
Skautský zbor oslávil 25. rokov
Malí aj veľkí skauti sa tento rok stretli v Kubrici.
Viac na strane 4.

Festival dychových orchestrov 
Pozrite si, aké orchestre vám zahrajú v septembri.
Prečítajte si na strane 5.

Na cestách po Škótsku
Klub slovenských turistov spoznával krásy Škótska a Anglicka.
Ako bolo, sa dozviete na strane 3.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V Kolačíne pribudne nové 
multifunkčné ihrisko

Len minulý mesiac sme v 
Novodubnických zvestiach 
čítali o úspechu domáceho 
tímu na futbalovom turnaji 
žiakov v Kolačíne. Naši mla-
dí futbalisti sa stali celkový-
mi víťazmi, ktorí celým tur-
najom prešli bez prehry.  Ich 
úspech však nebol jediný. 
Družstvo mužov skončilo na 
turnaji v Prejte na 2. mieste 
a navyše postúpilo do vyššej 
súťaže, čo sa nepodarilo tri 
roky. Aj toto sú dôvody, prečo 
je jednou z hlavných priorít 
mesta podporovať rozvoj 
športu, a to najmä u detí 

a dorastu. Každý športový 
úspech „našich“ detí nás ne-
smierne teší a vedomie, že 
svoj voľný čas trávia aktívne, 
je pre nás veľkou odmenou.

Práve preto sme sa tento 
rok rozhodli zapojiť do pro-
gramu Úradu vlády „Podpora 
rozvoja športu“ so zameraním 
na výstavbu multifunkčných 
ihrísk. V máji 2015 sme po- 
žiadali o dotáciu na výstavbu 
nového multifunkčného ihris-
ka v mestskej časti Kolačín                         
a o pár mesiacov neskôr nám 
splnomocnenec vlády Sloven-

skej republiky pre mládež a 
šport Dušan Galis schválil do-
táciu 40 000 €.  

S výstavbou ihriska sa zač- 
ne na začiatku novembra 
2015 a do konca novembra by 
malo byť dokončené. Naším 
zámerom je postaviť ihrisko 
s rozmermi 33 x 18m. Ihrisko 
bude umiestnené v priesto-
roch súčasného športového 
areálu v Kolačíne. V tejto časti 
mesta v súčasnosti neexistuje 
verejne prístupný priestor pre 
športové aktivity ako sú mini-
futbal, volejbal, tenis a pod.

Na multifunkčnom ihrisku 

môžu deti trénovať aj v nepria- 
znivom počasí a keďže bude 
osvetlené, môžu tu športovať 
aj po zotmení.

Našim cieľom je, aby mali 
kde plnohodnotne trénovať 
nielen družstvá prípravky a 
žiakov, ale aby sa mali kde 
športovo vyžiť aj žiaci našich 
materských a základných škôl. 
Chceme, aby bol šport pre deti 
prístupný a veríme, že mul-
tifunkčné ihrisko je tá pravá 
cesta.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

„Pre nás ako futbalový klub, bude multifunkčné ihrisko veľkým prínosom. Z hľadiska zimnej prípravy ušetríme nemalé pro-
striedky, ktoré sme platili za prenájom ihriska v Dubnici nad Váhom. Taktiež využitie v nepriaznivom počasí na trénovanie 
hlavne našich najmenších futbalistov. Dúfam že výstavba ihriska priláka ďalšie deti k športu.“

Jaro Tlapák, predseda TJ

Hodový
supervíkend

V Kolačíne sa  každoročne     
v nedeľu po 15. auguste slá-
via hody na počesť  Nanebo-
vzatia Panny Márie, ktorej je 
zasvätený aj náš nový kostol. 
V ňom sa stretli veriaci z Ko-
lačína  a okolia  v nedeľu 16. 
augusta už po piaty raz. 

Svätú omšu slúžil tradične 
náš pán farár Štefan Wallner  
a v kázni hovoril o tom, čo je 
v živote naozaj dôležité a čo 
je len hraná póza, za ktorou 
sa ukrýva často smútok a ne-
šťastie, ktoré nemožno vyvážiť 
žiadnym materiálnym bohat-
stvom, pretože najdôležitejší 
je vnútorný pokoj a spokoj- 
nosť. Pripomenul, ako často si 
sťažujeme na svoj ťažký život, 
nepriazeň osudu a rôznych 
okolností, pričom v minulosti 
sa žilo ľuďom oveľa horšie. Ako 
príklad uviedol práve Pannu 
Máriu, ktorá je pre nás svojou 
silou, presvedčením a oddano-
sťou vzorom dodnes. 

Svätou omšou hody v Kola-
číne vrcholia, ale  väčšina ich 
oslavuje už od piatku a zain-
teresovaní sú všetci. Hasiči 
pripravujú dve hodové zábavy 
v kultúrnom dome, v piatok aj 
v nedeľu,  živo je aj na futbalo-
vom ihrisku, kde bolo potreb-
né pripraviť všetko, aby sa  tu 
v nedeľu odohrali  4 futbalové 
zápasy. Starí páni z Kolačína  
na čele s Jarom Tlapákom 
porazili MsÚ Nová Dubnica 
na čele s primátorom mesta            
v pomere 7 : 3, dorast prehral 
s Bolešovom 5 : 7, muži vyhrali 

nad  Prejtou 5 : 1 a obrovský 
potlesk si vyslúžili najmenší 
7-8-roční futbalisti prípravky 
pod vedením Dušana Sokolíka,  
ktorí síce prehrali s príprav-
kou Bolešov  v pomere 2 : 1, ale 
sympatickým výkonom pred-
povedali  úspešnú budúcnosť 
futbalu v Kolačíne.  

S novými futbalovými šat-
ňami postupne prichádzajú  aj 
lepšie výsledky našich futba-
listov. Na futbalové zápasy sa 
nielen z novej tribúny prize-
ralo takmer 250 divákov, ktorí 
si pochvaľovali aj možnosť 
občerstvenia priamo na futba-
lovom ihrisku. 

Novinkou bola aj sobota vy-
plnená programom pre deti      
i dospelých, ktorým na lepšiu 
náladu vyhrávala Dychová 
hudba Bučkovanka. Pries-
tor v okolí kultúrneho domu                   
i Hostinca na Lúčkach ožil po-
poludní a poskytol priestor pre 
skákací hrad, jazdenie na koni, 
súťaže, maľovanie na tvár            
i prehliadku hasičskej techni-
ky. Predávali sa guláš i krásne 
ručne šité hračky. 

Ešteže nám to počasie vy-
šlo!  A nielen to, opäť sa stretli 
rodiny, priatelia a známi, ktorí 
sa celý rok nevideli, či už na 
ulici, zábave, pri futbale ale-
bo pri slávnostne prestretom 
slove prehýbajúcom sa pod 
samými dobrotami. Lebo také 
sú kolačanské hody. Príjemné, 
veselé, bohaté, štedré, ale pre-
dovšetkým naše!

-sk-

Malí futbalisti budú mať pre svoje tréningy už čoskoro k dispozícii nové ihrisko.

Všetci sa vybláznili v pene, ktorú pripravili hasiči.
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Projekt odkanalizovania sa blíži ku koncuAké ste mali leto?

Letné horúčavy v mestách pomôžu 
zvládnuť jedine stromy
Práve horúčavy sú  najak-
útnejším problémom miest        
v súvislosti s klimatickou 
zmenou, spôsobenou  zne-
čisťovaním životného pro-
stredia. Na rozsiahlych 
asfaltových či betónových 
plochách, parkoviskách, ná-
mestiach, križovatkách sa 
vytvárajú tepelné ostrovy.  
Vedecké štúdie ukázali, že 
teplotný rozdiel medzi plo-
chou bez zelene a plochou so 
zeleňou môže dosahovať 10 
až 15 stupňov.

Veľký strom funguje ako 
klimatizačná jednotka - vylúči 
a odparí za deň sto až štyristo 
litrov vody a jeho chladiaci vý-
kon je niekoľkonásobne vyšší 
ako výkon chladničky.

