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Vzájomná láska manželov je úžasná a krásna. Neustále 
musíme čeliť čomukoľvek, čo by ju mohlo ohroziť. Osvedčeným 
prostriedkom pre zachovanie jej krásy je nemyslieť na zlé                         
a ovládať svoj jazyk. 

Zachovať ticho ohľadom niečoho negatívneho, čo môže byť na 
druhom človeku. Limitovať súd a potlačiť sklon vysloviť tvrdé                 
a neúprosné odsúdenie. „Nesúďte a nebudete súdení“.

Zastaviť sa, aby sa nepoškodil obraz druhého. Ohováranie je 
ťažkým previnením voči láske, lebo poškodzuje dobré meno 
druhého a spôsobuje ťažko napraviteľné škody.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Počítačová vizualizácia budúcej detskej umyvárne a toaliet. Momentálne sa obklady a prvky sanity inštalujú.

V polovici augusta boli práce na triedach v plnom prúde.
(foto: OKaŠ)

Vedúci oddelení na stretnutí so zástupcami dodávateľa 
diskutujú, ako vyriešiť detaily rekonštrukcie. (foto: OKaŠ)

Ešte vybaviť ŠPZ-ky, označenie fi rmy a „ramenáč“ môže 
pracovať. (foto: OKaŠ)

Už v májových novinách 
sme avizovali, že Materská 
škola na Ul. Jilemnického 
končí pôsobnosť v priesto-
roch ZŠ na Ul. Janka Kráľa                                                                           
z dôvodu zriaďovania no-
vých učební fyziky a ché-
mie.

Mesto preto pripravuje pre 
škôlkarov dve nové zrekon-

štruované triedy vo svojich 
priestoroch na prízemí a pr-
vom poschodí. Predpokladaný 
počet detí v každej z nich je 20. 

Vzniknú nielen triedy s den-
nou časťou pre hry a eduká-
ciu,  časťou na odpočinok, ale 
aj nové detské sociálne zaria-
denia, šatne, malé kuchynky 
na podávanie stravy či po-
trebný sklad. Opravu podstúpi                  

i vonkajšia pergola, ktorá bola 
v zlom stave.

Na kontrolnom dni sa za 
účasti vedúcich oddelenia vý-
stavby a školstva, zástupcov 
dodávateľskej fi rmy a riaditeľ-
ky MŠ riešili menšie či väčšie 
otázky, ktoré vyvstávajú počas 
prác. Do prevádzky sa uvádza 
nepoužívaný výťah, pokladajú 
sa nové koberce, osádzajú 

malé kuchynské linky, bude 
sa maľovať. Potrebný bude 
ešte nákup kuchynského ria-
du a mnoho iného.

Nástup detí kompetentní 
predpokladajú 15. septem-
bra. Dovtedy je však v nových 
priestoroch ešte práce vyše 
hlavy.

Petra Hrehušová

Nové viacúčelové vozidlo 
zakúpil TEKOS Nová Dubni-
ca - spoločnosť vykonávajú-
ca v meste nielen komunál-
ne, ale aj mnohé stavebné či 
iné služby.

Napriek pomerne neľahkej 
fi nančnej situácii museli zod-
povední prikročiť k nákupu 
novej techniky, pretože tech-
nický stav vozidla používané-
ho na zimnú údržbu bol už 
veľmi zlý a náklady jeho opra-
vy boli už nerentabilné.  

Nová TATRA Phoenix je tzv. 
„ramenáč“ – vozidlo používa-
né každodenne na prepravu 
veľkokapacitných kontajne-
rov, ale zároveň má úpravu aj 
na odhŕňanie snehu a  posyp 
komunikácií v zimných mesia-
coch.

Vozidlo bolo zakúpené čias-   
točne z  úveru a  čiastočne 
z  vlastných zdrojov TEKOSU 
za viac ako 134 tisíc € bez 
DPH.  

Pavol Pažítka

Ani počas leta sme nezaháľali Vozový park TEKOS-u
obnovila nová Tatra
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Písal sa rok 2016, kedy sa po 
vzájomných rokovaniach 
predstaviteľov mesta a zá-
stupcov dobrovoľných hasi-
čov rozhodlo o rekonštruk-
cii a nadstavbe Požiarnej 
zbrojnice v mestskej časti 
Kolačín.

Keďže išlo o nákladnú in-
vestíciu, mesto v roku 2018 
podalo žiadosť o poskytnutie 
dotácie z rozpočtovej kapito-
ly Ministerstva vnútra SR na 
projekt „Rekonštrukcia a nad-
stavba Požiarnej zbrojnice – 
Kolačín časť fasáda a brány“.

