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OSA nočný beh mestom

Nová éra futbalu v meste

Boje za slobodu v našom okolí

Netradičná športová akcia v nočných uliciach mesta.
Viac sa dozviete na 4. strane.

Novodubnickí futbalisti vykročili do novej sezóny.
Prečítate si na 8. strane.

Článok o histórii, ktorú si musíme stále pripomínať.
Viac sa dočítate na 1. a 2.. strane.

Koniec leta, ako to vidím ja...

Koniec leta priniesol aj začiatok novej futbalovej éry. Foto: Mário Badík
Leto, aj napriek tomu, že to
stále vonku tak nevyzerá a
teploty takmer denne lámu
rekordy, sa nezadržateľne
blíži ku koncu. Po dvoch mesiacoch školských prázdnin,
dovoleniek a oddychu sa život vracia do svojich všedných koľají.
„Koniec leta je spojený
s príchodom nového školského roku. Deťom skončia
prázdniny, začne opäť ranné
vstávanie, ranné kyslé tváre
po ceste do škôl či do škôlok,
ako aj poobedňajšie povinnosti,“ vraví s úsmevom primátor
mesta Nová Dubnica Peter
Marušinec. „S riaditeľmi novodubnických
základných
škôl dokončujeme prípravu
na začiatok školského roka,
na nástup nových prváčikov
do škôl. Základná škola J.

Kráľa privíta nových žiakov
v kine Panorex, cirkevná škola otvorí školský rok slávnostnou svätou omšou,“ pokračuje
Peter Marušinec.
Príchod jesene nie je však
spojený len so začiatkom školských povinností. Po vzácnych
chvíľach oddychu sa vrháme
opäť do víru pracovného života. „Začína sa aktívna príprava na záver roka. Pracovné
povinnosti, ako sú príprava
mestských zastupiteľstiev či
príprava materiálov, ktoré
pred záverom roka treba dať
schváliť mestskému zastupiteľstvu, vrcholí.“
„Už 23 rokov je typickým
vyvrcholením leta v Novej
Dubnici MTB maratón, ktorý
tu má svoju tradíciu, teší sa
veľkej obľube a verím, že tomu
tak isto bude aj tento rok.
Pôjde o ukončenie letnej špor-

tovej sezóny a samozrejme aj
ukončenie prevádzky kúpaliska,“ dodáva primátor.
Letná sezóna podľa neho
dopadla nad očakávanie. „Horúčavy, ktoré sme v letných
mesiacoch zažívali takmer bez
prestávky, takmer nikto ani
nečakal. Myslím si, že letná sezóna bola veľmi dobrá. Takisto
počasie veľmi prialo aj hudobným podujatiam, takmer vždy
počasie vyšlo. Verím, že obyvatelia, ako aj návštevníci Novej
Dubnice neboli sklamaní.“
skonštatoval P. Marušinec.
Dobrou správou pre športových nadšencov je, že v našom
meste nekončí ani futbal. Práve v auguste sa začína písať
nová éra novovzniknutého futbalového klubu. „Nová Dubnica dlhé roky pôsobila v štvrtej
futbalovej lige, avšak potom,
čo náš mestský futbal opus-

til generálny sponzor, vznikol
nový futbalový klub Nová Dubnica. Jeho vznik bol iniciovaný
hlavne samotnými hráčmi,
ktorí kedysi v Novej Dubnici
pôsobili. Títo prejavili záujem
hrať od najmenšej triedy a 18.
augusta sa uskutočnil prvý
majstrovský zápas, ktorým sa
oﬁciálne otvorila činnosť futbalového klubu Nová Dubnica.
Som veľmi prekvapený, že úplne bez problémov sa tento tím
hráčov, bez akéhokoľvek prehovárania, dal sám dohromady. Ukázali obrovské nadšenie
pre futbal, odhodlanie a vôľu,
za čo som im veľmi vďačný.
Jediné, čo sme im sľúbili je po
futbale klobáska a pivo,“ prezradil s úsmevom motívaciu
hráčov P. Marušinec.
Veľkým prekvapením podľa
P. Marušinca je aj záujem
o najpopulárnejší šport zo
strany mládeže, dorastencov,
žiakov a aj najmenších hráčov
v prípravke. Futbal tak v Novej
Dubnici rozhodne nekončí.
Pokračuje ďalej a pevne verím,
že to hráčov neomrzí, vášeň
pre futbal ich bude držať a futbal v našom meste bude mať
svoju úspešnú budúcnosť.
Dúfam, že futbal pritiahne
opäť Novodubničanov na štadión, prídu sa pozrieť na svoje
deti, kamarátov, otcov či známych a spolu so svojimi rodinami či známymi si odnesú aj
hodnotný športový zážitok.“
povedal s úsmevom Peter Marušinec.
Marián Michalko

Slovko pre manželov
Obdarúvanie je základným vyjadrením lásky. Darček je viditeľným symbolom so silnou citovou
hodnotou. Pre niektorých je tak dôležitý, že bez neho si kladú otázku, či sú vôbec milovaní. Jediný kvet
odtrhnutý zo záhrady môže vyjadriť lásku rovnako mocne ako kytica z obchodu. Spontánne a nečakané
darčeky prinášajú obrovskú radosť a silný pocit výnimočnosti a lásky u obdarovaného. Darček môže
povzbudiť niekoho, kto prechádza ťažkým obdobím, je v nepohode, pod tlakom alebo má ťažkosti v práci.
Kľúčom k tomu, aby sme sa naučili správne obdarúvať, je toto: pozornosťou musí byť niečo, čo poteší
toho druhého, nie to, čo by sme my mali radi !
Štefan Wallner, SDB

Vítame vás opäť
v škole
Dva mesiace prázdnin plné
zážitkov, objavovania a hier
už prešli do spomienok. Leto
a prázdniny sú neodvratne
za nami a škola pred nami.
Verím, že ste si všetci dobre
oddýchli a do nového školského roku načerpali dostatok síl.
Osobitne chcem privítať
v škole našich prváčikov, ktorých čakajú nové povinnosti
a začína im nové obdobie života. Sú plní očakávania z nového prostredia. Oboznámia sa
s tajmi slovenčiny, matematiky
a mnohých iných predmetov.
Ostatným žiakom želám, aby
našli správnu mieru medzi
učením a odpočinkom, povinnosťami a relaxom.
Milí rodičia, vytvorte svojim

deťom podnetné prostredie,
kde bude vládnuť istota, porozumenie a láska, ktoré napomôžu podporiť dobré výsledky
vašich detí v škole.
Vážení učitelia, ste nielen
zdrojom tvorivosti a úspešných krokov vašich žiakov, ale
veľakrát aj bezodným zdrojom
trpezlivosti a porozumenia.
Želám vám veľa úspechov
v zodpovednej práci, nájdenia
dostatku elánu a síl na rozvoj
svoj i osobnosti žiaka. Vám
všetkým želám zdravý, pohodový školský rok, plný energie
a elánu na dosiahnutie najlepších výsledkov.
Mgr. Zuzana Vanková
vedúca oddelenia sociálnych
vecí a školstva

Boje za slobodu
Pamätníci sa v tichosti vytrácajú a spomienky pomaly
blednú. Hrdinské okamihy
spred 74 rokov nesmú zapadnúť prachom. Dňa 29. augusta 1944 sa slovenský národ
deﬁnitívne pridal na stranu
protihitlerovskej
koalície
a Slovenské národné povstanie, aj napriek tomu, že
bolo potlačené, bolo jednou
z najväčších protifašistických akcií na svete. Výnimkou nebola ani oblasť, kde sa
teraz nachádza Nová Dubnica a kde takisto, najmä
vďaka neďalekej zbrojovke,
bývalých Škodových závodov, v tej dobe v rukách
Nemcov, prebiehali tuhé
boje a mohutné bombardovania.
Počas 60-tich dní takmer
stotisíc ľudí povstalo a odhodlane bojovalo proti okupácii
nemeckej armády na Slovensku, čím nepriamo útočilo aj
na vtedajšie vládne zriadenie
na čele s Jozefom Tisom.