Je potrebné pochopiť 
skutočný význam kvalitnej                 
a dostatočnej vegetácie pre 
lokálnu klímu v meste, a tým 
aj pre kvalitu života občanov                           
v meste. V súčasnosti pre-
bieha v mestách masívne od-
straňovanie vzrastlej zelene 
z najrozličnejších dôvodov, 
najmä z dôvodu výstavby naj-
rôznejšieho druhu. Častým 
dôvodom požiadaviek občanov 
na odstraňovanie drevín je 
neprimerané tienenie, špine-
nie okien a chodníkov  kvetmi, 
plodmi, semenami, zanášanie 

rín, zlý signál satelitov...
Počas tohto leta sa teploty 

šplhali až ku 40° C, čo spôso-
bovalo v uliciach a námestiach 
bez dostatku zelene, že teplo-
ta nad chodníkmi dosahova-
la  takmer  60° C. Vo dvoroch 
bytových domov s parkami 
a dostatkom dospelých stro-
mov bolo oveľa príjemnejšie  
a chladnejšie. Prečo? Stredne 
veľký listnatý strom dokáže       
v lete odpariť až 400 litrov vody 
za deň. Nielen že strom vo svo-
jom okolí zvlhčí vzduch, ale vy-
parovaním  vody dochádza tiež 
k výraznému zníženiu okolitej 
teploty. Týmto jednoduchým 
fyzikálnym javom -  odparova-
ním vody z listov -   dochádza 
k premene kvapalnej vody na 
plynnú vodnú paru, k tejto re-
akcii je potrebné veľké množ-
stvo tepelnej energie. Túto 
energiu si berie strom z rozpá-
leného vzduchu.  Výsledným 
efektom je nápadné zníženie 
teploty v okolí stromu, teda 
výrazné ochladenie a zvlhče-
nie vzduchu. V zelenom parku 
teplota aj v tých najhorúcej-
ších dňoch nepresiahne 28–30° 
C. Porovnajme si to s betóno-
vými púšťami  vydláždených 
a vyasfaltovaných ulíc a pre-
hodnoťme náš postoj k zeleni 
v meste – mohli by sme si pri-
tom posedieť chvíľu na našom 

námestí, kde je zatiaľ výsadba 
stromov mladá a „nestíha“ 
ochladzovať.  Prítomnosť zele-
ne vo forme dospelých  stred-
ne veľkých listnatých stromov  
s dostatkom trávnatej plochy 
dokáže tieto ťažko znesiteľné 
podmienky výrazne zmierniť.

 Udržiavaním teploty v uli-            
ciach na rozumnej úrovni 
zabraňujeme tvorbe nebez-
pečného prízemného ozónu, 
ktorý vzniká rozkladom oxidov 
dusíka z výfukových plynov 
práve pri  vyšších teplotách na 
rozpálenom asfaltovom a be-

tónovom povrchu ulíc našich 
miest. Vyššia koncentrácia 
prízemného ozónu dráždi hor-
né cesty dýchacie a pri dlho-
trvajúcejšom výskyte môže 
pôsobiť aj rakovinotvorne.

Tak chceme rúbať, alebo sa-
diť?  Je treba dať preč stromy 
kvôli tomu, že špinia na autá 
a na chodníky? Že nechytíme 
dobre televízny signál? Zváž-
me to dôkladne.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. život. prostredia

Po viac ako dvoch rokoch 
sa blíži projekt kanalizácie 
ku koncu. Všetky stavebné 
práce súvisiace s rozvodmi 
kanalizácie a prípojok by 
mal dodávateľ dokončiť do 
konca septembra 2015. Ná-
sledne začne s povrchovými 
úpravami asfaltov a zelene, 
ktoré musí dokončiť do kon-
ca tohto roku.

V rámci tohto projektu 
bude mesto Nová Dubnica a 
TSK komunikovať z realizá-

torom projektu odkanalizova-
nia a pristúpi k rekonštrukcii 
ciest v celej mestskej časti 
Kolačín. Nakoľko výkopové 
práce na Novej ulici preve-
rila zima a tieto výkopy ria-
dne sadli, mesto v polovičke 
letných prázdnin začalo s re-
konštrukciou cesty.  Tá bude 
dokončená do konca augusta 
2015.

Práce na Odbojárskej uli-
ci a Ulici slobody boli rea-
lizované až v polovici tohto 
roka a výkopy nie sú zatiaľ 

dostatočne spevnené. K re-
konštrukcii Odbojárskej ulici 
preto pristúpime až na jar 
budúceho roka. Ulicu slobo-
dy a jej rekonštrukciu plá-
nuje mesto realizovať až po 
spracovaní projektu rekon-
štrukcie a ukončenia výberu 
dodávateľa, čo bude pravde-
podobne až v polovičke roka 
2016.

Trenčiansky samosprávny 
kraj plánuje pristúpiť k re-
konštrukcii s realizátorom  
projektu začiatkom októbra 

tohto roku. Ide o úsek od vi-
nárne po autobusovú zástav-
ku, úsek od kultúrneho domu 
okolo kostola a Triak-u až po 
koniec Odbojárskej ulice v 
mestskej časti Kolačín.

Pevne verím, že na jar 
budúceho roka už nebude po-
znať, že sa robila kanalizácia 
a že prašné a rozbité cesty 
budú len spomienkou.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu č. 2, na prízemí byto-
vého domu súp. č. 838, vchod 17, ul. Petra Jilemnického v Novej 
Dubnici.

Výmera 62 m² plus prislúchajúci podiel z pozemku pod stavbou
a na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
Celková minimálna požadovaná cena  je  34 080,00 eur.
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky
vo výške 3 408,00 eur. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej 
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.novadubnica.sk 
a tiež sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

Súbor Zvonica k nám zavítal až z ďalekého Ruska.

Počas návštevy tábora skautského oddielu Strelka si zástup-
ca primátora Bc. Pavol Pažítka vyskúšal, ako umývajú riady 
skauti.

7. augusta sme na Mierovom námestí privítali folklórny sú-
bor Ruská krása.

Tábor, ktorý plní detské sny.

Krátka fotoreportáž z leta v Novej Dubnici.

Leto však ešte nekončí! Tešiť sa môžete na Festival dychových 
orchestrov (5. - 6. 9. 2015), koncert skupiny Backwards (18. 9. 
2015) a už o pár dní sa všetci novodubnickí športovci stretnú na 
Continental maratóne (29. 8. 2015).

Tešíme sa na vás!

Byt č. 2, na prízemí bytového domu 
súp. č. 838, vchod 17, ul. Petra
Jilemnického v Novej Dubnici

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Naše deti v tábore televízie Markíza
Každý človek má svoje sny. 
Mnohé nimi navždy zostanú. 
Ale keď sa nájdu správni ľu-
dia, mnohé sny sa môžu pre-
meniť na skutočnosť...   

Snom Občianskeho zdru-
ženia Štvorlístok a nadácie 
televízie Markíza bolo aj tento 

rok urobiť radosť  stovke detí 
z celého Slovenska - deťom, 
ktoré žijú v chudobe, ktoré pri-
šli o svojich rodičov, ktoré boli 
týrané alebo vystavené iným 
ťažkým životným situáciám.

Tohtoročný tábor sa usku-
točnil v dňoch od 28. júna do 9. 
júla 2015 v rekreačnom zaria- 

dení Lesák v Tajove pri Ban-
skej Bystrici. Pre deti je pobyt 
bezplatný. 

Okrem zaujímavého progra-
mu, ktorého cieľom bolo po-
môcť deťom zabudnúť na ťažké 
a smutné chvíle, sa opätovne 
postarali o deti aj po materiál-
nej stránke (kúpou nového ob-
lečenia, obuvi, darovaním hy-                                                                        
gienických a školských potrieb 
a pod.). Pre všetky deti zabez-
pečili kompletné očné vyšetre-
nie, vrátane bezplatného odo-
vzdania nových okuliarov. 

Na príprave a organizácii 
tábora sa podieľajú takmer dve 
stovky dobrovoľníkov z radov 
lekárov, záchranárov, psycho-
lógov, vojakov, príslušníkov po-
lície či hasičského zboru, umel-
cov, desiatky podnikateľov, a to 
vo svojom voľnom čase a bez 
nároku na akúkoľvek odmenu. 
Podmienky výberu detí boli:
• sociálna odkázanosť rodiny,    
v ktorej dieťa žije alebo nepri-

aznivá situácia v rodine (polosi-
roty alebo siroty v starostlivosti 
iných rodinných príslušníkov, 
výrazne narušené rodinné 
vzťahy, mimoriadna udalosť       
v rodine a pod.)
• vek 10-14 rokov (vrátane)
• pobyt by mal byť súčasne od-
menou za reprezentáciu školy 
či obce, za dosiahnuté výsledky 
v škole či mimoškolskej  čin-
nosti (účasť v tábore by mala 
byť motiváciou pre ostatné 
deti)
• dieťa sa nezúčastnilo tohto 
tábora v minulosti

Z nášho mesta boli do tábora 
vyslané tri deti. 