Dotácia mestu bola schvále-
ná vo výške 30 000,00 EUR a 
v súlade so zmluvou sa práce 
realizujú. 

Postupne sa realizovali 

práce na zateplení budovy, 
obnove obvodového plášťa, 
vymenili  dvere a okná,  vstup-
né garážové brány a ďalšie 
stavebné práce na objekte 
zbrojnice, čím sa napĺňa cieľ 
projektu.

V súčasnosti sa robia prá-
ce v interiéri budovy, kladie 
sa nová dlažba, dorábajú sa 
garážové priestory. Nová za-
sadacia miestnosť, dve šatne, 
sociálne zariadenia, väčšie 
garážové priestory budú dávať 
hasičom priestor na rozvoj zá-
sahovej činnosti a pri výchove 
mladých hasičov. Predpoklad 
ukončenia rekonštrukcie je 
máj 2021.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

Mestský bytový podnik, kto-
rý spravuje väčšinu mest-
ských budov, ale i domov vo 
vlastníctve spoločenstiev, 
sa sťahuje. 

Od septembra ho nájdete             
v budove, kde sídli TEKOS 
Nová Dubnica na Topoľovej 
ulici č. 781. Podľa slov riadi-
teľa bytového podniku k tejto 
zmene pristúpilo mesto najmä 
preto, aby mestské podniky, 
ako technické služby, bytový 
podnik či Nová Dubnica Invest 
boli dostupné v jednej mest-
skej budove, ale tiež preto, že 
priestory, v ktorých sídlil byto-
vý podnik doteraz, boli najmä 

pre archiváciu dokumentácie 
nedostačujúce.

Do stavebných úprav pries-
torov po súkromných fi rmách 
mesto investovalo 16 tisíc eur.

Sťahovanie organizácie 
bude preiehať približne od 
25. augusta. „Zámerom je, aby 
sa to podarilo za jej stáleho 
chodu, no v prípade potreby 
obmedziť prevádzku, budeme 
toto riešiť zatvorením možno 
na jeden deň. Nové priestory 
plánujeme otvoriť 2. septem-
bra.“ dodáva riaditeľ Jaroslav 
Šlesar.

Text a foto: P. Hrehušová

Rekonštrukcia Požiarnej 
zbrojnice v Kolačíne

Bytový podnik v nových 
priestoroch

Rok 2020 je pre nás všetkých 
iný, ako tie predchádzajúce 
najmä vzhľadom na rôzne 
obmedzenia hromadných 
podujatí súvisiace so stále 
sa šíriacim vírusom Covid 
19. 

Presuňme sa však v tomto 
príspevku o takmer 70 rokov 
späť – naši predkovia sa tiež 
museli vyrovnávať s obmed-
zeniami kultúrno – spoločen-
ského vyžitia najmä preto, 
že mesto bolo mladé, neboli 
vybudované podmienky ani 
priestory na spoločenské ak-
cie. Postupne sa však situácia 

začala zlepšovať a okrem kina 
Mier, ktoré sme spomínali          
v jednom z predchádzajúcich 
čísel, vznikla aj Osvetová be-
seda, ktorá začala zabezpečo-
vať rôzne kultúrne podujatia, 
Telovýchovná jednota Tatran, 
venujúca sa športovým aktivi-
tám, a dlho na seba nenecha-
li čakať ani mestské noviny.          
(V nasledujúcom  texte je 
zachovaná gramatika autora 
kroniky.)

Vznik osvetovej besedy
Osvetová beseda ako orgán 

riadiaci kultúrno – politickú 
prácu, bola zriadená 3. mája 
1956. Výkonný výbor Osve-
tovej besedy pod vedením             
s. Mariana Benického zais-
til dve miestnosti pre osvetu                       
a knižnicu ako i čitáreň na Slo-
bodárni č. 24. Závod Všeobec-
ného strojárenstva v Dubnici 
n/V sa postaral o najnutnejší 
inventár – ako skrine, poličky 
na knihy a iný najpotrebnejší 
nábytok. 

Potešiteľné bolo, že Dom 
osvety v Ilave poskytol viac 
ako 3.000 kníh z prostriedkov 
Okresnej ľud. knižnice, ktoré 
boli dané do prevádzky a pra-
cujúci mali možnosť vypožičať 
si hodnotné knihy a po svojej 
práci sa vzdelávať. 