Slovenské národné povstanie bolo zároveň aj intenzívnym pokusom pridať sa na
stranu svetových veľmocí,
ktoré úspešne bojovali proti
nemeckým okupantom. Začalo sa dňa 29. augusta o 20.00
hodine rozkazom Jána Goliana „Začnite s vysťahovaním“
a obsadením Banskej Bystrice
nasledujúceho dňa, odkiaľ začal vysielať aj Slobodný vysielač.
So SNP sú úzko spojené aj
partizánske jednotky, tie sa
však začali formovať už o niečo skôr, ich vznik sa datuje
od marca 1942. Partizánske
skupiny fungovali ako samostatné vojenské jednotky. Na
Slovensku sa stupňoval odpor
k nemeckej nadvláde, silnela
túžba po odvete a ozbrojenom
povstaní a práve malé skupiny
ruských vojakov, so špeciálnym partizánskym výcvikom
verbovali obyvateľov Slovenska k povstaniu.
(pokračovanie na 2. strane)
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Mestská polícia na
posmech? To vážne?
Podľa zákona č. 564/1991 je
Mestská polícia poriadkový
útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany
životného prostredia a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení.
Medzi jej hlavné povinnosti
patrí zabezpečovanie verejného poriadku, spolupôsobí
s príslušnými útvarmi Policajného zboru a najmä objasňuje
priestupky proti bezpečnosti
a plynulosti cestnej premávky
spáchané
neuposlúchnutím
pokynu vyplývajúceho z dopravnej značky, zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu,
zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy,
prikázaný smer obchádzania,
vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská
zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko, ako aj
zo všeobecnej úpravy cestnej
premávky, ktorou sa zakazuje
zastavenie, státie a vjazd vozidiel. Oznamuje príslušným
orgánom porušenie predpisov,
ktoré zistí pri plnení svojich
úloh a ktorých riešenie nepatrí
do pôsobnosti obce.
Príslušníci Mestskej polície
v Novej Dubnici sa aj napriek
tomu v poslednom období
stávajú nielen svedkami, ale
najmä terčom rôznych verbálnych útokov zo strany Novodubničanov, najmä vodičov,
pre ktorých platné dopravné
predpisy nič neznamenajú.
Stáva sa už takmer pravidlom, že takíto bezohľadní
a bezcharakterní
vodiči, ktorí nerešpektujú
dopravné značenia a sú rieše-

ní za ich porušenie, sú drzí a
arogantní. Elementárna slušnosť sa vytráca a a arogancia
sa stáva módnou. Aj napriek
tomu, keď je priestupok riadne
zdokumentovaný a porušenie
zákona je vodičovi vysvetlené,
sú príslušníci slovne napádaní
a osočovaní. Veľakrát sa stane,
že vodičov sa dokonca zastávajú aj okoloidúci obyvatelia
Novej Dubnice, ktorí takisto
vulgárne osočujú zasahujúcich policajtov.
Mestská polícia je však vybavená mobilným kamerovým
systémom, a akékoľvek, ale
najmä protizákonné jednanie
občanov je zdokumentované.
Žijeme v malom meste,
avšak ľudskosť sa pomaly aj
tu vytráca. Predpisy tu sú nie
preto, aby sa obchádzali, ale
aby sa dodržiavali. Tak ako
väčšina ľudí s tým problém
nemá, nájdu sa stále jedinci,
pre ktorých je obchádzanie
akýchkoľvek zásad či nariadení revoltou, a svoje malé ego
či frustráciu zo svojho života
si kompenzujú agresívnym
a vulgárnym správaním.
Možno až keď sa oni ocitnú
v núdzi, vytočia známe číslo
novodubnických
mestských
policajtov, aby im prišli na pomoc, keďže už niekoľko rokov,
vďaka stálej neprítomnosti
štátnej polície, je Mestská polícia jediným nielen dozorným,
ale najmä ochranným orgánom v našom meste.
Alebo si zavolajú Batmana,
pretože im stále nedošlo,že
nežijeme v Gotham city, ale v
našom malom a milom meste.
Marián Michalko

Letná Astronomicko-turistická akcia
Mladí astronómovia z Novej
Dubnice, pôsobiaci v AMAVET klube č. 966 – Pöllö,
zorganizovali minulý víkend
nevšednú akciu. Pomenovali
ju LATA 2018. Čo sa skrývalo
za týmto čudným názvom?
Podľa ich vlastných slov išlo
o prvý ročník dvojdňovej
“Letnej Astronomicko-turistickej akcie”.
Podujatie bolo zamerané na
sledovanie maxima meteorického roja Perzeíd, ktoré podľa
predpovede malo nastať v noci
z 12. na 13. augusta. Tento rok
bol predpoklad na výnimočne
dobré pozorovacie podmienky.
Mladí hvezdári si nenechali
takúto príležitosť prekĺznuť
pomedzi prsty a pre všetkých
priaznivcov astronómie a turistiky zorganizovali celonočnú prehliadku hviezdnej oblohy z lúk nad obcou Omšenie.
Toto miesto si zvolili vďaka
jeho polohe bez rušivého
mestského osvetlenia. Vďaka
za možnosť uskutočniť pozorovanie v tejto lokalite patrí
aj poľovníkom z PS Omšenie,
ktorí pre prípad zhoršenia
počasia poskytli astronómom
prístrešie v ich priestoroch.
Účastníci sa stretli v ne-

deľu poobede na autobusovej
stanici v Trenčianskych Tepliciach, odkiaľ ich kroky viedli
po turistických chodníkoch
okolo Jánošíkovej jaskyne
na vyhliadku na Klepáči, cez
vrchol Machnáča, až na lúky
nad Omšením. Tu sa ešte za
svetla pripravili na celonočné
pozorovanie. Okrem Perzeíd
sledovali účastníci aj planéty
Jupiter, Saturn a Mars, pričom využili klubový refraktor
70/700, aj zapožičaný Newton
114/900. Ďalej sa oboznámili
so súhvezdiami letnej oblohy, Mliečnou cestou, galaxiou
M31 v Androméde, hviezdokopami a hmlovinami patriacimi
k objektom mimo našej slnečnej sústavy. Ráno sa nad
vrcholom Baske objavili Plejády a po nich i Hyády. S brieždením vyzrel nad obzor aj
Orión. V tom čase už bolo ale
dostatočné svetlo, aby sa mohli účastníci pobaliť a po krátkej
spoločnej porade pokračovať
v turistike cez Omšenie do
Trenčianskych Teplíc, kde
bola akcia ukončená opäť na
autobusovej stanici.
Marián Herdel

Boje za slobodu v našom
okolí v rokoch 1944 - 1945

Mapa dubnickej zbrojovky pre spojeneckých pilotov bombardérov. Foto: archív ZTS špeciál
(pokračovanie z 1. strany)
Tieto skupiny partizánov,
ktorých počet sa odhaduje na
400, sa mali oﬁciálne pridať
k povstalcom a podporiť ich
v boji pri oslobodzovaní Slovenska. Podľa pamätníkov
z Kolačína, ako aj okolia, sa
v lesoch v okolí terajšej Novej
Dubnice skrývala, v dnes už
neexistujúcej horárni skupina
partizánov, a mnohí z obyvateľov či už priamo z Kolačína
alebo dokonca aj Dubnice nad
Váhom, v ktorej sídlila zbrojovka nesúca meno po veliteľovi
gestapa Hermannovi Göringovi, v ktorej sa vyrábali okrem
zbraní aj súčiastky pre letecké
motory ako aj námorné torpéda, ukrývajúcim sa partizánom ochotne pomáhali.
Nemeckej armáde sa podarilo vďaka značnej prevahe
eliminovať snahy povstaleckej
armády a povstalcov deﬁnitívne porazila v noci z 27. na 28.
októbra. Mnohé z povstaleckých jednotiek sa pridali k partizánskym skupinám a začali
viesť partizánsky spôsob boja
až do úplného oslobodenia
Slovenska, ako aj Čiech, spod
nemeckej nadvlády. Slovenské
národné povstanie tak bolo aj
napriek svojmu neúspechu
predzvesťou konca nemeckých okupantov.
Slováci sa nikdy nezmiereli s nacistickou okupáciou.
Aj keď samotné povstanie
skončilo podľa mnohých neúspechom, roztrúsené skupiny

povstalcov, ktorí sa pridali
k partizánom, viedli „partizánsku vojnu“ naďalej a spôsobovali nemeckým vojskám
väčšie či menšie materiálne
škody.
V okolí Kolačína pôsobili
podľa pamätníkov až dve partizánske skupiny. Ich úlohou
bolo spôsobovať čo najväčšie
škody najmä transportom zo
zbrojovky v Dubnici nad Váhom, kde v roku 1937 vznikol
špecializovaný závod na výrobu delostreleckých zbraní patriaci Škode Plzeň. Po
zmocnení sa zbrojovky Nemcami, niesol tento závod meno
po neslávne známom veliteľovi
gestapa Hermannovi Göringovi.
Závod dubnickej zbrojovky
je unikátny najmä tým, že veľká časť výroby prebieha pod
zemou, vo vojenských krytoch,
ktoré sa nedajú zničiť bombardovaním. Napriek tomu čelila
mnohokrát mohutnému bombardovaniu. Dňa 7. júla 1944
okolo poludnia zhodili americké bombardéry na jednu
z najvýznamnejších zbrojoviek
v rukách Nemcov takmer 50
ton bômb. Američania, aj napriek tomu, že vedeli, že nedokážu zničiť podzemné výrobné
prevádzky, považovali ich bombardovanie za vojensky veľmi
dôležité najmä pre psychologický efekt. Väčšina z takmer
5000
zamestnancov,
ktorí
v tej dobe v zbrojovke pracovali, zo závodu v panike utiekli,
takmer 30% nasledujúce dni