V mene mesta aj rodičov veľ-
mi pekne ďakujeme za možno-
sť  rekreácie pre deti zo sociál-
ne slabších rodín. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca sociálnych vecí
a školstva
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Olá - Olá. Škola nás opäť volá

Vyhlásenie súťaže 
s Backwards!

Cestovateľské zápisky

Dlhé Diely sa na 
jeseň zazelenajú

Životné jubileum
Heleny VranovejVzdelanie je veľký dar a bo-

hatstvo. Práve škola je mies-
tom, kde získavate vedomosti, 
učíte sa písať prvé písmenká 
a počítať prvé príklady. Dnes 
nám však okrem základného 
vzdelania ponúka škola oveľa 
viac. Podporuje výučbu cu- 
dzích jazykov, šport, ochranu 
životného prostredia a mnoho 
iných aktivít.

Po horúcich prázdninách na-
šim deťom začína škola. Už po-

čas augusta sa zapĺňali obchody 
a rodičia s deťmi hľadali nové 
školské tašky a školské pomôc-
ky pre vstup do školy. Najviac 
starostí majú rodičia našich pr-
váčikov, aby ich vstup do školy                
a teda aj do života bol čo najľahší 
a najmenej bolestivý. 

Určite najviac zo všetkých sa 
do školy tešia naši malí prváči-
kovia, ktorí sa tento rok obozná-
mia s tajomstvami slovenského 
pravopisu, matematiky a tiež 
iných predmetov. Pocit očaká-

vania a zvedavosti bude mať 100 
prváčikov, ktorí si zasadnú do 
troch základných škôl. 

Milí pedagógovia, na vás leží 
bremeno veľkej zodpovednos-
ti za celý výchovno-vzdelávací 
proces. Vy zapaľujete u našich 
žiakov pochodeň múdrosti,                                                                                  
a preto vychovávajte celou svo-
jou osobnosťou. Majte na pa-
mäti, že škola a žiaci v nej tvoria 
zložitý organizmus, že v každej 
lavici sedí iný žiak, ktorého osob-
nosť máte poznať, rešpektovať   

a rozvíjať. Prajem vám veľa po-
zitívnej energie, množstvo pe-
dagogického taktu, pevné zdra-
vie, radosť, osobnú spokojnosť               
a naplnenie všetkých ambícii na 
ceste za vzdelaním. 

Prajem vám všetkým zdravý, 
pohodový a úspešný školský rok. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca sociálnych vecí
a školstva

K letu neodmysliteľne patrí 
cestovanie, preto už niekoľ-
ko rokov spolupracuje Klub 
slovenských turistov Kola-
čín s Rasťom Mádrom pri 
organizovaní poznávacích 
zájazdov pre obyvateľov               
z Novej Dubnice a okolia. 

Tento rok sme sa vybrali  
na severozápad a rozhodli sa 
spoznávať krásy Škótska a An-
glicka.

Naša cesta začala 10. júla     
a prvou zastávkou na nej bolo 
nemecké mestečko Kolín nad 
Rýnom. Mali sme možnosť vy-
chutnať si prebúdzajúci Kolín 
s prázdnymi uličkami, krásnou 
katedrálou a dominantným 
mostom, ktorý zdobili tisícky 
zámkov lásky. Popoludní pri- 
búdalo návštevníkov a zaplnili 
nielen uličky, ale aj promená-
du pri rieke, kde sa pripravo-
vali na nočnú slávnosť svetiel 
s obrovským ohňostrojom, 
ktorý sme sledovali len v te-
levízii, lebo popoludní sme sa 
premiestnili do Amsterdamu. 
Po vytúženom odpočinku sme 
ráno vyrazili do jeho ulíc. Ja 
som si mesto zamilovala na 
prvý pohľad. Očarilo ma svojou 
architektúrou, kanálmi, mos-

tami a uvoľnenou atmosférou. 
Dojem trochu rušilo množstvo 
odpadkov v uliciach, ktoré sa 
začali upratovať až okolo 10-
tej hodiny a legalizácia mno-
hých vecí,  na ktoré my nie 
sme zvyknutí. V Amsterdame 
sa viditeľne mnohé  neriešilo, 
ale ľudia tam boli uvoľnení, bez 
stresu a v pohode. Jednodu-
cho iný kraj, iný mrav.

Podvečer sme sa nalodili na 
loď, ktorá nás po 17 hodinách 
plavby dopravila do anglické-
ho New Castlu. 

Romantické predstavy            
o noci strávenej na lodi v kaju-
tách boli mierne ohrozené a aj 
počasie sa tvárilo ako typicky 
anglické, ale brali sme ho ako 
súčasť výletu. Po krátkej preh-
liadke mesta sme navštívili 
hrad Alnwick, ktorý poskytol 
kulisy pre fi lmové spracovanie 
Harryho Pottera. Odtiaľ sme 
sa vybrali na hrad Tantalon. 
Osamelý hrad uprostred ni-
čoho dotýkajúci sa oceánu so 
strmými skalnými bralami, 
drobné mrholenie, to už bolo 
typické Škótsko. Po necelej 
hodine jazdy nás privítalo jeho 
centrum - Edinburgh, kde sme 
ubytovaní v samotnom centre 
mesta strávili tri pekné dni. 

Prezreli sme si historické cen-
trum mesta, vyliezli na okolité 
kopčeky a  nasávali atmosféru 
za zvuku typických gájd. Po-
časie sa vylepšilo a pochmúr-
ny Edinburgh sa premenil 
na príjemné staré historické 
mesto plné malých reštaurá-
cií, pubov.

Navštívili sme aj Perth a Sti-
rling s monumentom škótske-
ho národného hrdinu Williama 
Wallaca alias Statočné srdce, 
ktorého stvárnil v rovnomen-
nom fi lme Mel Gibson.

Rozlúčka so Škótskom na 
hranici s Anglickom bola nao-
zaj štýlová. Pri hraničnom ka-
meni nám pravý nefalšovaný 
Škót v kilte zahral na gajdách          
a my sme ho na oplátku pon-
úkli slivovicou. Spokojnosť 
bola na oboch stranách, o čom 
vypovedá aj spoločná fotogra-
fi a. V Anglicku sme navštívi-
li jedno z najstarších miest 
York s typickými anglickými 
uličkami a kostolíkmi, zavíta-
li sme aj do Oxfordu, mesta                                       
s najstaršou a najprestížnej-
šou univerzitou. Prezreli sme 
niekoľko Colleges   University 
of Oxford, ktoré dali svetu de-
siatky nositeľov Nobelových 
cien, politikov, ekonómov                

a pod.
Tri dni sme potom strávili       

v Londýne, ktorý by mohol 
mať hneď niekoľko prívlastkov 
– obrovský, multikultúrny, his-
torický, hektický, kráľovský, ne-
opísateľný. Prešli sme všetky 
základné pamiatky, videli otvá-
rajúci sa Tower Bridge, Big 
Ben, parlament, Londýnske 
oko, národnú galériu, múzeum 
voskových fi gurín. Snažili sme 
sa pochopiť systém londýnske-
ho metra i dôvod, prečo toľko 
ľudí chce žiť  na jednom mies-
te. Verte, väčšina si vydýchla, 
keď sme sa vybrali na cestu 
domov. Malá komplikácia nás 
čakala v prístave, lebo fran- 
cúzsky prístav Calais bol pre 
utečencov uzavretý, tak sme 
museli pozmeniť plány a vylo-
dili sa na hraniciach s Holand-
skom. Tu sme mali plánovanú 
9-hodinovú prestávku v Ant-
verpách.

Úžasné mesto s najkrajšou 
železničnou stanicou v Eu-
rópe, ktorú ťažko opísať, trž-
nicou so syrmi a tradičnými 
kulinárskymi dobrotami, nád-
herným námestím. A večer       
v Antverpách, kedy je námes-
tie správne podsvietené, bol 
nezabudnuteľný. Domov však 
nástojčivo volal, aby sme sa 
vrátili. Prekonať viac ako tisíc-
ku kilometrov nebolo jednodu-
ché, rovnako ako vstrebať to 
množstvo zážitkov, ktoré sme 
po ceste mali. Asi to chvíľku 
potrvá, kým si uvedomíme, čo 
sme za 12 dní na cestách zažili 
a videli. Už teraz však plánu-
jeme budúci rok. Tentokrát 
smerujeme na juh Európy                                      
a naším hlavným cieľom bude 
Barcelona a odpočinok pri 
španielskom pobreží. K tom 
však aj trochu Lichtenštajn-
ska,  Švajčiarska, Provensál-
ska i Talianska. Ak máte chuť, 
pridajte sa k nám. 