Okrem všetkých týchto 
predpokladov k zdárnej prá-
ci na poli kultúrnej činnosti                                
v našom meste, začala sa 
práca v celkovej činnosti 
osvety a kultúry v pretvára-
ní a upevňovaní občanov po 
ideologickej ako i výchovnej 
práci. Vznikla takto v spolu-
práci estrádna skupina, ktorá 
v našom meste i na zájazdoch 
inde podala veľký kus činnos-

ti, boli to tanečné večierky, 
ktoré vzájomne zoznamovali 
našich pracujúcich a vytvárali 
súdržnosť v našom meste, kde 
bol každý občan novým a tým 
i neznámym človekom. Okrem 
toho sa zabezpečovali jednot-
livé verejné akcie, prejavy, ho-
vory a besedy s občanmi, osla-
vy a prednášky s kultúrnymi 
číslami recitačnými, spevnými 
a hudobnými. 

Keď hodnotíme prácu Osve-
tovej besedy v Novej Dubnici 
za obdobie od jej vzniku až 
do roku 1958, musíme priznať, 
že to bola práca opravdu prie-
kopnícka a často bez náleži-

tého pochopenia širšej verej-
nosti, nakoľko obyvatelia sa 
postupne prisťahovávali a po-
mery po stránke zabezpečenia 
pre občianstvo neboli práve 
dokonalé a najlepšie. Musí-
me tiež pripomenúť, že v po-
sledných rokoch organizačnej 
činnosti sa práca v Osvetovej 
besede konzolidovala záslu-
hou novozvolenej predsedky-
ne s. Ľ. Chovancovej, učiteľky 
na tunajšej Osemročnej stred. 
škole.

Pri Osvetovej besede sú za-
ložené krúžky rôzneho druhu. 
Dobre pracuje krúžok hudob-
ný, vedený s. J. Očkayom, uči-
teľom, ďalej krúžok čitateľský, 
fotografi cký, prednáškový         
a divadelno-recitačný. Veľ-
mi dobre sa prejavuje práca                                  
v pridružených kurzoch Ľu-
dového kurzu ruštiny za vede-
nia s. J. Vláčilovej, v kurzoch 
jazyka nemeckého, ktorého 
vedúcou je s. M. Dokupilová 
a záujmové krúžky na hu-
dobné nástroje, ktoré vedie                                                        
s. J. Očkay. Osveta v týchto 
prípadoch úzko spolupracuje                 
s Osemročnou strednou ško-
lou, Domovom mladých pri 
Závode K .J. Vorošilova a ma-
sovými organizáciami. Plán 
kultúrno-osvetovej činnosti, 
ktorý si Osvetová beseda vytý-
čila na rok 1958 je ďalekosiah-
ly a fi nančne zabezpečený.

Telovýchovná jednota
Aktívni občania a zvlášť 

naša mládež, ktorá má veľ-
ké možnosti a starostlivosť                
v našej ľudovodemokratickej 
republike, je si vedomá vše-
stranného telesného rozvo-
ja na poli telesnej výchovy, 
pochopila význam tejto sta-

rostlivosti o zdravie človeka                   
a založila v roku 1956 miestnu 
pobočku Telovýchovnej jed-
noty s názvom T. J .Tatran.

Predsedom založenej Telo-
výchovnej jednoty Tatran sa 
stal s. Štefan Cibulka, tajomní-
kom s. Štefan Sukopčiak a čle-
novia výboru s. Trokan Juraj      
a s. Vongrej Ján.

Telovýchovná jednota Tat-
ran sa venovala z počiatku vý-
lučne len činnosti vo fotbalo-
vom krúžku a postupne sa tak 
začlenila do okresného kola 
súťaže. Postupne však boli za-
ložené i iné záujmové oddiely: 
Hádzanársky, voleybalový, 
stolno-tenisový, šachový ako    
i odbor telesnej gymnastiky.

Provizórne ihrisko bolo 
vybudované vlastnou inicia-
tívou v dobrovolných pracov-
ných brigádach. Z počiatku 
–  v dobe založenia Telo-                                                                                           
výchovnej jednoty Tatran sa 
cvičilo len za daných mož-
ností, väčšinou na prázdnych 
priestranstvách v prírode, 
neskoršie bola daná k dispo-
zícii telocvičňa Osemročnej 
strednej školy. Táto telocvičňa 
vyhovovala len v dobe letného 
obdobia, nakoľko v zimnom 
čase sa v nej nevykurovalo. Tu 
sa prevádzala hlavne gymnas-
tika a poradové cviky, nakoľko 
nebola dostatočne vybavená 
telocvičným náradím. Teprve 
v roku 1958 sa uvažuje reali-
zovať zariadenie pre košíkovú 
hru i v zimnom čase v uvede-
nej telocvični. 

