovenska! Postup do EXTRALIGY je historický úspech
nielen stolného tenisu, ale
celého športu v meste Nová
Dubnica! Obdiv a uznanie si
zaslúži Ľubica Pšenková, ktorá si udržala neporaziteľnosť
počas celej sezóny! Tento jej
grandiózny individuálny výkon bol základom úspechu
celého družstva!
Výsledky ostatných družstiev dospelých odpovedali
kvalitám hráčov a ich tréningovej disciplíne. Z dôvodu
pandémie boli súťaže najskôr
prerušené a neskôr z nedostatku hracích termínov riadiace
zväzy rozhodli o ich ukončení. Muži MKST“A“ konečným
10-tym miestom udržali 3.ligu

Trenčianskeho kraja a muži
MKST“B“ v 5.lige oblasti PB,
PU, IL obsadili 9.miesto. Družstvo mužov MKST“C“, tvorené
prevažne z mladých odchovancov, sa famóznou odvetnou časťou zachránilo v 6.lige.
Popri skúsenej Ľubici Pšenkovej sa postupne stali platnými
hráči aj Marek Palieska (15 r.)
a Adam Kulina (17 r.). Príležitosť zbierať skúsenosti dostávali aj 13-14 roční chlapci. Pre
nich to bola hlavne príprava
na 1.ligu starších žiakov Trenčianskeho kraja. Pre rôzne iné
záujmy a ochorenia hráčov
bolo družstvo žiakov kompletné až na poslednom turnaji.
Výsledkom bolo 5. miesto zo
16 účastníkov. Družstvo dorastencov taktiež hralo 1. ligu,
ale krajov TN a NR, pričom
bolo úspešnejšie a obsadilo 3.
miesto.
Aj v tejto sezóne sa hráči
MKST zúčastnili na majstrovstvách jednotlivcov oblasti
PB,PU,IL. Martin Pšenka (16
r.) vynikol tretím miestom

v hlavnej súťaži dospelých,
keď v zápase o postup do finále len veľmi tesne prehral s neskorším majstrom oblasti. Navyše spolu s Jozefom Frohnom
sa tešili z druhého miesta vo
štvorhre. Príkladne bojovali aj M. Palieska a A. Kulina.
V silnej konkurencii, získali
nielen skúsenosti, ale dosiahli
aj pekné výsledky (najmä vo
štvorhre).
Dalo by sa konštatovať, že
sezóna 2019/2020 pre MKST
Nová Dubnica bola celkovo
úspešná (postup do extraligy žien) a je teda dôvod
na oslavu. Prišiel však pondelok 6. júl 2020, keď rady
MKST opustila Mgr. Iveta
Machciníková allias „Ivušik“... a všetko je inak!
Ivušik, odpočívaj v pokoji alebo skôr Ivušik, oslavuj
v pokoji!
Štefan Prekop
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