Piloti zostreleného lietadla Ten Man Back. Foto: archív MACR

ani nenastúpilo do práce a pri
akomkoľvek náznaku leteckého útoku utekalo zo závodu
preč. Počas bombardovania
7. júla zahynulo 16 ľudí a mnoho desiatok bolo zranených.
Zničené boli niektoré prevádzky, ubytovacie baráky, ošetrovňa, sklady, aj letecký kryt
pod kantínou a prerušená bola
aj dodávka elektrickej energie.
Aj napriek výnimočnosti svojej
konštrukcie a bombardovaniu
spojencov, ktoré nepoľavovalo,
bol závod v roku 1945 takmer
zničený.
Nemeckí vojaci vynakladali nemalé úsilie na obranu
strategického závodu, ktorý
pre nemeckú armádu dodával okrem zbraní a munície aj
súčiastky námorných torpéd,
leteckých motorov a rakiet
V2. Americké bombardéry B
24 Liberator prelietavali nad
týmto územím takmer denne.
Ich dolet bol takmer 3000 kilometrov a na palube dokázal
uniesť až 5000 kilogramov
bômb. Aj napriek tomu, že
okolité lesy a pozemky boli
detailne prehľadané, stále je
tu možnosť nálezu munície
z druhej svetovej vojny. V takomto prípade treba nahlásiť nález polícii, ale hlavne
sa nájdenej munície nedotýkať, nepremiestňovať ju
a jej zneškodnenie nechať na
odborníkov!
Práve prelet nad dubnickou
oblasťou sa stal osudným posádke amerického bombardéru B 24 Liberator s desaťčlennou posádkou pod vedením
Kennetha B. Smitha. Horný
strelec Robert T. Trumpy
v jednom zo svojich rozhovorov prezradil, že mali problém
s motorom už počas letu. Pilot
K. B. Smith si na osudnú akciu
spomína takto: „ Na území Slovenska, niekde nad Bratislavou, sme sa po zistení poruchy
po odlete snažili získať povolenie na návrat na základňu.
Formácia ostatných lietadiel
sa nám pomaly vzďaľovala.
Snažil som sa čo najdlhšie vydržať pod palebnou ochranou
našich lietadiel, boli sme ale
napadnutí nemeckými stíhačmi. Nevidel som iné východisko, ako otočiť sa smerom na
východ a pokúsiť sa doletieť za
líniu sovietsko nemeckej fronty,“ opisoval dramatickú situáciu pilot. „Po mnohých zásahoch od nemeckých stíhačiek
nám začalo horieť ľavé krídlo.
Odpojil som prívod paliva, motor č. 2 bol však stále v plameňoch. Všetko to prebiehalo ako
v spomalenom ﬁlme. Vypadol
nám aj tretí motor. Bola úplne
zničená zadná strelecká veža,
spodná bola vážna poškodená.
Náš spodný strelec bol mŕtvy.
Snažil som sa zhodiť bomby,
nefungovala však hydraulika
a nešlo to ani manuálne. Bolo
jasné, že nie je možné, aby sme
s takto poškodeným lietadlom
vzdorovali nemeckým stíhačom, alebo bezpečne doleteli.
Vydal som príkaz k opusteniu
lietadla,“ povedal K. B. Smith.
Deviatim z desiatich členov
posádky sa podarilo z lietadla
vyskočiť. Na palube zostalo

telo mŕtveho Rolanda W. Morina. Neovládateľný stroj sa
dňa 17. decembra 1944 okolo
poludnia zrútil neďaleko obce
Omšenie, v lokalite Baračka.

Na miesto dopadu okamžite smerovali nemeckí vojaci
z neďalekej posádky. Spolu
s pilotom sa im podarilo zajať
aj ďalších štyroch členov posádky. Ďalší traja boli zranení a prevezení do nemocnice
v Trenčíne. Poslednému členovi posádky Edwinovi A.
Burkhardovi sa podarilo zoskok nielen prežiť, ale aj ukryť
sa pred nacistami.
Ukryl sa v lesoch v okolí
Omšenia. Neskôr narazil na
skupinu partizánov, v ktorej
boli aj dvaja, takisto zostrelení,
kanadskí piloti. V januári 1945
sa pridali k ďalšej skupine partizánov a v polovici marca 1945
sa im podarilo pri Lučenci
naraziť na sovietsku armádu.
Edwin C. Burkhard pokračoval cez Maďarsko, Rumunsko
do Odessy, kde sa nalodil na
loď do Istanbulu, odkiaľ pokračoval do Alžírska. Z Alžírska
ho americký bombardér B 17
dopravil do juhotalianskeho
Bari, odkiaľ putoval späť do
vlasti. Na mieste neďaleko dopadu amerického bombardéra, stojí pomník na pamiatku
mŕtveho strelca Rolanda W.
Morina. Prvý let s čerstvo premenovaným lietadlom TEN
MEN BACK, ktoré s predchádzajúcim pôvodným názvom
Paulette – po mene manželky
hlavného mechanika, malo za
sebou množstvo bojových akcií, dopadol dramaticky.
Pri oslobodení Kolačína,
Dubnice nad Váhom a okolia,
mala veľkú zásluhu aj rumunská armáda. Rumunským
vojakom na pomoc proti nemeckej presile bola začiatkom
apríla 1945 vyslaná vojenská
jednotka z posádky z Nového
Mesta nad Váhom. Pri dobíjaní
Kolačína padol v boji aj veliteľ
tejto jednotky Floriš Beňuška. Je pochovaný na cintoríne
v Kolačíne a pri rôznych významných príležitostiach si
obeť, ktorú priniesol pre našu
slobodu, pripomínajú pietnym
aktom a kladením vencov.
Marián Michalko

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Majme sa radi, majme radi stromy!

Majte nás radi! Foto: archív ŽP
Je taká divná doba – stromy
nám prekážajú. Sú všade,
zavadzajú výstavbe, parkovaniu, satelitom, špinia, zanášajú dažďové žľaby, tienia
svetlu, listy a plody padajú
na autá, máme z nich alergie, bojíme sa vo vetre, že sa
kývu, že sú vyššie ako domy,
zdržuje sa v nich hmyz, listnaté majú dokonca tú drzosť,
že na jeseň opadávajú...
Chceme ich dať preč, načo
sú v meste, nech rastú tam za
mestom! Tak takto by som zosumarizovala postoj mnohých
Novodubničanov, ktorí prídu
žiadať výruby drevín. Jasné,
že sú stromy, ktoré je kvôli
bezpečnému životu v meste
potrebné vyrúbať, či radikálne
orezať – to sú preschnuté, nalomené a poškodené dreviny,
s hnilobou a dutinami v kmeni
- najmä nad cestami či v tesnej
blízkosti budov. Ale tie ostatné
– tie by sme si mali strážiť ako
oko v hlave.
Tých pár vyššie uvedených
nepríjemností, ktoré puntič-

károm, autíčkárom a čistomilom znepríjemňujú život,
sú len kvapkou v mori oproti
tomu dobrému, čo pre nás
stromy robia:
1) Už zo škôlky vieme, že
pre nás vyrábajú kyslík (neviem, na čom ﬁčíte vy, ale napríklad ja kyslík dosť zásadne
k dýchaniu potrebujem a vraj
aj omladzuje pleť). Tie ostatné
úlohy stromov možno až tak
nevnímame, ale skúsme porozmýšľať...
2) Sú to bytové jednotky pre
zvieratá, dokonca aj pre niektoré rastliny, machy, lišajníky.
Hniezda v korunách stromov,
dutiny v kmeni, nory pri koreňoch stromov – vidíme ich
aj v meste. Veď aj veveričky,
drozdy či ďatle by zostali bez
stromov bezdomovcami.
3) Sú to najlacnejšie čističky
vzduchu v meste: zachytávajú
svojimi listami prach, ﬁltrujú
škodliviny z výfukov áut či
z priemyslu. Doma míňame
elektrinu a čas na vysávanie
prachu, vonku to miesto nás
robia stromy.