Táto organizácia sa v sku-
točnosti po celý čas svojho 
jestvovania borila v zaopat-
rovaní fi nančných prostried-
kov, aby mohla uhradiť rôzne 
výdavky pri svojich akciach. 
Ináč sa však Telovýchovná 
jednota Tatran zapojila nielen 
do akcií telovýchovného rázu, 
ale i pri výkone občianskej 
povinnosti pri nárazových 
prácach spojených s výstav-
bou Novej Dubnice. Tiež sa TJ 
Tatran zapojila do spoločných 
kultúrnych podnikov.

Hlas Novej Dubnice
V našom sa stále tvoriacom 

meste Novej Dubnici boli a stá-
le sú rôzne problémy, ktoré je 
treba riešiť za spolupráce ob-
čanov a upozorňovať na rôzne 
klady i nedostatky nielen vo 
výstavbe mesta, ale tiež v za-
meraní na aktuálne záležitosti 
súvisiace s prírastkom obyva-

teľstva, kultúrneho, verejného 
i spoločenského života.

Najlepšou možnosťou 
správnej informácie bolo dať 
do rúk občana časopis, ktorý 
by našich občanov obozna-
moval s týmito problémami, 
poukazoval na nedostatky                  
a súčasne poučoval občanov   
o novostiach v meste ako            
i o kultúrnom a verejnom živo-
te spoločenského žitia nášho 
mesta. 

Na popud Miestneho ná-
rodného výboru sa ustano-
vila ešte v dobe Uličného 
výboru redakčná rada, stály 
výbor prispievateľov za ve-
denia hlavného redakčného 
pracovníka s. Antona Prášila, 
riaditeľa Osemročnej strednej 
školy, takže ich zásluhou sa 
pravidelne oboznamovali naši 
občania miestnymi aktuálny-
mi otázkami.

Vznikol tak miestny časo-
pis, noviny pod názvom „Hlas 
Novej Dubnice“ v roku 1957.            
V redakcii a v spolupráci sa 
tieto aktuálne otázky pripra-
vili a cyklostylom rozmnožili. 
Časopis bol Poštovou správou 
rozširovaný všetkým záujem-
com a miestnym občanom. 
Tento časopis našiel veľký 
ohlas a porozumenie u oby-
vateľstva. Poučoval ich o no-
vých úkoloch verejnej správy, 
vtipne ako i kriticky poukazo-
val na niektoré nedostatky vo 
výchove detí, kultúrnych pod-
nikoch a pôsobil tak na nor-
malizáciu pomerov po každej 
stránke v našom meste.

Časopis „Hlas Novej Dub-
nice“ bol tiež časopisom, kde 
obyvatelia mali možnosť rea-
govať aj vlastnými pripomien-
kami a návrhmi, aby konzoli-
dácia a usmernenie pomerov 
vychádzalo z vlastného popu-
du ľudí, čo za daných okolnos-
tí a rôznych problémov, ťaž-
kostí i usmerňovania v meste 
najlepšie vyhovovalo.

Naše mesto sa tvorilo a tvorí 
od základov nielen po stránke 
celkovej výstavby, kultúry, ale 

i po stránke rôznych občian-
skych povinností a súdržnosti. 
Časopis „Hlas Novej Dubnice“ 
plnil a plní dobre svoj vytýče-
ný úkol. Do roku 1958 bolo vy-
daných osem viacstránkových 
čísel okrem zvláštnych čísel 
príležitostných k významným 
akciam celoštátnym.

Spracovala Janka Prnová

Pri stavbe mesta nezanedbávali ani kultúru, 
šport či informovanie obyvateľov

Výpisky z kroniky

Práce na zovňajšku budovy sú už hotové, ostáva dokončiť 
interiér. (foto:P. Hrehušová)

Vedenie mesta na kontrole prebiehajúcich rekonštrukčných 
prác. Informačná tabuľa na budovu je prichystaná.

Začiatky telovýchovnej jednoty v Novej Dubnici sú spojené aj 
s cvičením športovej gymnastiky, ktorá bola v našom meste na 
vysokej úrovni. (foto: M. Tancerová)

Nakoľko nebol rozhlas ani iné lokálne médiá, informovanie 
obyvateľov prostredníctvom novín bolo dôležité.
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Triedim jedlý olej?
Super, prispievam k čistejšej 
planéte a neupchatej kanali-
zácii.

Bývam v paneláku či tehlo-
vej bytovke?
V pohode, aj keď vilu so zá-
hradou a jazierkom by som 
uprednostnila.

Bývam v bytovke a vykla-
dám fľaše s jedlým olejom 
ku kontajnerom na stojisku?
Tak to teda nie, celé zle! Nebo-

la som pozorná pri čítaní in-
formácií o zbere jedlého oleja, 
ktorú každoročne uverejňuje-
me na tomto mieste.