-sk-

Mesto Nová Dubnica získalo 
v tomto roku dotáciu z En-
vironmentálneho fondu vo 
výške 45 000€. Finančné pro-
striedky budú použité na za-
loženie trávnikov a výsadbu 
stromov a krov v okolí vybu-
dovaných bytoviek v novom 
sídlisku Dlhé Diely.

So záhradníckymi prácami 
začneme koncom leta, po prí-
pravných prácach na úprave 
terénu  budú založené v je-
sennom období  nové trávniky 
s výmerou takmer 3000 m2, 
a výsadba krov bude lemovať 
okraje ciest a chodníkov v okolí 
bytových domov.  V okolí byto-
vých domov bude vysadených 
vyše 60 ozdobných listnatých     
a ihličnatých stromov a vyše 
3000 krov.  Celková zazelenaná 
plocha bude mať výmeru 5579 
m2.

V  návrhu architektonického 
riešenia sa počíta s výsadbou 
líniovej zelene vo forme stro-
moradí, pásov a pruhov za-
hustených výsadieb krov ako 
izolačnej zelene oddeľujúcej 

cestné komunikácie od bytovej 
výstavby, ako aj s výsadbou ze-
lene na plochách v okolí byto-
vých domov ako protihlukovej 
bariéry a oddychovej zóny pre 
budúcich obyvateľov tejto obyt-
nej zóny. Navrhnuté je aj zalo-
ženie trávnatých plôch v okolí 
výsadieb krov a vzrastlých dre-
vín medzi bytovými domami. 

Pestrá výsadba zelene rôz-
nych druhov, tvarov či  farieb 
poteší určite oko každého oby-
vateľa či návštevníka Dlhých 
Dielov. Záleží však na nás všet-
kých, ako sa bude drevinám 
dariť, lebo v posledných rokoch 
narastá počet vandalmi zlome-
ných či vytrhnutých mladých 
drevín, takisto výsadba niekedy 
„dostáva nohy“ a mizne v krát-
kej dobe po vysadení. 

Veríme, že sadovnícky zalo-
žená zeleň spolu s novými oby-
vateľmi  vnesie do tejto novej 
časti mesta život a pozitívnu 
energiu.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. život. prostredia 

Stará ľudová múdrosť ho-
vorí, že čas nikto nezastaví. 
Dni, ktoré sú naplnené mno-
hými povinnosťami a chvíle 
strávené v kruhu blízkych, sa 
v dnešnom rýchlom tempe tak 
míňajú, že si to často ani ne-
stihneme uvedomiť. 

Je ale dobre, že si v tom ná-
hlení  predsa dokážeme vytvo-
riť   chvíle a okamihy, ktoré sa 
nám zapíšu hlboko do pamäti, 
pri ktorých na chvíľu postojí-
me a zamyslíme sa, aký kus 
cesty sme ubehli. 

A práve na takúto chvíľu          
a slávnostný okamih, sme 
chceli premeniť utorok – 11. 
august,  kedy sa pani Helena 
Vranová, členka Zboru pre 
občianske záležitosti pri Mest-
skom zastupiteľstve v Novej 
Dubnici, dožila krásneho život-
ného jubilea – 60. rokov. 

Vedenie mesta, spolupra-
covníci zo ZPOZ-u, ale aj 
spolupracovníci z Bytového 
podniku, pozvali pani Vranovú 
do zasadačky MsÚ, aby jej pri 
tomto významnom životnom 

jubileu  zablahoželali a záro-
veň poďakovali za prácu, ktorú 
vykonáva pre naše mesto.

Ak chceš poznať človeka, 
pozri sa na jeho prácu – ho-
vorí odveké múdre príslovie. 
A pohľad na prácu pani He-
lenky Vranovej, či už pre svoju 
rodinu, alebo pre naše mes-
to, nám dáva obraz plodného                      
a statočného života.  Vážime 
si túto skutočnosť a želáme 
jej pevné zdravie a silu, aby  
v tejto aktivite mohla zotrvať 
čo najdlhšie. Aby jej záujem            
o spoločnosť, o veci verejné              
a o naše mesto, nezovšednel. 

Dvíhame k Tvojmu sviatku 
šampanským naplnené čaše, 
a vrúcnejšie sú slová naše, keď 
zvážime čas plodných rokov.

A komu do dlaní sa zmestí 
k dobrému dielu - kvietok vďa-
ky, ten zaslúži si kvietok taký, 
i uznanlivé dobré slovo, i po-
zdravenie od priateľov. 

Eva Pištová
tajomníčka ZPOZ

Klub slovenských turistov na svojich cestách po Škótsku.

K životnému jubileu blahoželali kolegovia aj vedenie mesta.

Ďakujeme tým, ktorí sa zapojili do našej súťaže o najkrajšiu do-
volenkovú fotografi u.

Lístky na koncert skupiny Backwards, ktorý sa uskutoční 
18.9.2015, vyhráva pani Blažena Ďurišová z Novej Dubnice           
s fotografi ou „Oddych v maminej záhrade“.

Srdečne gratulujeme!
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Skautský tábor Strelka
tentoraz v Kubrici

25. výročie skautského 
zboru Strelka

A zase raz sa skauti zo 62. 
zboru Strelka Nová Dubnica 
vybrali táboriť do lesa, no ten-
toraz prekvapivo nie na starý 
dobrý Mojtín, ale na táboris-
ko Kubrica, kde už pred pár 
rokmi strávili nejaké tábory. 
Kubrica sa tentokrát na 10 dní 
zmenila na Divoký západ, kde 
nechýbal bar s barmanom, gu-
vernér, sudca, šerif s viceom, 
saloon plný banditov a hlavne 
veľa adrenalínu. 

Už klasicky boli deti rozde-
lené do troch družín, ktoré si 
založili svoje vlastné mestá                                 
a to Los Banditos, Crew Cactus 
City a Los Marekos. Každý deň 
sa stretávali s novými nástra-
hami nebezpečného westernu. 
Strieľali z luku i vzduchovky, 
lúštili šifry, stretli sa s Indiánmi, 
chytali banditov (no občas sa 
nimi stali aj oni sami). Tradične 
nechýbala ani skautská prax, 
kde si deti pripomenuli prvú po-
moc, obväzovanie zranení, mor-
zeovku, zakladanie ohňov, uzly 
no i čo to z histórie. 

Čo sa však deťom páčilo naj- 
viac (okrem oblievačky v blate 
počas horúceho dňa), bol pro-
gram, ktorý sa dial, až keď zapad-
lo slnko. Počas tábora sme totiž 
mali až tri táboráky, z toho jeden 
bol slávnostný sľubový a záro-
veň spomienkový, keďže sa dial                                                                                 
v deň akcie 25. výročia obno-
venia nášho zboru. Ďalšou ne-
zabudnuteľnou udalosťou bol 
Countrybál. Chlapci sa hodili do 
gala, dievčatá si navliekli róby 
vyrobené zo smetných vriec                                               
a zábava sa mohla začať. Vďaka 

(na skautskom tábore veľmi ne-
obvyklému) zariadeniu zvanému 
rádio, sme si všetci naozaj dobre 
zatancovali na lúke pod nočnou 
oblohou. Atmosféra, ktorá tam 
vládla, sa len ťažko dá opísať.

V ten istý večer, respektíve 
noc, sme si toho ešte veľa užili 
zásluhou 4 skautov z 52. zboru Sv. 
Juraja, ktorí nám prišli spraviť 
prepad. Nočná hliadka však bola 
ostražitá a za pomoci takmer ce-
lého tábora sme sekeru i vlajky 
ubránili a troch prepadlíkov do-
konca i chytili. To, že sa nám pri 
tom v lese stratili dve deti, radšej 
spomínať nebudem.

Tento tábor bol i o niečo zau-
jímavejší, keďže nás pri príleži-
tosti 25. výročia obnovenia nášho 
zboru prišli na tábor pozrieť starí 
skauti s rodinami, ktorí kedysi 
tiež skautovali ako my. Preverili 
sme ich, či si ešte čo to pamä-
tajú zo skautskej praxe a oni sa 
s nami pritom podelili o rôzne 
vtipné historky. 

Prišiel nás pozrieť aj pán pri-
mátor Ing. Peter Marušinec so 
svojím zástupcom (na Kubricu 
prvýkrát), ktorému touto cestou 
ďakujeme za čas. 