4) Ochladzujú a zvlhčujú
vzduch – hurá! Najmä v týchto
letných horúčavách by sme za
tento dar mali byť extra vďační. Z prehriatych bytov a rozhorúčeného betónu utečme
do tieňa stromov v parku či v
lesíku nad mestom.
5) Zabraňujú suchu, zabraňujú povodniam, spevňujú
brehy: áno, to všetko. Hustý
koreňový systém stromu, ktorý prerástol pôdou, zabraňuje
jej splavovanie na svahoch,
brehoch potokov. Strom dokáže zadržať koreňmi a následne v celom svojom tele stovky
litrov vody, preto pomáha spolu s ostatnými rastlinami zadržiavať vodu v krajine. Pozrite
sa počas silnej letnej búrky
von oknom – problémy so vsakovaním dažďovej vody vznikajú v miestach bez stromov
a na asfalte či betóne. Vyparovanie vody listami zlepšuje
vlhkosť vzduchu počas sucha.
6) Spomaľujú vietor, znižujú
hluk: starší Novodubničania
si určite pamätáme topoľové
vetrolamy okolo mesta, dnes

už ich niet. Chceme mať ticho
a pokoj? Vysaďme stromy
rôznej výšky a nepravidelne
ich rozmiestnime kade-tade.
Samozrejme, proti vetru fungujú zdravé, dospelé kusy,
preto by sme sa o stromy mali
starať. Víchrica a vylámané
stromy – to už je iná kapitola,
ktorú by bolo treba rozobrať
inak a inokedy.
7) Liečia telo i dušu. Na
vedeckej úrovni: liečivé látky
z nich do seba dostávame čajmi, krémikmi, liekmi, obkladmi či kúpeľmi. Alternatívne založení jedinci objímame duby,
lipy, meditujeme či cvičíme
v tieni stromov. Aj obyčajná
prechádzka lesom so psom či
iným nám spriazneným jedincom nám vylepší deň.
8) Najeme sa z nich – začneme
čerešňami,
pokračujeme slivkami, marhuľami, broskyňami, jablkami,
orechmi, gaštanmi (správnu
postupnosť dozrievania nezaručujem, nie som ovocinár),
len škoda, že mäsových výrobkov na nich nerastie viac
(červíky v čerešniach sú vraj
kvalitný zdroj bielkovín, ale to
naozaj nie je odo mňa, tip na
doplnenie výživy). O tom, že
vďaka stromom máme čerešňovicu, borovičku či iné dospelákmi obľúbené tekutiny,
radšej pomlčíme, aby sme nepokazili mladistvých.
9) Zvyšujú cenu vášho bytu!
Je preukázateľné, že porovnateľné byty sa predávajú za
vyššiu cenu, ak je v okolí dostatok stromov a zelene.
Preto naozaj vyzývame všetkých – objímte strom aspoň
pohľadom, skúste si všímať
nielen popadané semienka či
lístie na zemi, ale aj vôňu či
príjemnú zeleň stromu, tešte
sa z nebojácnej veveričky a poseďte si s niekým milovaným
či dobrou knižkou a čokoládou
v parku pod stromami. A myslite na to, že stromy bez nás
ľudí by prežili v pohodičke, ale
my bez nich fakt nie.

Zvozy odpadu v septembri

Zvoz odpadu z garáží
Oznamujeme vlastníkom a užívateľom garáží, že jesenný
zvoz odpadu z garáží sa uskutoční v dňoch 27. - 28. 9. 2018.
27. 9. 2018 (štvrtok):
Garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického a pri domoch č. 3-6 na
Ulici SNP.
28. 9. 2018 (piatok):
Garáže na Ulici Okružnej, Ulici Trenčianskej pri čínskom múre
77-78, a v Sade duklianskych hrdinov pri bývalom CVČ).
Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod!

Zvoz objemného
odpadu z IBV Miklovky,
Dlhých dielov a Kolačína
Oznamujeme občanom, že v dňoch 17. - 21. 9. 2018 sa uskutoční jesenný zvoz objemného odpadu od bytových domov
v meste.
17. 9. 2018 (pondelok):
Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka.
18. 9. 2018 (utorok):
Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J. G. Tajovského, J. Kollára,
Kvetná, Májová.
19. 9. 2018 (streda):
M.Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M.Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé Diely.
20. 9. 2018 (štvrtok):
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská,
Svoradova, Odbojárska.
21. 9. 2018 (piatok):
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská,
Pod Húštikom.
Elektroodpad, prosíme, nevykladajte, ale dovezte na zberný
dvor, pretože po vyložení pred domom dochádza k jeho rozoberaniu neprispôsobivými občanmi a k úniku škodlivých látok.
Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné
domy, a to vždy len 1 deň pred termínom odvozu, najneskôr do
6:00 hod. v deň vývozu.
Prispejete tak k udržaniu čistoty v našom meste. ĎAKUJEME!
Oddelenie životného prostredia

Mgr. Katarína Bašná

Blýskalo sa, hrmelo, do topoľa udrelo
Ako býva v posledné roky
zvykom, počas leta sa striedajú horúčavy a suchá so
silnými lejakmi, takže o prírodné katastrofy a povodne
nie je núdza.
Silná búrka v piatok 10.
augusta 2018 sa predviedla
v plnej kráse a využila množstvo zvukových a svetelných
efektov. Blesky, hromy šantili
a zaháňali Novodubničanov
z kúpaliska domov a prívalový lejak zavŕšil toto vyčínanie
živlov.
Jeden z bleskov mieril
presne a traﬁl jeden z posledných dvoch topoľov, ktoré
rástli v tesnej blízkosti letného
kúpaliska. Trhlina v strome po
blesku viedla po celej dĺžke
stromu, preto z dôvodu ochrany zdravia ľudí a majetku,
a aby mohla prevádzka kúpaliska pokračovať bez komplikácií a prerušení počas leta
ďalej, sa v nedeľu skoro ráno

uskutočnil výrub topoľov (na
topole už bolo vydané právoplatné povolenie na výrub,
plánovali sme však výrub realizovať až v zimnom období, ale
blesk nás popohnal).
Tieto topole boli zvyškom
vetrolamu, ktorý viedol okolo
Novej Dubnice od základnej
školy poza garáže smerom
k hlavnej ceste. Keďže zvyšné
topole padli za obeť výstavbe
a opatreniam proti alergii (my
starší si pamätáme vatovité
chumáče semien topoľov, ktoré sa vznášali mestom), na
Ulici Topoľovej, ktorá nesie
meno po týchto stromoch, už
nenájdeme topole vôbec.
Topole sú vysokánske stromy s mäkkým drevom, ktoré
sa v prírode vyskytujú pozdĺž
vodných tokov. Práve ich výška, a to, že stáli osamotene
uprostred pozemkov s nízkymi budovami a zeleňou, im
bolo osudné. Ako som sa totiž
dočítala v múdrych knihách,

blesk - čiže silný prírodný elektrostatický výboj, sprevádzaný
emisiou svetla, sa väčšinou
realizuje nad zemou medzi
oblakmi. Len každý tretí až
štvrtý udiera do zeme. Negatívny náboj blesku putujúceho
k zemi z oblakov vyvoláva na
vyčnievajúcich
predmetoch
zemského povrchu kladný náboj, a čo sa stane keď sa stretne plus s mínusom? No tak to
sme presne videli v ten piatok
desiateho.
Len tak pre zaujímavosť:
blesk dosahuje v strednej časti
teplotu až 33 000°C. Hrom, ktorý sme počuli tiež, je zvukový
efekt blesku. Vzniká tým, že
blesk zahrieva okolitý vzduch
na vysokú teplotu a ten sa
prudko rozpína. Po skončení
blesku sa teplota prudko znižuje, pritom sa vzduch prudko
sťahuje a to spôsobuje otrasy
a vytvára ohlušujúci zvukový
efekt. Vzhľadom na veľkú rýchlosť šírenia svetla vo vzduchu