Ide o to, že zvoz jedlé-
ho oleja sa od bytoviek a 
panelákov NEVYKONÁVA, 
obyvatelia musia doniesť  fľa-
še (plastové alebo ešte lepšie 
sklené) s použitým olejom buď 
na zberný dvor, alebo na mest-
ský úrad - stačí aj na chodbu 
ku kancelárii oddelenia ŽP.

Pri panelákoch by bol pro-

blém udržiavať v čistote a bez 
mastnôt nejakú zbernú nádo-
bu na fľaše s olejom a jednot-
livo vyložené pri kontajneroch 
sa po prevrhnutí vylejú a na 
dlhú dobu zamastia dlažbu      
v okolí. 

Jednoduchšie to majú oby-
vatelia rodinných domov, pre-
tože im fľaše s olejom zvážame 
pri odvoze vrecového trie-                                                                  
deného odpadu 1 x mesačne    
priamo spred domu.

Tak či tak treba fľaše dobre 
uzatvoriť, lebo už sa stalo, že 
pri nakladaní do vlečky trak-
tora spôsobil pracovník vý-
vozcu odpadu olejovú „fontá-
nu“  chytením a stlačením zle 
zatvorenej plastovej fľaše.

Čiže - použitý jedlý olej je 

dobré triediť, ale pri nakla-

daní s ním treba trochu po-

hnúť rozumom  (zároveň aj 

svojím telom smerom k ur-

čenému zbernému miestu) 

a vykladať zozbieraný olej 

tak, aby naozaj skončil tam, 

kde má - v recyklačnom zá-

vode a nie vyliaty na dlažbe 

pri kontajneroch.

Katarína Bašná

S nástupom horúčav, dusna, 
potenia a prípadnej nechuti 
k práci, ktoré sa v letnom 
období týkajú ľudskej po-
pulácie, sa aj pre rastliny                
a  zvery v našom meste za-
čalo jedno z najnáročnej-
ších období v roku. 

Ak máte srdce zvieratko-
mila či dušu záhradníka, po-
môžte nám so starostlivosťou 
o prežitie fl óry a fauny počas 
najhorúcejších dní - tu je pár 
tipov, ako na to:

VODA, VODA, VODA
- všetkým naokolo

Vtáčiky, hmyz, ježkovia - 
všetci sa trápia a hľadajú ka- 
lúžky, potôčiky, jazierka. Keď-
že v Novej Dubnici jazierok 
niet a Novodubnický potok je 
v tomto čase bez vody, je chvá-
lyhodné, ak ponúkneme oko-
loidúcej či okololetiacej zveri 
misku/lavór/hrniec vody - for-
mu si môže zvoliť každý sám 
podľa vkusu, neodporúčame 

ľahké plastové misky, ktoré 
prvý vetrík odfúkne pod kríky.

Dôležité je hlavne vodu do 
zvolenej nádoby aj dopĺňať.  
Obyvatelia rodinných domov 
by mali zvážiť, či neozdobia 
svoju záhradu fontánkou, ja-
zierkom či iným vodným prv-
kom - okrem ochladzovacieho 
účinku si tam môžu zaskočiť 
na drink aj zvierací susedia. 

VODA, VODA, VODA
- zeleni naokolo

Vysadili sme v okolí vášho 
bydliska stromček, krík či kve-
tinu? Prispejte aj vy raz za čas 
a nalejte novovysadenému  
mladému stromčeku/kríku za 
kýblik vody - síce novú výsad-
bu zalieva aj mesto, určite to 
nie je tak často, ako by bolo 
vhodné. Aj obyvatelia rodin-
ných domov v tomto čase in-
tenzívnejšie polievajú svoje 
záhrady.

Nezabudnite však, že nie 
je vhodné odčerpávať vodu            
v horúcich, suchých obdo- 

biach z už aj tak poklesnuté-
ho stavu potoka, ale radšej 
zachytávajme dažďovú vodu 
zo strechy domu a garáže do 
nádrží a sudov. Jednak je táto 
voda na zálievku najlepšia, 
jednak aj pstruhom v Kolačín-
skom potoku necháme trochu 
vody na prežitie. 

Okrem dopĺňania vody 
zvieratám a drevinám v lete 
prispejeme k zlepšeniu svojej 
karmy aj dôsledným triede-
ním odpadov, ktoré tvoríme 
- v lete sa nám po trávnikoch 
a pri lavičkách zjavujú PET 
fľaše, plechovky z nápojov jak 
huby po daždi (keby aspoň 
ten dážď chodil pravidelne) 
a okolo kontajnerov býva vý-
stavka našich dovolenkových 
kutilských a upratovacích zá-
chvatov. 