Strávili sme 10 napínavých 
westernových dní v prírode, za 
čo vďačíme našim skautským 
sestrám Kostičke (ktorá v úlohe 
doktorky profesionálne vybrala 
enormné množstvo kliešťov) a 
Veve, ktoré vymysleli skvelý pro-
gram. Ďakujeme taktiež Korbe 
a Mišiakovi, ktorí sa venovali 
technickej stránke a nastolili 
poriadok tam, kde bolo treba. Čo 
sa varenia týka, Akela to zvládol 
niekoľkonásobne lepšie, ako sme 

očakávali, za čo mu takisto patrí 
vďaka. No a za tábor ako taký 
ďakujeme vodcovi Fredymu, 
Akelovi a rodičom, ktorí nám ho 
zorganizovali. Konečné poďako-
vanie patrí mestu Nová Dubnica 
za podporu.

Z tohto tábora sme si každý 
odniesli svoje. Niekto nové pri-
ateľstvá, iní nezabudnuteľné zá-
žitky. Ako sami vidíte, skauting 
nie je len o práci a historických 
dátumoch, no je to aj spôsob zá-
bavy, získavania nových zručnos-
tí  a priateľov.

Tak ak chceš, príď aj ty na 
prvú schôdzku, ktorá bude na je-
seň. Veď kde inde môžeš zvíťaziť 
sám nad sebou a pritom sa dob-
re baviť? Nezabudni, že skautom 
môže byť naozaj každý.

Renča „Žena“

Písal sa rok 1968, keď pán 
Miloš Navrátil - Kim založil 
v Novej Dubnici prvý oddiel 
skautov, ktorý mal 45 členov. 
Skauti sa okrem svojích čin-
ností venovali aj mestu, kde 
pomáhali ako sa len dalo. 
Avšak v roku 1970 bola ich 
existencia násilne ukončená  
z dôvodu normalizácie. Ďal-
šie štyri roky však skauti ďalej 
neofi ciálne fungovali vďaka 
pani Gašparovej a táborníc-
kemu klubu pri 2.ZŠ a zorga-
nizovali aj niekoľko letných 
táborov. Keď bol v roku 1989 
skauting opäť povolený, pán 
Navrátil - Kim obnovil zbor                 
v Novej Dubnici a ten, i keď                                                       
od roku 2012 už bez jeho za-
kladateľa, funguje doteraz. 

Mladí skauti zo 62. zboru 
Strelka Nová Dubnica sa na čele 
s vodcom zboru Jaroslavom 
Koutenským - Fredy, vodcom 
oddielu skautov Jurajom Horní-
kom - Akela a vodkyňou oddielu 
skautiek Vladimírou Jamboro-
vou - Kostička venujú už dlhé 
roky aktivitám ako je Deň nar-
cisov či Betlehemské svetlo. 
Väčší skauti sa zúčastňujú i rôz-
nych skautských kurzov, zatiaľ 
čo tí menší majú každý týždeň 
stretká v saleziánskom centre 
s Veronikou Jamborovou - Veve 
a Tomášom Beláňom - Korba, 
ktorí ich učia skautskú prax, no 
i zabávajú hrami. Vyvrcholením 
tejto celoročnej práce je už tra-
dične skautský tábor. A keďže 
tento rok oslavujeme 25. výročie 
obnovenia nášho zboru, rozhod-
li sme sa starých skautov po-
zvať na jeden deň na tábor, aby 
sa vrátili do ich skautských čias.

Prišli aj so svojimi rodinami 
a podľa ich slov sa po prečítaní 
pozvánky veľmi potešili a bez 
váhania pozvanie prijali. Myšli-
enka stretnutia starých a mla-
dých skautov ich vraj nadchla. 
No nie len ich, ale aj deti z tá-
bora, ktoré si pre nich pripravili 
rôzne stanovištia na preverenie 
ich vedomostí ohľadom skaut-
skej praxe, ale i nejaké skautské 
hry. Bývalí skauti si tak zopako-
vali históriu, zdravovedu, viaza-
nie uzlov, zakladanie ohňa, šifry, 
morzeovku a iné zaujímavé ak-
tivity. Večer sa konal slávnost-
ný sľubový táborák, kde sme si 
zaspievali a vypočuli množstvo 
vtipných skautských historiek. 
Počas tohto nostalgického veče-
ra bola starým skautom polože-
ná otázka, čo im dal skauting do 
života okrem priateľov a vzťahu 
k prírode.

A aké boli ich odpovede:
Juraj Hort:
Praktickosť a hodnoty.

Ala: 
Zážitky do konca života.

Bronťo: 
Naučil som sa pokore.

Mišo Hort - Horan: 
Vážiť si dobrých a statočných 
ľudí.

Roman Sokol: 
Veľa.

Marek Poláček: 
Spolupatričnosť.

Jano P. + Táňa Herdová: 
Iné hodnoty, výchova charak-
teru. Pozeráme na svet ináč 
vďaka skautingu.

Filip Baltík: 

Naučil som sa, ako vecí fungujú 
a podvedome z toho stále čer-
pám.

Lukáš Blažej: 
Dal mi viac poznať samého 
seba.

Pavol Poláček - Šidlo: 
Disciplínu.

Juraj Jando - Filek: 
Samostatnosť.

Lukáš Červeňanský: 
Všetko len to dobré.

Na konci tohto úžasného dňa 
sme sa však dozvedeli aj iné 
veci. Napríklad, že takmer nikto 
zo starých skautov nerozmýšľal 
nad tým, že by dal svoje deti na 
skauting, no takmer všetci to po 
tomto dni začínajú reálne zva-
žovať. Taktiež som postrehla, 
že bývalá družina Vlkov (ktorí si 
ešte doteraz pamätajú pokrik) 
začali plánovať spolu stanovač-
ku čím by obnovili staré vzťahy. 
A aby to už bolo úplne dokonalé, 
bývalý skaut Radovan Stoklasa 
- Červenáčik pri príležitosti 25-
tky spravil fotoknihu, ktorá roz-
práva o vývoji skautov za tých 
krásnych 25 rokov, za čo mu 
patrí veľká vďaka.

Na záver by sme sa ešte 
touto cestou chceli poďakovať 
sponzorom: TSK Trenčiansky 
samosprávny kraj (Ing. Jaro-
slav Baška), Púchovský mäso-
vý priemysel, a.s. (pán Anton 
Fabuš) a mesto Nová Dubnica. 
Všetkým ostatným priaznivcom 
však tiež ďakujeme za podporu.

Ako vidíte, skauting naozaj 
spája ľudí, a to je na ňom to naj-
krajšie. Tak znovu o 25 rokov!

Renča „Žena“

Tento rok táborili skauti v Kubrici.

Návštevu tábora
si už tradične nenechal ujsť
ani primátor mesta. Oslavy 25. výročia obnovenia zboru Strelka si starí skauti nenechali ujsť.
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Městský dechový orchestr
Cheb (ČR)

Dychový orchester
Štós (SR)

Dychový orchester mladých 
mesta Košice (SR)

Městský orchestr mladých
Dolní Benešov (ČR)

Dychový orchester
Mór (Maďarsko) 

Dechový orchestr mladých
a mažoretky ZUŠ F. Chopina
Mariánské Lázně (ČR)

Dychový orchester a mažoretky 
Nová Dubnica (SR)

Dychový orchester
Krasocin (Poľsko) 

Dechový orchestr mladých
Krnov (ČR)

FESTIVAL DYCHOVÝCH ORCHESTROV A MAŽORETIEK
Predstavujeme účastníkov 5. ročníka Festivalu dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici, ktorý sa uskutoční 5. - 6. 9. 2015. 

Mládežnícky dychový orchester pri ĽŠU Jindřicha Jindřicha                     
v Chebe bol založený v roku 1958 dirigentom Václavom Ku-
čerom. Z pôvodných 12 členov sa súbor postupne rozrástol až na 
80 členný dychový orchester.  Od roku 2014 začal  používať nové 
meno Městský dechový orchestr Cheb. Medzi krajiny, v ktorých  
vystupoval patria napr. Rakúsko, Maďarsko, krajiny bývalého 
ZSSR, Nemecko, ale aj Dánsko, Belgicko, Holandsko, Kanada, 
či Malajzia a Čína.

Dychový orchester mladých mesta Košice aktívne pôsobí                           
od roku 1970. V súčasnosti má približne  65  hráčov. Svojou čin-
nosťou si vyslúžil Plaketu za zásluhy mesta Košice. Dirigen-
tom a umeleckým vedúcim bol od jeho založenia Jiří Novotný,                             
v súčasnosti  je dirigentom  Peter Schűrger, organizačnou vedú-
cou a manažérkou je Anna Hrehová.