(300 000 km/s) vidíme svetelný
jav hneď, ale hrom počujeme
až o niekoľko sekúnd neskôr.
Aby sme blesku-hromu nekrivdili, musíme priznať, že
človek získal prvý oheň pravdepodobne z úderu blesku do
kríka či suchej trávy. A ľudstvo
silu blesku-hromu uznávalo
od nepamäti ako božstvo – od
gréckeho
„hromovládneho“
Dia, germánskeho Thora až k
nášmu slovanskému Perúnovi
(Paromovi).
Vďaka blesku a Slovanom
nadávka „Parom aby ťa vzal!“
pretrvala dodnes. S bleskom si
síce vieme poradiť v obytných
častiach bleskozvodmi, ale
v prírode a na okraji mesta sa
radšej pred božským bleskom
majme na pozore.
Mgr. Katarína Bašná
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Rozprávkový
les 2018

Seniorské resumé

V rozprávkovom lese ožili rozprávkové postavičky. Foto:CVČ

Seniori zo ZO JDS organizujú rôzne akcie. Foto: archív ZO JDS

Opäť po roku CVČ zorganizovalo pre širokú verejnosť
mesta Nová Dubnica podujatie Cesta rozprávkovým
lesom.

Po výročnej členskej schôdzi, ktorá sa konala 19. februára 2018 nastala zmena
vo vedení ZO JDS. Za predsedníčku bola zvolená Mgr.
Alžbeta Kopačková.

Krásne slnečné počasie prilákalo do lesa veľa mladých
ľudí, detí, rodičov, známych,
ale i staršiu generáciu. Tradične ich už v lese čakali deti
prezlečené za rozprávkové bytosti. Ako prvá sa predstavila
rozprávka MACKO PU a jeho
kamaráti, potom nebojácne
TRI PRASIATKA, MUŠKETIERI, moderná rozprávka
V HLAVE, POPULUŠKA,
SPIEVANKA A ZAHRAJKO
a nakoniec známa ľudová rozprávka JANKO HRAŠKO.
Deti v cieli privítala Víla
Abeceda, ktorá sa pýtala

detí, ako sa im páčili rozprávky, odmenila ich sladkosťou
a pozvala ich na atrakcie, ktoré ich čakali v podobe skákacieho hradu, vodných bublín,
horolezeckej steny, maľovania
na tvár, DJ a chutného občerstvenia.
Táto rozprávková akcia sa
vydarila, deti odchádzali s úsmevom na tvári a s pocitom
pekne prežitého slnečného
dňa. Chceme veľmi pekne
poďakovať MSÚ Nová Dubnica, ﬁrme DCA stavebniny
za sponzorský dar, deťom, rodičom, známym a priateľom,
ktorí nám pomáhali s prípravou rozprávkového lesa. Ďakujeme vám.
CVČ

Ku dnešnému dňu máme
evidovaných 186 platiacich
seniorov. Problémy máme
s nedostatkom priestoru,
avšak sme vďační za sklad,
ktorý nám bol pridelený. Naši
seniori sú veľmi aktívni, vzdelávajú sa, zabávajú a pravidelne sa zúčastňujú aj na
Akadémii strieborného veku.
Tento rok si 80 členov prevzalo certiﬁkát 12. ročníka ASV.
Prednášky z rôznych oblastí
sú veľmi zaujímavé a poučné.
Veľký záujem majú seniori aj
o školenia práce s počítačom.
Riešením rôznych kvízov a ankiet si trénujú nielen zručnosti, ale aj pamäť.
Pre našich seniorov často
pripravujeme
spoločenské
stretnutia pri rôznych príležitostiach, ako sú napr. Nový
rok, Fašiangové zvyky, Pochovávanie basy, MDŽ, Deň ma-

tiek, ako aj k úcte k starším.
V zimnom období sme pripravili spoločenské posedenie Katarínska zábava s tombolou,
Mikulášske posedenie, tiež
sme usporiadali aj Silvestrovskú zábavu a vítanie Nového
roka.
Pravidelné sú aj jednoduché
cvičenia s Jankom Zacharom
a venujeme sa aj organizovaniu rôznych športových akcií.
Zúčastnili sme sa na Krajských športových hrách, kde
naši seniori dosiahli pekné
úspechy a postúpili na celoslovenské športové hry, ktoré sa
konali v Trenčíne. Na týchto
hrách sa seniori z Novej Dubnice zúčastnili aj ako rozhodcovia.
Športového ducha rozvíjame aj drobnými súťažami,
ako je bowling. Snažíme sa
využívať aj krytú plaváreň a
pravidelne navštevujeme aj
termálne kúpaliská, ako je Veľký Meder, Podhájska, Štúrovo.
V prípade pekného počasia
prevádzame aj krátke turistické vychádzky do blízkeho
okolia.

Tri členky ZO JDS vystavovali svoje obrazy v kine Panorex. Osem našich členiek sa
pravidelne zúčastňuje krúžku
Tvorivé dieľne a zúčastnili sme sa aj na celoslovenskej výstave, ktorá sa konala
v Trenčíne pod názvom ZLATÉ RUKY. V klube JDS sa
venujeme aj amatérskemu divadlu a naše „Jednoťácke naivné divadlo“ svojimi veselými
scénkami baví nielen seniorov.
To, že naši seniori sú veľmi
aktívní, svedčí aj fakt, že k 60.
výročiu vzniku Novej Dubnice
nacvičilo, a 45 členov vystúpilo so svojím 30-minutovým
programom na celomestkých
oslavách. Na požiadanie MsÚ
15 našich členov pomáhalo v
kine Panorex pri príprave mikulášskych balíčkov. Veľkým
úspechom bola aj pomoc pri
organizovaní do celomestkého fašiangového maškarného
sprievodu, do ktorého sa zapojilo 45 členov ZO JDS. Počas
celosvetovej akcie WORLD
CHALLENGE DAY sme si
spoločne s deťmi z novodubnických základných škôl zacvi-

čili THAI CHI.
Nemožno nespomenúť aj
aktivitu našich členov, ktorí sa
podieľali počas týždňa športu
na športovom trojboji. Dotáciu z mesta sme čiastočne
využili na kultúrne podujatie,
zúčastnili sme sa divadelného
predstavenia v Trnave - Divný
Janko. Začiatkom septembra
navštívime termálne kúpalisko v Dunajskej Strede. Naši
seniori idú opäť do Piešťan na
rekondičný pobyt a 28 členov
je prihlásených na rekreačný pobyt do Ľubovnianskych
kúpeľov.
Chceme i naďalej byť aktívni
a pre našich seniorov pripravovať zaujímavé akcie, aby
radi prichádzali medzi nás,
svojich kolegov a aby svoj život
mali spestrený, ako v oblasti
vzdelávacej, športovej a spoločenskej, ale aj zábavnej. Preto
prajem všetkým pevné zdravie
a veselú myseľ.
JDS

OSA Nočný beh mestom 2018
Centrum voľného času usporiadalo pre deti opäť vydarenú
akciu. Foto: archív CVČ

Máme za sebou už 5-ty ročník nášho najobľúbenejšieho podujatia z detského seriálu OSA CHALLENGE. Nočné preteky majú vždy
svoje čaro a aj tieto naše „OSA NOČNÝ BEH MESTOM 2018“ ho tento rok mali snáď pre každého z nás! Prekvapili ste nás svojou
hojnou (a opäť väčšou) účasťou, ako v roku predchádzajúcom. A práve tá nám pripravila rušné chvíle, no zároveň potešila a prinútila
nás už teraz premýšľať, ako vám ten ďalší ročník ešte viac spríjemniť, uľahčiť a zatraktívniť. Veríme, že sa nám to podarí, nechali ste
nám totiž viacero podnetov a postrehov a len to nás môže posunúť vpred! ĎAKUJEME!
Zapíšte si do vašich kalendárov dátum 17. 8. 2019, a ak sa nič výnimočné nestane, budeme vás opäť s radosťou čakať na Mierovom
námestí v Novej Dubnici.
Na záver mi len dovoľte poďakovať aj takto verejne nielen našim partnerom za ich podporu a pomoc, ale predovšetkým celému tímu
OSA za obetavú prácu nielen počas podujatia!
Adrián Gazdík, OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