Na záver tip na zdokonale-

nie svojho letného ekopre-

žívania

Zaobstaraj si zásobník na 
dažďovú vodu, ak ešte nemáš! 
V rôznych e-shopoch a určite 
aj v obchodoch je už široká po-
nuka nádob rôzneho vzhľadu 
a veľkosti, dokonca aj s výba-
vou na pripojenie na strešné 
zvody.

V dnešnej dobe by už každý 
rodinný dom a podľa mňa aj 
bytový dom mal takéto nad-
zemné či podzemné zaria- 
denie mať, veď vodu pýtajú 
nielen záhrady, ale aj verejná 
zeleň a zvieratá ju potrebujú 
bez ohľadu na to, na akom po-
zemku sa nachádzajú...

Katarína Bašná

Nedávajme fľaše s jedlým olejom 
na stojiská kontajnerov!

Letné tipy ako byť ekopozitívny

Tabuľky s orientačnými číslami

Už niekoľko mesiacov platia tieto otváracie hodiny zberného dvora, pripomí-

name, že v pondelok je pre verejnosť zatvorený. 

Pondelok: zatvorené

Utorok:  7.00 – 16.00 hod.

Streda:  7.00 – 17.00 hod.

Štvrtok  7.00 – 16.00 hod.

Piatok:   7.00 – 16.00 hod.

Sobota:  9.00 – 13.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín. Na zberný dvor 

vstupujte s dokladom totožnosti a riaďte sa pokynmi správcov zberného dvora.

V mesiaci jún mesto Nová Dubnica pristúpilo k oprave nezrovnalostí v číslovaní 
budov a v časti Kolačín pridelilo stavbám orientačné čísla. V zmysle zákona je 

každý vlastník budovy povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so 

súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom, ak je určené. Stavebník 
zabezpečuje tiež pripevnenie a údržbu tabuľky s orientačným číslom na vlastné 
náklady.

Mesto Nová Dubnica vyzýva tých vlastníkov nehnuteľností v časti Kolačín, 

ktorým bolo pridelené nové orientačné číslo, aby si v lehote do konca sep-

tembra na Mestský úrad, odd. výstavby, územného plánovania a dopravy (č. dverí 
123), počas stránkových hodín oddelenia (každý utorok je na oddelení nestránkový 
deň), prišli bezplatne vyzdvihnúť nové tabuľky s orientačným číslom. Kon-
taktná osoba, ktorá zabezpečuje odovzdanie tabuliek je p. Kováčiková.

Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy a to vždy len 1 deň pred 
termínom jeho odvozu, najneskôr do 6.00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu 
čistoty v našom meste. Ďakujeme!

JESENNÉ ZVOZY ODPADU

ZBERNÝ DVOR V PONDELKY ZATVORENÝ

ODDELENIE VÝSTAVBY INFORMUJE

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

28. 9. 2020 pondelok Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

29. 9. 2020 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

30. 9. 2020 streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná,
Javorová, Dubová, Dlhé Diely

1. 10. 2020 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,

B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

2. 10. 2020 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Medové lúky

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- jesenný zvoz objemného odpadu

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7.00 hod.!

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

24. 9. 2020 štvrtok
garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického,

garáže pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP

25. 9. 2020 piatok

garáže na Ulici Okružnej, garáže na Ulici

Trenčianskej pri čínskom múre a garáže

v Sade duklianskych hrdinov

(pri bývalom CVČ)

Garáže - jesenný zvoz odpadu

Zásobníky dažďovej vody môžu byť dnes už celkom estetické. 
(foto: DAKSYS s.r.o.)

Neukladajte fľaše s použitým kuchynským olejom ku 
kontajnerom. (foto: OKaŠ)
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Pieseň je tak trochu ako motýľ…

Tip na turistický výlet - Mojtín

Z Novej Dubnice pochá-     
dza viacero osobností, kto-
ré sa presadili v populár-
nej hudbe, no menej sa vie           
o  Štefanovi Svetskom,  kto-
rý sa autorsky presadil aj             
v slovenských rádiách a naj-
novšie aj v rámci globálnej 
hudobnej siete Soundcloud. 