Dychový orchester Štós bol založený v r. 1925  Gustávom Wlaslo-
vitsom. Má veľmi bohatú históriu a dosiahol aj značné úspechy 
na rôznych podujatiach a súťažiach. Okrem domácich vystúpení 
má za sebou aj rad vystúpení v zahraničí napr. reprezentáciu 
Slovenska na stretnutí karpatských Nemcov v Karlsruhe či           
v Maďarsku a Francúzsku.

Dychový orchester z Dolného Benešova vznikol v r. 1975.                 
V súčasnej dobe má orchester takmer 70 členov . Dirigentom 
a umeleckým vedúcim v jednej osobe je pán Bohumír Stoklasa. 
Od roku 1994 vystupuje orchester spolu s mažoretkovou skupi-
nou Variace z Havířova pod vedením pani Edity Chwistkovej. 
Táto skupina funguje od roku 1970 a je vôbec prvou mažoretko-
vou skupinou založenou vo vtedajšom Československu.

Dychový orchester mladých Základnej umeleckej školy Fryde-
ryka Chopina Mariánske Lázně vznikol v roku 1969. Je zložený 
z viac ako 50 hudobníkov, ktorých vekový priemer dosahuje 15 
rokov. Aj takto mladý orchester však vykazuje značné úspechy - 
nielen doma, ale aj v zahraničí -  navštívil napríklad Španielsko, 
Francúzsko, Belgicko, Veľkú Britániu, Dánsko, Nórsko, Švéd-
sko, Maďarsko, Nemecko, Chorvátsko, Taliansko, ale aj ostrov 
Maltu a severoafrické Tunisko. Dirigentom dychového orchest-
ra je Jozef Koreis, vedúcou mažoretiek Petra Koreisová.

Vznikol v roku 1981 z iniciatívy učiteľov a žiakov miestnej hudob-
nej školy a nemeckého menšinového združenia. V roku 2004  sa 
zúčastnil na festivale FIJO Cheb, ktorý sa konal tesne po vstu-
pe Maďarska do EÚ a  patril  tu medzi ďalších 25 účastníkov                               
a zástupcov členských štátov EÚ na festivale. Svoje umenie od-
prezentoval aj na deviatich hudobných nosičoch. Od roku 1996 
každý druhý rok usporadúva spolu s mestom Mór Medzinárod-
ný dychový festival. Dirigentom orchestra je Sándor Acsai, ve- 
dúcim orchestra je Norbert Grell.

Dychový orchester a mažoretky pôsobí ako amatérske hudob-
no-tanečné teleso. Bol založený v roku 1975 vtedajším riadi-
teľom  Ľudovej školy umenia pánom Štefanom Balážom. Or-
chester a mažoretky za svojej činnosti dosiahli veľa úspechov na 
domácich aj zahraničných pódiách. Zúčastnili sa a zúčastňujú 
na významných festivaloch  ako Podtatranský festival, Pádivého 
Trenčín, FIJO Cheb, Kmochův Kolín, Hlučínské jaro, Festival 
kvetín San Remo, Festival Verona a iné. Účinkovali v Českej 
republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, 
Francúzsku. Vedúcim súboru je Pavol Šveda. Umeleckým ved-
úcim súboru je Antonín Maděra,  mažoretky vedú Zuzana Bala-
žová a Zuzana Plšková.

Pôsobí od roku  1961  pri Základnej umeleckej škole v Krnove. 
Patrí medzi najlepšie hudobné telesá v Českej republike. Bol 
a je účastníkom významných festivalov ako Kmochúv Kolín, 
FEDO Štětí, FIJO CHeb, v zahraničí bol vo Veľkej Británii, Ho-
landsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, USA. V súčasnosti 
je umeleckým vedúcim a hlavným dirigentom Luděk Tlach.

Orchester Krasocin  je jedným z najstarších dychových orches-
trov v Poľsku.  Bol založený v roku 1905 z iniciatívy  kňaza Fr. 
Theodora  Urbanského. Najväčším úspechom súboru  bolo 
prvé  miesto na  Národnom festivale dychových orchestrov VfB 
v Plocku (2015), prvé miesto  na  Národnom festivale v Rowy 
(2013) a Grand Prix vo Vroclave. (2014). Dychový orchester Kra-
socin patrí medzi najlepšie dychové orchestre v Poľsku. 
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Ballet Folklorico de Occidente
Sobota 29.8.2015 o 17.00 hod. 
Mierové námestie 

Vystúpenie mexického folklórneho súboru. 
Súbor začal svoju činnosť v roku 1994. Jeho zakladateľmi sú 
mladí nadšenci z Guadalajara v Mexiku, ktorí chcú uchovať                                
a prezentovať kultúrne hodnoty a folklór štátu Jalisco. Súbor 
patrí k najreprezentatívnejším telesám krajiny. V repertoári 
súboru sa nachádzajú aztécke tance, ale aj tance z iných štá-
tov Mexika ako Jalisco, Michoacan, Nayarit, Veracruz, Oaxaca, 
Chia- pas, Tabasco a Campeche. Účinkovali na rôznych význam-
ných medzinárodných podujatiach v Mexiku, ale predstavili sa aj                                                                                                                                        
v Egypte, Grécku, Belgicku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Tu-
recku, Portugalsku a v mnohých ďalších krajinách.

DUO JAMAHA
Sobota 24.10.2015 o 16.00 hod. 
Kino Panorex 

Koncert z príležitosti Mesiaca úcty k starším venovaný novodub-
nickým seniorom. V súčasnom zložení, ktoré tvoria otec (Alfonz) 
a syn (Marián) Kotvanovci, pôsobia už 11 rokov. Výber piesní  je 
multižánrový pre všetky vekové generácie.
Vstup voľný. Vstupenky, resp. miestenky  na vystúpenie si môže-
te vyzdvihnúť od 2.9.  od 7:30 – 15:30 v pondelok, utorok, štvrtok, 
od 7:30 – 17:00 v stredu a od 7:30 -14:00 v piatok na oddelení kultú-
ry a športu MsÚ Nová Dubnica.  

AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
Pondelok 9.11. 2015 o 19.00 hod. 
Kino Panorex 

Brilantná komédia s iskrivými hereckými výkonmi, slávnymi 
melódiami, prekvapivými zvratmi a neočakávanými humorný-
mi situáciami. Ironická „frčka“ do nosa zložitostí manželských 
zväzkov. Vtipné prekáranie večne proti sebe stojacich svetov 
mužov a žien. Hrajú: Branislav Deák, Ján Jackuliak / Marián Mi-
taš, Gregor Hološka, Milan Bahúl. Vstupné: 12,00€ 

Folklórna skupina KYSUCKÝ PRAMEŇ
Sobota 15.11.2015 o 16.00 hod. 
Kino Panorex 

Kysucký prameň z Oščadnice  je jednou z najúspešnejších a zá-
roveň aj najpopulárnejších folklórnych skupín na Kysuciach. Ak 
sa započúvame do krásy kysuckých ľudových piesní a necháme 
sa unášať nádherným zvukom heligóniek, isto oceníme prácu  
tejto skupiny, ktorá patrí k najlepším na Slovensku. Vstupné: 6€ 

VIANOCE S KOLLÁROVCAMI
Sobota 12.12.2015 o 16.00 hod. 
Kino Panorex 

Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talento-
vaných hudobníkov. Svojím hudobným umením zabávajú a roz-
veseľujú už mnoho rokov poslucháčov doma i za hranicami Slo-
venska. Ich živá hudba, temperamentný spev a humorné slovo 
vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá vyčarí na vašej tvári 
úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Vstupné: 8€ 

Vstupenky na všetky programy si môžete zakúpiť na oddelení 
kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica od 2.septembra 2015! Kon-
takt: tel. 04244633484,kl.112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

THE BACKWARDS
Piatok 18.9. 2015 o 19.00 hod. 
Kino Panorex 
 
Najlepšia hudobná show na svete s hitmi Beatles.
Výnimočný hudobný zážitok Vás prevedie jednotlivými obdo- 
biami legendárnej štvorice. Budete počuť všetky najznámejšie 
pesničky a samozrejme aj veľké „beatles“ hity! Vstupné: 15€.