Radosť na tvári rozprávkový les vyčaril. Foto: archív CVČ

V nočných uliciach sa vďaka OSA akadémii športovalo a víťazilo. Foto: Libor Gazdík
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Nočný beh mestom mestom si nenechalo ujsť takmer 200
účastníkov. Foto: Libor Gazdík

Znovuzrodení novodubnickí futbalisti zvádzali tuhé boje.
Foto: Mário Badík

Leto v Novej Nubnici patrilo aj rôznym kultúrnym
a hudobným podujatiam. Foto: archív oddelenia Kultúry

Hody v Kolačíne patrili hudbe a zábave. Foto: Peter Jelínek

Futbal v Novej Dubnici nekončí. Foto: Peter Jelínek

Ku kolačínskym hodom patrí neodmysliteľne aj futbalový
zápas. Foto: Peter Jelínek

Veľký úspech mladých hasičiek

Úspešné mladé hasičky z Kolačína. Foto: archív DHZ Kolačín
Dobrovoľný hasičský zbor
Nová Dubnica – Kolačín je
v našom okrese známym,
a vďaka svojim výsledkom aj
rešpektovaným zborom. Je
to predovšetkým zásluhou
jeho členov, ktorí sú počas
celého roka veľmi aktívni.
Od apríla
robili všetko
pre to, aby zúročili pot a čas
strávený na cvičisku. Koncom
mája zbor reprezentovali ženy
na nočnej súťaži v Motešiciach, kde skončili v kategórii
klasik na 3. mieste. Na nasledujúci víkend, 2. júna, stáli
na ihrisku v Mikušovciach
až 3 detské družstvá. V silnej
konkurencie sa tím starších
dievčat umiestnil na 1. mieste.
Umiestnenie takéhoto typu je
veľmi cenené, nakoľko súťaž
detských družstiev Plameň
je komplexná a nespočíva len

v útoku s vodou.
Hlavnou disciplínou je štafeta v celkovej dĺžke 400 metrov, počas ktorej kolektívy
musia okrem behu zdolávať
i pripravené prekážky, zvládnuť požiarny útok CTIF, ktorý
je ukážkou spolupráce družstva, jeho disciplinovanosti,
keďže celá disciplína musí byť
vykonaná bez slova. Dievčatá postúpili do krajského kola
a svoj postup brali ako výzvu.
Avšak nie vždy a všetko sa
darí podľa predstáv. Pretekári
si až rokmi osvoja mnohé zručnosti na požadovanej úrovni.
To sú dôvody, prečo družstvo
chlapcov skončilo na 5. mieste
a
družstvo
najmladších
dievčat na 6. mieste.
Sklamanie bolo vidieť aj na
tvárach dievčat v krajskom
kole na dráhe v Bystričanoch,
kde boli pripravené porovnať

svoje výkony s elitou kraja.
Len sekunda a pár stotín
ich delilo od postupu na celoslovenské kolo. Obsadili 2.
miesto, rovnako ako v útokoch
s vodou, čim len potvrdili, že
im zručnosť, dynamika a nasadenie nerobí problémy. Náladu
im zlepšila pochvala od všetkých rozhodcov za jednotný
úbor a ukážkové správanie sa
na ihrisku.
Už o pár dní cestovali do
Hornej Poruby na preverenie svojich schopností dorastenecké družstvá a družstvá
dospelých. Ani tí neprišli do
Kolačína bez medaily. Dorastenecké družstvo chlapcov
získalo 1. miesto a družstvo
dorasteniek dosiahlo 2. miesto. O niečo menej boli úspešné
ženy, ktoré sa umiestnili na 4.
mieste a muži v konkurencii
13 tímov skončili na 7. mieste.

Sezóna však neskončila okresnými súťažami. V priebehu
celého leta sa konajú pohárové súťaže v požiarnom útoku
s vodou. Hasičskí dorastenci sa zúčastnili na súťažiach
v Dulove, Zbore i v Dohňanoch. Stále sa im nepodarilo
prekonať kliatbu najlepšieho
štvrtého miesta, no snažia sa
i naďalej, aby si aj oni mohli
dopriať pódiové umiestnenie
v takejto kategórií pretekov.
V DHZ Kolačín si všetci uvedomujú, že tím nie je
len športové družstvo, ale aj
tréneri, ľudia ktorí asistujú
pri zabezpečovaní tréningov
a dopravy športovcov na miesta konania súťaží.
Osobitné poďakovanie za
prípravu družstiev preto patrí
Viliamovi Kubaščíkovi, Viere
Rekemovej, Jozefovi Lehockému i Ferdinandovi Mičekovi, ktorý namiesto pohodlného
užívania víkendu, vždy ochotne sadá za volant hasičskej
avie a dopravuje družstvá
na súťaže. Veľké poďakovanie
patrí mestu Nová Dubnica za
podporu, vďaka ktorej sa mohli členovia DHZ Kolačín zapájať do početného množstva súťaží. No a v neposlednom rade
poďakovanie patrí i rodičom
za ich trpezlivosť , ako aj sponzorom a sympatizantom, ktorí
sa starajú nielen o zabezpečenie stravovania pretekárov,
ale aj o zabezpečenie materiálovo-technického vybavenia.
Dušan Kačík
predseda DHZ Kolačín

Hody v Kolačíne
V Kolačíne sa hodovalo, spievalo, aj zabávalo.
Všetky fotograﬁe nafotil Peter Jelínek.
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KULTÚRA

Otvorenie pamätnej izby
v mestskej časti Kolačín

August 2018
PRIPRAVUJEME
LORD NORTON a SLUHA JAMES
(po 20-tich rokoch)
Pondelok 29. októbra o 19:00 hod.
Kino Panorex
Legendárne predstavenie z konca 90-tych rokov, vo fantastickom podaní Mariána Zednikoviča a Stana Dančiaka si určite väčšina z vás pamätá. V novom predstavení LORD NORTON a SLUHA JAMES si diváci budú
môcť vychutnať nezameniteľný humor, veselé a netradičné príhody v skvelom hereckom obsadení Ľuboša
Kostelného a Jozefa Vajdu, pod režisérskou taktovkou
Michala Vajdičku. Vstupné: 12€.

SMEJKO A TANCULIENKA - HIP, HIP, HURÁ
Sobota 3. novembra o 16:00 hod.
Kino Panorex
Prinášame vám úplne nové predstavenie HIP HIP
HURÁ, kde sa konečne dozviete, ako sa Smejko a Tanculienka spoznali, skamarátili, a možno prezradia aj viac
v nových pesničkách a rozprávkach. Pobozká Tanculienka žabu v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú
špinu Fúľu Bakanú? Kto je to Obor Tatroš? Pôjdu s Klbkom do sveta, zahrajú si Človeče nehnevaj sa, uhasia oheň
s pesničkou Bim bam bom? Nebude chýbať autogramiáda
na nové DVD Hip hip hurá! a obľúbené spoločné fotenie.
Predstavenie je vhodné od 2 rokov. Vstupné: 9€.

LA GIOIA A THE SIMPLE LOUNGE QUARTET
Štvrtok 15. novembra o 18:00 hod.
Kino Panorex

Dňa 19. septembra po zasadnutí mestského zastupiteľstva sa o 18. hod. uskutoční v Dome
kultúry v Kolačíne otvorenie pamätnej izby. Hlavným zámerom projektu je zdokumentovať
históriu Kolačína, upozorniť obyvateľov a návštevníkov Kolačína na jeho minulosť, predstaviť im významných rodákov, posilniť vzťah k rodnej obci.
Pamätná izba je rozdelená do viacerých tematických celkov, ktoré sa týkajú archeologických vykopávok, histórie, hospodárstva, sakrálnych pamiatok, ľudovej kultúry a spoločenských organizácií. Reprezentované sú najmä množstvom fotograﬁí a dobových dokumentov. Návštevníci tu
môžu nájsť aj rôzne osobné doklady, preukazy, kroje, hospodárske nástroje a pod. Srdečne vás
pozývame na slávnostné otvorenie za účasti vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva.
V kultúrnom programe sa predstaví spevácka skupina Dubnička s piesňami z Kolačína.

La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú známe piesne v štýle pop opery. Patrí
medzi úspešné a obľúbené hudobné zoskupenie, ktoré má za sebou množstvo vypredaných sál
a spokojných fanúšikov. Na koncert do Novej Dubnice neprídu sami, ale tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa - The Simple Lounge Quartet. Vstupné: 13€.