Na nej vystupuje pod znač-
kou S4S Music Platform - Nova 
Dubnica, Slovakia, ktorú pre-
zentuje ako voľnú skupinu 
spolupracujúcich autorov, hu-
dobníkov a spevákov. Možno 
zmieniť mená ako Paľo Kusý, 
Sennid, Julie Rousellet, Mi-
chaela Martykanová,  KOMA, 
Deli Rowe, Duhan, Deep Blue 
Cat a ďalší. Všetkých spája 
skutočnosť, že Štefan dodáva 
hudobné autorské demá s tex-
tom, ktoré si spolupracujúci 
zaranžujú a naspievajú.

Keďže Soundcloud je špe-

cializovaná medzinárodná 
hudobná sieť, výsledkon spo-
lupráce je, že ich piesne si 
hrajú vo viac než päťdesiatke 
krajín sveta - najviac v USA 
vďaka spolupráci so soulovou 
speváčkou Deli Rowe a reggae 
spevákom Sennidom, výsled-
kom ktorej je napríklad toh-
toročný album Smart Reggae. 
Vďaka tejto širšej spolupráci 
S4S Music Platform prezentu-
je niekoľko hudobných štýlov 
najmä pop, alternatívny rock, 
reggae, no aj dance&EDM, 
house, dubstep a chill-out. 

Hoci Štefan hrával v sku-
pine už na základnej škole             
v Dubnici nad Váhom, neskôr 
sa roky venoval iba skladaniu 
do šufl íka. Výnimkou bolo, 
že niekoľko jeho piesní hrá-
vala kapela Ergo v Kursalóne 
v Trenčianskych Tepliciach. 
Potom zohrala svoje náhoda, 
keď ho ako pedagóga Mate-                        
riálovotechnologickej fakulty 
v Dubnici nad Váhom „na-
kopli“ študenti a  študentská 
kapela 4MTF nahrala jeho 
pieseň Ja chcem byť inžinier, 
ktorú zahrala na študentskej 
beánii v trnavskej hale.

Povzbudený týmto úspe-
chom, opäť náhodne, našiel 
cez internet spoluprácu s Pa-
ľom Kusým, zo štúdia Esprit 
Košice, s ktorým v ďalších ro-

koch vytvoril autorskú dvoji-
cu. Spolupráca začala sľubne, 
pretože hneď s prvou piesňou 
“Ako motýľ” obsadili v súťaži 
Rádia Slovensko Košický zlatý 
poklad druhé miesto. Pieseň 
prevzali do vysielania Rádio 
Slovensko, Reginy a rádio 
Liptov a v roku 2016 sa pohy-
bovala medzi TOP 100 najhra-
nejšími piesňami slovenských 
rádií.

V súťaži uspeli aj v nasle-
dujúcom období, naposle-
dy na jeseň minulého roku                 
s piesňou “Povedzme, že ty                    
a ja“, keď sa im podarilo nájsť 
speváčku Michaelu Marty-
kanovú s kysuckou kapelou 
KOMA. S nimi Štefan autorsky 
spolupracuje už vyše roka a jej 
výsledkom je, že obe piesne, 
vrátane piesne “Vianoce” sa 
dostali do rádií Liptov, Re-
beka, Frontinus, Rádia FM                                                                       
a pieseň “Povedzme, že ty 
a ja” je najnovšie hraná aj 
na Rádiu Slovensko. Kapela 
KOMA taktiež prezentovala 
na prelome roka CD so sied-
mimi piesňami, keď  Štefan 
autorsky pokryl päť piesní. 
Zaujímavosťou je, že titul-
ná pieseň  “Povedzme, že ty                                                           
a ja“ na Soundcloude zaujala 
japonského umelca Chihira 
Matsumotu, ktorý si napísal 
anglický text a naspieval ju.

Zaujímavý príbeh má aj 
pieseň Ako motýľ, ktorej po-
stupne anglickú verziu na- 
spievala americká soulová 
speváčka Deli Rowe, franc-
úzsku Julie Rousselet a teraz 
v máji poľskú verziu Claudia 
Lewandovska. Z úspečných 
piesní možno zmieniť aj Lip-
tov, v podaní Pala Kusého 
(hráva radio Liptov). A pre-
tože Soundcloud je prioritne                                                                         
o anglickcých piesňach, začí-
na ponúkať demá v angličtine 
zamerané na gitarové sklad-
by. V zásobe má však mnoho 
slovenských pesničiek, preto 
stále hľadá spoluprácu aj na 
Slovensku.

Treba povedať, že ide o fi -
nančne veľmi nákladné ho-
bby, pretože máme nedostatok 
interpretov a navyše sloven-
ská hudba je v rádiách málo 
žiadaná. Naviac si, tak ako 
mnoho iných záľub, vyžaduje 
veľa pochopenia a trpezlivosti 
od rodiny, ktorú Štefan nachá-
dza u svojej manželky.