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 
0424433484, kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Milka Cibuľová

10. augusta 2015 oslávila krásne 85. narodeniny naša mamička 
a babička Milka Cibuľová. Milá mamička, všetko dobré k tvojmu 
sviatku, príjmy naše želanie, nech ti láska, šťastie, zdravie na 
blízku vždy zostane. Za všetkých ťa bozkáva dcéra Magdaléna 
a vnučka Mirka.

Nová Dubnica žije kultúrou

Zájazdy oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica:

Informácie a predpredaj miesteniek: Oddelenie kultúry a špor-
tu MsÚ Nová Dubnica, tel.0424433484, kl. 110,112, kebiskova@
novadubnica.sk.

MÚZEJNÁ VIEDEŇ 
Pondelok 26.10.2015                                                                                                                   
Cena: 22 € (doprava, sprievodca)

Pozvánka na zájazdy

Gratulujeme

Pantomimické čarovanie           
s kufrom plným starých vecí   
v podaní Vlada Kulíška. Zná-
my mím priniesol deťom ra-
dosť z objavovania nových 
významov a predmetov pomo-
cou fantázie. 

V nedeľu 12. júla sa uskutoč-
nilo v rámci Novodubnického 
kultúrneho leta v parčíku pri 
Kultúrnej besede netradičné 
detské predstavenie Kufrík           

v podaní jedinečného Vlada Ku-
líška, sprevádzaného hudobní-
kom Radkom Michalkom. Pan-
tomíma je na Slovensku ešte 
stále v “plienkach“. O dvoch 
svetoch, z ktorých je jeden hluč-
ný a druhý nemý, sme sa roz-
právali s Vladom Kulíškom.

Ako ste sa dostali k pantomí-
me? 

„Od malička som sa venoval 
rôznym druhom umenia. Spie-

val som, tancoval, recitoval, hral 
na husliach. Potom prišlo obdo-
bie, kedy som nevedel, ktorým 
smerom sa uberať. Už keď som 
tancoval, ovládal som známe 
ťahanie povrazu a chodenie na 
mieste, tak som si pre spolužia-
kov pripravil etudky a im sa to 
veľmi páčilo.“

Teda samouk ? 
„Áno, ja som samouk. Pôvod-

ne som bol vojakom z povolania. 
Po revolúcii sa mi podarilo odísť 
z radov armády a začal som sa 
venovať len tomu. Okrem let-
ných škôl pantomímy som ne-
absolvoval nič. Všetko je založe-
né na princípe mnohých mojich 
odohraných predstavení.  Už 25 
rokov ma sprevádza muzikant 
z Liberca Radko Michalko. Ne-
hráme len pre deti. Aj to je zau-
jímavé, že úplne rovnaké pred-
stavenia adresujeme deťom                                 
i dospelým. To je na pantomíme 
veľmi zvláštne. Vždy hovorím, 
že jediný rozdiel medzi dieťa-
ťom a dospelým je v tom, že do-
speláci začnú reagovať o desať 
minút neskôr. Moje predstave-

nia sú založené na komunikácii 
s publikom, ono so mnou hrá na 
javisku. Improvizujeme a nevie- 
me, ako sa bude predstavenie 
vyvíjať.“

Kde všade ste účinkovali? 
„Vďaka univerzálnosti pan-

tomímy nie je problém s účin-
kovaním v zahraničí. Jedna                             
z prvých zahraničných ciest 
bola do Vietnamu. Odohrali 
sme tam niekoľko predstavení, 
dodnes je to pre mňa najúžas-
nejší zážitok. Vystupovali sme aj 
v Amerike, Japonsku, teraz sa 
chystáme do Číny.“ 

Ako sa Vám páčia priestory 
parčíku, kde budete účinko-
vať? 

„Priestory parčíku sú priam 
stvorené na takéto akcie. Aj 
kultúrnu besedu pri parčíku sa 
vám podarilo krásne zrekon-
štruovať. To sú presne miesta, 
kde sa ľudia majú stretávať, žiť, 
relaxovať.“ 

EK

Čarovný kufrík Vlada Kulíška                                                                                       NENECHAJTE SI UJSŤ

PRIPRAVUJEME

Jedna z mnohých podôb Vlada Kulíška.

Oddelenie kultúry a športu MsÚ a Mestská polícia vás 
pozývajú na PREDAJNÉ TRHY, ktoré sa uskutočnia 
dňa 1. 9. (utorok ) v čase 7:00 - 15:00 hod. na Mierovom 
námestí v Novej Dubnici.

Predajné trhy v Novej Dubnici



Vážení obyvatelia, 
mesto plánuje pristúpiť k opravám spolu siedmich hniezd mest-
ského rozhlasu. Spoločnosť, ktorá sa opravami poškodených   
hniezd zaoberala v minulosti, sa však sťahuje z Českej republiky 
na Slovensko a momentálne má odstavenú výrobu.
Preto budeme môcť k opravám pristúpiť až v priebehu septem-
bra 2015. Vopred vám ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

Mesto Nová Dubnica

Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Lara Lo Cascio, Ivan Švec, Patrik Matocha,
Thia Kristín, Sofi a Farulová, Naya Muallová

Na spoločnej ceste životom:
Michal Držík – Michaela Rusnačiková, Jakub Debnár 
– Mgr. Zuzana Homolová, Matúš Mydla – Barbora Pe-
richtová, Martin Monček – Helena Blahová, Radovan 
Polakovič – Linda Hrobárová

Opustili nás:
Karol Bernstein, Jaroslav Klesal, Rudolf Porubský, 
Magdaléna Benianová, Štefan Kadlečík, Ing. Emil 
Herda, Eduard Ondrášik, Emil Marčiš, Heško Pavel, 
Karkuš Matej

Spoločenská kronika

Prevádzka: Topoľová ul. 781/5 (budova TEKOS)
Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA
NA POHREBNÉ SLUŽBY

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

AKCIA!!! Žulový 1-hrob
s pomníkom od 950 Eur

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Olga Zigová
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, priateľom, susedom a známym, 
ktorí 1. júla na poslednej ceste odprevadili našu 
milovanú dcéru, manželku, matku a babku Oľgu 
Zigovú. Smútiaca rodina.

Ing. Juraj Benčík
Čas plynie a nikdy nám už nevráti to najdrahšie, 
čo nám vzal. Zostali nám na teba iba pekné spo-
mienky a žiaľ v ubolených srdciach. Dňa 9.8.2014 
uplynul jeden rok, čo od nás odišiel náš drahý 
manžel a otec Ing. Juraj Benčík. S láskou spo-
mínajú manželka, syn s priateľkou a celá rodina.

Katarína Czaniková
19. augusta uplynulo 10 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná mamina Katarína 
Czaniková. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomínajú deti Monika         
a Marek a kamarátka Aďa s rodinou.

Emil Marčiš
S hlbokým žiaľom oznamujeme príbuzným, pri-
ateľom a známym, že náš milovaný Emil Marčiš 
nás navždy opustil 9.8.2015 vo veku 79 rokov. Ďa-
kujeme všetkým, ktorí ho s nami odprevadili na 
jeho poslednej ceste. Smútiaca rodina.

Ján Topor a Jozefa Toporová
2. augusta uplynulo 10 rokov a 22. augusta 14 
rokov, čo nás navždy opustili naši milovaní rodi-
čia, starí rodičia a prarodičia Ján Topor a Jozefa 
Toporová. Kto ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku. S láskou spomínajú dcéry a synovia 
s rodinami.

Plánované opravy rozhlasu

Plnenie plaveckého limitu vo fontáne
Dňa 2.7.2015 o 22.14 hod. zasahovala hliadka MsP na základe 
oznámenia operátora kamerového systému na Mierovom ná-
mestí pri fontánach. Tam sa jeden zo štyroch členov „novodub-
nického výberu“ pokúsil kvalifi kovať v mestskej fontáne v plá-
vaní na Majstrovstvá sveta do Kazane. Posilnený alkoholom a 
povzbudzovaný kamarátmi skočil do fontány a pokúšal sa o limit. 
Hliadka MsP mu v splnení limitu zabránila a namiesto cesty na 
MS  ho doriešila v rámci priestupkového zákona.