VIANOČNÝ KONCERT MISTŘÍŇANKY
Nedeľa 9. decembra o 18:00 hod.
Kino Panorex

Príďte si vychutnať spojenie kvalitnej dychovky s tradičnými vianočnými koledami okorenené štipkou klasiky. Nádherné piesne ako Ave Maria, Vánoce vánoce přicházejí, ale aj V Mistříně na dolině
sú zárukou úžasného zážitku. A legendárne Mistřínské kroje budú len čerešničkou na torte.
Dĺžka podujatia: 2 hodiny.
Vstupenky si môžete zakúpiť už od 6. augusta na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/
4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Novodubnické predajné trhy
Srdečne vás pozývame dňa 1. septembra na novodubnické predajné trhy na Mierovom námestí. V severnej časti námestia a na Ulici Petra Jilemnického budete môcť nakupovať podľa
chuti od 7. do 15. hod.
V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromadnú dopravu uzatvorená severná časť Mierového
námestia a časť Ulice Petra Jilemnického – za križovatkou k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa.
Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá
v týchto lokalitách.

www.novadubnica.sk
CESTUJTE S NAMI

OZNAMY
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Spomienky a poďakovania

MÚZEJNÁ VIEDEŇ - zájazd oddelenia kultúry a špor-

Jozef Klučár
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si. Ten, kto Ťa
mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 31. augusta
uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný
Jozef Klučár. Za spomienku ďakuje priateľka
Daniela a celá rodina Klučárová.

tu MsÚ Nová Dubnica - 26. októbra 2018
V deň rakúskeho štátneho sviatku sú takmer všetky štátne
múzeá zdarma alebo s výraznými zľavami, súkromné umelecké zbierky za znížené vstupné. V meste je možné zúčastniť sa
bohatého kultúrneho programu prebiehajúceho priamo v uliciach mesta, k dispozícii je množstvo stánkov s občerstvením
a suvenírmi.

Emília Buzášová
Dňa 1. júla uplynuli tri roky, čo nás navždy
opustila naša najddrahšia manželka, mamička a babička Emília Buzášová. S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

V cene 22 € je zahrnutá doprava a sprievodca. V cene nie je
zahrnuté poistenie! Možnosť poistiť sa cez oddelenie kultúry
v sume 1,08 €.
Bližšie informácie na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Miloslav Šedivec
Dňa 12. septembra uplynie rok, čo nás opustil
manžel, otec a dedko Miloslav Šedivec. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

Margita a Ondrej Horňákovci
Prinášame biele ruže, majú biele lupienky.
My sme do nich vložili všetky naše spomienky.
V tomto období si pripomíname 24. výročie
úmrtia Ondreja a Margity Horňákovcov z Kolačína. Spomína dcéra Margita s deťmi

Július Beláň
Dňa 18. septembra si pripomenieme nedožité
80. výročie narodenia Júliusa Beláňa.

Pavol Dušička
Navždy prestali pre Teba svietiť hviezdy, už
navždy prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí,
čo Ťa mali radi nikdy neprestanú na Teba
spomínať.
Dňa 9. augusta si pripomíname 6. výročie odkedy nás opustil náš milovaný manžel, otec
a starý otec Pavol Dušička.

Umeleckohistorické múzeum.

Spoločenská kronika
Tomáš Šimanský
Dňa 21. augusta uplynuli štyri roky, čo nás náhle opustil vo veku 34 rokov náš milovaný syn
Tomáš Šimanský. S úctou a láskou spomínajú
rodičia, brat, priatelia a známi.

Privítali sme najmenších:
Pavol Rovňaník, Martin Toman, Jerguš Kolínsky, Dominik
Brunovský, Karolína Škorčáková, Oliver Beňo, Leo Ševček,
Isabel Orlovská, Marianna Záhradníková.
Smútime:
Štefania
Barbaríková,
Augusta
Bajčíková,
Anna
Ondriškovičová, Ing. Peter Tibenský, František Juriga, Ing.
Daniela Rozumová, Ján Goga, Jozef Tichý, Justína Rácová,
Mária Valábková, Eva Jakubíková, Františka Vachanová,
Zuzana Švecová, Iveta Urcikánová, Stanislav Ondreját,
Irena Martišová.

Štefan Krška
Dňa 12. augusta uplynulo 9 rokov od úmrtia Štefana Kršku. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka Jaroslava s deťmi a ich rodinami.

Ing. Juraj Benčík
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten kto Ťa
mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 9. augusta
uplynuli štyri roky od smrti môjho manžela
a otca Ing. Juraja Benčíka. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli
a spomínajú s nami. Manželka, syn s priateľkou a celá rodina
Ľubomír Trsťan
Dňa 15. augusta uplynul rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel a otec Ľubomír
Trsťan. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku.

Jaroslav Bučenec
Dňa 17. augusta uplynul rok, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Jaroslav Bučenec. S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra s manželom a vnučky
Dominika a Patrícia.

Piknik s primátorom (10:00 – 11:00 hod.)
Na skoré raňajky či zdravú desiatu pozýva jedáleň ZŠ Janka Kráľa. Jednohubky, šaláty, syry, ovocie
zeleninu a neodolateľné koláčiky budú ponúkať krásne hostesky, kávu, čaj či bylinkovú limonádu vám
doleje usmiaty primátor.

VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE a STRETNUTIE S HUDBOU
7. septembra v parčíku pri Kultúrnej besede

Plenér výtvarníkov z Novej Dubnice a okolia (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 Jozef Syrový, Drahomír Šťastný,
Tibor Hladký, Vladimír Kudlík, Stanislav Miko, Alena Teicherová a Mariana Vrábelová. O 17:00 sa aj
my „nemaliari“ na vernisáži dozvieme, čo, ako a prečo bolo v ten deň namaľované.

TVORIVÉ DIELNE:
Vytočte si hrnček - keramická dielňa so Soňou Zelískovou (10:00 – 17:00 hod.)
Keramika je náplňou Soninho života. Každý jej výrobok vzniká s dávkou lásky a nadšenia. Skúste si
dotyk s keramikárskou hlinou, vytočte si svoj hrnček či misku.
Vstúpte do sveta písma - základy typograﬁe s Jozefom Vydrnákom (10:00 -14:00 hod.)
Univerzálny výtvarný umelec Jozef Vydrnák sa venuje maľbe, kresbe, graﬁke, typograﬁi, riešeniu sakrálnych priestorov, rezbárstvu, ale aj písaniu básní, esejí a odborných textov. Tvorivá dielňa bude
zameraná na písmo – jeho tvorbu a ukážky rôznych štýlov.
Ozdobte sa šperkom – šperkárska dielňa s Dankou Vlčkovou (10:00 – 17:00 hod.)
Danka Vlčková kombinuje kameň a sklo s kovom a vytvára jedinečné obrázky a šperky. Verí, že všetci
máme tvorivé ruky, len ich musíme prebudiť a že nie všetky veci si musíme kúpiť, niektoré si každý
z nás vie a môže aj sám vytvoriť.
Múzy a deti – výtvarná dielňa so Stankou a Majkou (13:00 – 16:00 hod.)
Superšikovné pani učiteľky výtvarných odborov umeleckých škôl Stanka Habšudová a Majka Ďurišová sa tešia na deti, ktoré chcú tvoriť a naučiť sa nové zaujímavé a prekvapivo jednoduché výtvarné
techniky. Práce detí budeme o 17-tej hodine obdivovať na spoločnej vernisáži.