Z bloku mestskej polície

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTE

Novootvorená prevádzka v Novej Dubnici na adrese Sady Cyrila a Metoda 17/3 

www.styxkoseca.sk

NON-STOP telefónne čísla: 0918 040 060 alebo 0949 576 586

Pondelok - Piatok v čase od 09:00 do 17:00 / Sobota v čase od 08:00 do 12:00 Otváracie hodiny:

KOMPLETNÝ POHREB

UŽ OD 680,- EUR

UŽ OD 680,- EUR



8 ŠPORT August 2015

Vydáva mesto Nová Dubnica. IČO: 00317586. Sídlo: Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. Kontakt: 042 4433 526, msu@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk.
Šéfredaktorka: Mgr. Kristína Šlesarová (slesarova@novadubnica.sk). Predseda redakčnej rady: Bc. Pavol Pažítka. Členovia: Marta Babuková, PaedDr. Soňa Kačíková, JUDr. Miroslav Holba,
Štefan Dvorský. Grafi cká úprava: Mgr. Milan Ondrišák. Tlač: Petit Press - Bratislava. Administrácia a inzercia na MsÚ.
Registrácia: EV 686/08. ISSN 1338-788X. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Tento príspevok je pre mňa 
trošku iný. Dátum uzávierky 
je presne v dobe, kedy ešte 
len vrcholia prípravy na 
ďalšie z podujatí OSA CHA-
LLENGE 2015 a predchád-
zajúce sme už vyhodnotili.    
A tak sa budem krátko veno-
vať nášmu prvému letnému 
táboru, ktorý sme sa v tomto 
roku rozhodli organizovať. 
OSA SPORT CAMP 2015, 
ako znel názov nášho špor-
tového, pobytového tábora 

sa niesol v duchu letnej prí-
pravy športového klubu. 

Naším cieľom bolo ponúk-
nuť deťom príležitosť vyskú-
šať si ako prebieha také letné 
„sústredenie“ vrcholových 
športovcov. Denne dvojfá-
zový tréning, k tomu ranná 
rozcvička a večerná regene-
rácia. Od pondelka do piatka 
stupňovaná záťaž. K tomu po-
vinnosti prípravy športového 
vybavenia a materiálu, výuka 

technickej prípravy a servisu 
bicykla. Súťaže jednotlivcov      
a družstiev v športových disci-
plínach, ale i v príprave a tvor-
be tímovej vlajky. 

Nezabudli sme však ani 
na zábavu, hry a párty, ktoré 
neodmysliteľne patria k det-
ským táborom. Nočná hra                           
s tajničkou a mottom, ktoré 
deti svojím pátraním vyriešili 
bolo čerešničkou na pomysel-
nej torte ich snahy, námahy      
a tvrdej práce tela i mysle. 

Okrem celoročnej práce, 
kde sme s našimi deťmi trikrát 
v týždni, sme boli zvedaví na 
ďalší rozmer ich správania. 
Ako to zvládnu odlúčené od ro-
dičov? Pri starších to až také 
ťažké nebolo, pri menších však 
bolo vidieť, ako im mamička 
chýba. Tu sa nám potvrdilo, že 
dobrý kolektív a denná náplň 
zaujímavého a pestrého pro-
gramu dokáže deti vtiahnuť      
a preniesť cez túto malú pre-
kážku. 

Sme radi, že sme mohli 
pomôcť práve týmto menším 
deťom mentálne zosilnieť, že 

mohli prísť domov a pochváliť 
sa rodičom, čo všetko už zvlád-
nu samé bez mamičky či otca. 
A aj napriek neskutočnej úna-
ve, ktorú sme dospávali ešte 
tri dni po príchode, môžem v 
mene nášho organizačného 
kolektívu konštatovať, že deti 
zvládli všetku tú námahu na 
JEDNOTKU!!! 

Dúfame, milí rodičia, že ste 
si i vy počas toho týždňa aspoň 
trošku oddýchli. Ak vám to po-
mohlo, sme radi.

Na záver by som rád poďa-
koval nielen našim partnerom, 
ktorí nám pomohli materiálne 
pri zabezpečení OSA SPORT 
CAMPu, ale hlavne mojim ko-
legom v OSA TEAMe: Andrea 
Pasqualon, Miroslava Samulo-
vá, Radoslav Florek a Ivanka 
Matulová. ĎAKUJEM!

Už teraz sa tešíme na bu- 
dúci rok. Termín už máme...

Adrián Gazdík
OSA ACADEMY

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva svojich členov i milov-
níkov turistiky na tradičné podujatie Po stopách SNP na Mar-
kovicu. Spoločne sa vyberieme k nášmu krížu a zaspomíname 
na časy dávno minulé  v sobotu 29. augusta.  Vyrážame  o 9.30 
hod. spred kultúrneho domu v Kolačíne alebo sa stretneme 
pri kríži o 11.00 hod. Nebudú chýbať hudba ani dobrá nálada. 
Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

Turistická pozvánka

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Putovali sme najkrajšími dolinami Slovenska

Futbalový kemp oslávil jubilejný 10. ročník

Po stopách SNP
na Markovicu

Čitatelia časopisu Krásy Slo-
venska dali Prosieckej doline 
prívlastok najkrajšia dolina na 
Slovensku. O správnosti tohto 
výberu sa mohol presvedčiť 
takmer plný autobus milov-

níkov turistiky, pre ktorých 
pripravilo výlet do tohto kúta  
našej vlasti na rozhraní Lipto-
va a Oravy Oddelenie kultúry 
a športu Mestského úradu                  
v Novej Dubnici. 

Predpoveď počasia bola 
priaznivá a nálada v autobuse 
napriek skoršiemu rannému 
vstávaniu výborná. Po krátkej 
zastávke pri salaši Krajinka, 
kde sme si vychutnali kávič-
ku a výborné domáce koláče, 
sme sa posilnení pripravovali 
na  príjemný turistický výlet             
do malebného, horského pro-
stredia, ktorý, ako sľubovala 
Evka Kebísková, sa každému 
vryje do pamäti. 

Z obce Prosiek sme sa po 
turistickej značke vydali na 
cestu, na ktorej nás očarili 
veľmi pôsobivé skalné útvary, 
rokliny a vyhliadky. Pre dlho-
trvajúce horúčavy chýbalo 
vody v potôčikoch i vodopády 
boli skôr vodokvapky, ale oce-
nili sme, že prevažná väčšina 
trasy viedla dolinou, v ktorej 
stromy zabezpečovali príjem-
ný chládok, a tak sa dala ho- 

rúčava lepšie znášať. 
Pri prechode z Prosieckej 

do Kvačianskej doliny sme vy-
užili pohostinské služby, kde 
pivo malo cenu zlata. V Kva-
čianskej doline sme obdivovali  
malebné Mlyny Oblazy. Pre-
svedčili sme sa, že Kvačianska 
a Prosiecka dolina sú jedným               
z ozajstných pokladov Liptova 
a hoci prechod celej trasy  trval  
približne 6 hodín, je možné ho 
absolvovať aj s menšími deťmi, 
preto vám ho vrelo odporúča-
me. 

Už teraz sa tešíme na ďalšie 
turistické lahôdky, ktoré pre 
nás pripraví Oddelenie kultú-
ry a športu Mestského úradu          
v Novej Dubnici.

-sk-

Kozy v Mlynoch Oblazy boli prítulné.

Malí futbalisti trénovali aj napriek veľkým horúčavám.

Aj z týchto detí možno raz vyrastú vrcholoví športovci.

Je už tradíciou, že mesto Nová 
Dubnica v spolupráci s MFK 
každé leto organizuje futbalo-
vý kemp pre deti do 10 rokov     
z nášho mesta a okolia. A tento 
rok sme sa v kempe stretli už 
desiaty krát.
Kemp prebiehal od 3.8.2015 do 
14.8.2015. Začínali sme vždy 
o 10.00h a končili o 12.00h. 
Vzhľadom na veľké horúča-
vy, ktoré sme počas tohto 
leta zažili, sme tento rok mali                          
v kempe trochu menej detí.                                  
Priemerná účasť bola len 16 
detí denne. Oproti iným rokom 
je toto číslo podstatne nižšie, 
od zábavy nás to však neodra-
dilo. Aby sme deťom v kempe 
zaistili dostatočnú bezpečnosť 

a ochranu pred teplom, mali 
k dispozícii pitný režim a kaž-
dých 15 minút sa mohli osvie-
žiť pri striekaní ihriska. Mimo 
radosti z hier a súťaží dostá-
vali po každom tréningu džús 
a keksík, načo sa všetci tešili.
Na záver kempu dostal každý 
jeho účastník diplom a veľkú 
čokoládu. Podľa vyjadrenia 
detí aj rodičov, tešia sa aj na 
ďalší ročník.
Veríme, že táto tradícia sa         
aj v budúcnosti podporí a noví 
adepti, ktorí sa kempu zúčast-
nili budú aktívne športovať       
aj naďalej. A to bolo cieľom.

Ing. Milan Úradník
vedúci kempu