STRETNUTIE S HUDBOU:
16:00 hod. - Zdeněk Hladík – sitár, hang drum, fujara
Zdeněk Hladík hrá na indický nástroj sitár, ktorý je nositeľom zvláštneho zvuku i harmónie. Hrou na
sitár, ale aj fujaru, hang drum, didgeredoo, kalimbo či udu sa parčík prenesie do úplne iných krajín
a kultúr.
17:00 hod. - Lady Jane & Kešu
Jana Čonková (Lady Jane) sprevádzaná Novodubničanom Petrom Kešu Orieškom spieva skladby
svojich obľúbených interpretov ako sú Aerosmith, Led Zeppelin, The Queen, Pink, Ozzy Osbourne,
Alanis Morrissette.
18:00 hod. - Katarína Máliková
Nenechajte si ujsť túto múzu! Speváčka a klaviristka Katka Máliková je zároveň autorkou originálnych
aranžmánov ľudových piesní, ale aj iných skladieb. Kódom tradície v každej piesni sa hlási ku slovanským koreňom.
Zmena programu vyhradená.
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Nová éra
novodubnického futbalu
Prvý zápas nového mužstva futbalových nadšencov z Novej Dubnice proti mužstvu z Orlového dopadol nad očakávania dobre. Naši
futbalisti deklasovali protivníka s deväťgólovým rozdielom. „Zápas bol na jednu bránku. Diváci boli nadšení a výkon nášho mužstva
ocenili obrovským aplauzom. Verím, že takáto forma nášho tímu bude gradovať a dostaneme sa do čela tabuľky,“ povedal nadšený
futbalový fanúšik Rasťo Tichý. Celý zápas sledovalo takmer 200 ľudí. Atmosféra bola skvelá a pokojná. Novodubnickí futbalisti ukázali, že tento šport má v Novej Dubnici svoje stále miesto a aj veľkú podporu fanúšikov. Nad futbalistami z Orlového vyhrali Novodubničania 9:0. Marián Michalko / Foto: Mário Badík.

„BLOG“ športovej akadémie

Aký krúžok mám vybrať
svojmu dieťaťu?
Ďalší školský rok je predo
dvermi, a mnohí z rodičov
majú opäť plnú hlavu otázok a starostí. Nákup nových
školských pomôcok, oblečenia, vybavenia na krúžky
a záujmy detí. Mnohým z rodičov, ktorí majú menšie deti
či „prvo-ročákov“, napáda aj
ďalšia otázka. A tou je: „Aký
krúžok mám vybrať svojmu
dieťaťu?“

Rozpis majstrovských zápasov MFK Nová Dubnica - jeseň 2018/2019
dátum
18.08.2018 sobota

"A" muži
N.Dubnica - Orlové

dorast

Vrchteplá - N.Dubnica

17,00

01.09.2018 sobota

N.Dubnica - ŠK fan Púchov

14,30

02.09.2018 nedeľa

Č.Kameň - N.Dubnica

15,30

22.09.2018 sobota

N.Dubnica - Tŕstie

14,30

23.09.2018 nedeľa

VOĽNO

N.Dubnica - Jasenica

10,30

Bolešov - N.Dubnica

10,30

Lednica - N.Dubnica

13,15

Koš.Podhradie-N.Dubnica

10,30

N.Dubnica - Ilava

10,00

N.Dubnica - Brvnište

10,30
Beluša - N.Dubnica

10,00

Tuchyňa - N.Dubnica

12,45
N.Dubnica - Lazy p/Mak.

10,00

15,30

Košeca - N.Dubnica

9,45

N.Dubnica - Lednica

10,00

N.Dubnica - Streženice

10,30

N.Dubnica - Horovce

10,30

Bolešov - N.Dubnica

11,45

13.10.2018 sobota
14.10.2018 nedeľa

Prejta - N.Dubnica

21.10.2018 nedeľa

14,30

VOĽNO

27.10.2018 sobota
28.10.2018 nedeľa

10,00

14,15

29.09.2018 sobota
D.Breznica - N.Dubnica

N.Dubnica - D.Kočkovce
Sverepec - N.Dubnica

15.09.2018 sobota
16.09.2018 nedeľa

30.09.2018 nedeľa

10,30

10,30

14,30

09.09.2018 nedeľa

07.10.2018 nedeľa

Horovce - N.Dubnica

N.Dubnica - Pružina

25.08.2018 sobota
26.08.2018 nedeľa

N.Dubnica - Horovce

SŽ

14,00

19.08.2018 nedeľa

08.09.2018 sobota

"A" žiaci

D.Kočkovce - N.Dubnica

11,15

H.Poruba - N.Dubnica

9,15

N.Dubnica - Kolačín

10,00

Za viac ako 20 rokov mojej
praxe pri práci s deťmi sa neustále opakuje v rozhovoroch
s rodičmi jedna téma. Tou je
„voľný čas detí“ a jeho vyplnenie krúžkami a moderovanými
aktivitami po škole či škôlke.
Určite sa nejeden z vás nájde
v nasledujúcich riadkoch.
„Moje dieťa má toho neúrekom... chodíme na husle (2x
týždenne), cudzí jazyk (2x týždenne), futbal (2x týždenne),
tenis (2x týždenne), k tomu
aspoň jedna hodina gymnastiky či akejkoľvek inej aktivity.“
Vždy, keď počúvam tieto vety,
tak sa mi obracajú v hlave
všetky tie hodiny takto strávené nielen samotnou náplňou krúžkov, ale aj prípravou
a cestovaním na ne (niekedy
aj 20 km). Príde víkend, a šup
s dieťaťom opäť do auta, spoznávať okolie, kultúrne pamiatky Slovenska či susedných
krajín...
Matematika nikdy nebola
moja silná stránka, no v tomto
nebudem ďaleko od pravdy, ak
poviem, že to malé dieťa akosi nemá čas sa ani hrať, čítať
si, spoznať spontánne nových
priateľov a už ani nevravím,
že sa nemá ani čas sa nudiť.
A práve nechať dieťa nudiť
sa je naozaj veľmi dôležité
pre jeho mentálny vývoj (samozrejme nie celý deň).
Ale čo ja vnímam ako ďalší
negatívny dopad pri rozvoji
dieťaťa v takto nastavenom
režime je to, že dieťa stráca
to, čo naozaj potrebuje. Svoje
detstvo. Celý jeho program je
moderovaný a takto beží deň
za dňom. Stretol som a poznám nejedno takto vedené
dieťa, ktoré už nehrá ani na
husle, futbalovú loptu videlo
naposledy, keď malo 12 rokov,
tenisová raketa je v pivnici,
nevyskočí na strom, lebo mu
to jeho hmotnosť „nedovolí“
a tak i hodiny gymnastiky boli
strateným časom. Cez víkend

už nikam nechodí, lebo videl
všetko (no nič si nepamätá,
lebo to neprežil) a tak popíja
s kamarátmi večer v bare... Takýchto prípadov je žiaľ z roka
na rok viac a v značnej miere
im v tomto naozaj pomáhajú
samotní rodičia.
Neustále sa snažím rodičom u nás v OSA pomáhať
s výberom, či radou prispieť
k výberu krúžku pre ich dieťa.
Niekomu naozaj stačí 2x týždenne a niekomu aj 5x v týždni
je málo. A vtedy je dobré nájsť
akúsi rovnováhu medzi športom, kultúrou, vzdelávaním
a „ničnerobením“. Mojou obvyklou radou je jeden krúžok
pre rozvoj tela a jeden pre
rozvoj ducha. Podľa tipu dieťaťa vždy naklonené viac pre
dominantnú danosť či talent
dieťaťa. No osobne by som
odporúčal aspoň jeden deň
nechať dieťaťu voľný pre seba.
A tak nám na krúžky ostávajú
4 dni (2x futbal a 2x husle?).
Skúste to vyskúšať jeden rok.
Stojí to za to. Čo to prinesie
vášmu dieťaťu? Beneﬁtov je
naozaj veľa, skúsme spolu: stabilný a jasný program počas
celého roka, jasný režim každý
deň, nezaťažíme mu hlavičku
množstvom informácií, príkazov, pravidiel (neprinesie si na
tréning tenisu husle), na konci
týždňa nebude unavené.
A čo to prinesie vám? Opäť
spolu: jasný a prehľadný kalendár a program na celý rok,
ušetrené prostriedky na dopravu, za poplatky a pomôcky,
menej stresu. A samozrejme
viac času na seba a práve vaše
dieťa.
No čo? Stojí to za to? Nebojte sa. Vaše dieťa to doženie.
Tréner tenisu tam bude aj
o rok či dva. Učiteľ huslí tiež na
neho počká. A ani tréner futbalu na neho nebude musieť
kričať, keď dieťa príde o rok
staršie, s návykmi, so zmyslom pre povinnosť a plnením si
úloh, či schopnosťou rešpektovať autoritu. Títo ľudia to totiž
nerobia pre peniaze, ale práve
pre vaše dieťa. A čo to prinesie im – trénerom a učiteľom?
Motiváciu a chuť pracovať so
šikovným a pracovitým mladým človiečikom. Nás to totiž
nesmierne baví!!!

Adrián Gazdík
OSA Športová akadémia
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