Piesne sú tiež tak trochu ako 
motýľ, nikdy nevedno kadiaľ 
poletia, kde si sadnú, ujmú 
sa a budú robiť ľuďom radosť. 
Prajeme veľa úspechov.

Petra Hrehušová

V našom blízkom okolí sa 
nachádza množstvo zau-
jímavých miest a zákutí, 
ktoré sa oplatí navštíviť. 
Podhorská obec Mojtín (636 
m.n.m.) je jedným z nich.

Hoci v minulosti bola mno-
hými zaznávaná, je v súčas-
nosti malebná, pekne upra-
vená, obkolesená hrebeňmi 
Strážovských vrchov. Ponúka 
viacero zaujímavostí.

Historickou stavbou je 
vynovený kostol z obdobia 
neskorého klasicizmu. Súso-
šie svätých Cyrila a Metoda               
v nadživotnej veľkosti, ktoré 
sa pri ňom nachádza, napove-

dá, že je zasvätený práve im. 
Interiér zdobia oltárne obrazy 
slovenského maliara a vedca 
19. storočia Jozefa Božetecha 
Klemensa.

Obyvatelia obce sú právom 
hrdí na svojho rodáka Ladi-
slava Škultétyho – Gábriša. 
Tento „cisársky večný vojak“ 
habsburskej monarchie slúžil 
štyrom cisárom celých 81 ro-
kov! Je považovaný za najdlh-
šie slúžiaceho vojaka sveta. 
Má tu svoj hrob pri soche na 
koni v životnej veľkosti.

Najznámejšia jaskyňa z via-   
cerých trhlín a priepastí je 
Jaskyňa sv. Jozefa. Je originál-
na tým, že slúžila v minulosti 

ako kostol pre viac ako 300 
ľudí. Cesta k nej je vyznačená 
drevenými smerovkami. Vý-
stup od poslednej trvá cca 15 
minút. V zimných mesiacoch 
tu prevádzkujú aj známe ly-
žiarske stredisko.

V Mojtíne sa stretávajú tri 
turistické značky. Najznámej-
ším cieľom je Ostrá Malenica 
(900 m.n.m.). Pohodlný chod-
ník je vyznačený zelenou far-
bou. Aj keď vedie prevažne za-
lesneným terénom, poskytuje 
ďaleké výhľady udivujúce aj 
množstvom skalných vežičiek, 
ktorými je hlavný hrebeň po-
siaty. Z vrcholu sa naskytajú 
impozantné  pohľady na zná-

me vrcholy ako Strážov, Kľak, 
Malý a Veľký Manín, či obce 
ako Mojtín a na Považí od Be-
luše až po Považskú Bystricu.

Po návrate tou istou trasou 
je možnosť občerstvenia v po-
hostinstve, ale až po 15.00 ho-
dine. V pracovné dni preto od-
porúčam využiť dobrosrdečný 
a ochotný prístup personálu 
v predajni rozličného tovaru                  
s možnosťou príjemného po-
sedenia v priľahlom altánku.

Milan Ondřejíček

Počas prázdnin sa v pries-
toroch CVČ Nová Dubnica 
uskutočnili štyri prímestké 
tábory. 

Deti navštívili nielen kúpa-
liská v Trenčianskych Tepli-
ciach a v Novej Dubnici, ale 
zažili aj dobrodružstvo v la-
novom parku Tarzánia. Okrem 
toho navštívili aj Laser Arenu 
a kino Max v Trenčíne či Dub-
nici a zahrali si aj obľúbený 
bowling, na ktorý sa všetci 
tešili.

Zo štvrtka na piatok zažili 
nocovačku s grilovaním a ve-

černým programom v priesto-
roch CVČ. V piatok ráno ich 
čakali raňajky a ďalší pro-
gram. 

Na záver samozrejme ne-
chýbala ani sladká odmena  
s naj zmrzlinou vo Velice. 
Program počas týždenného 
tábora bol pestrý, plný radosti 
a deti odchádzali domov spo-
kojné s množstvom zážitkov. 

Veríme, že sa tábor všetkým 
deťom páčil a my sa budeme 
na ne tešiť opäť budúci rok.
                                                                 
Vychovávateľky CVČ 

Letné tábory v Centre 
voľného času

Narodil sa 1. januára 1947         
v Trenčianskej Teplej, kde ab-
solvoval základnú školu a po-
kračoval na SVŠ v Trenčíne. Ak 
by sme hľadali, čo dostal pri na-

rodení od sudičiek do daru, boli 
by to asi husle, krieda a mikro-
fón. S husľami začal  už v útlom 
veku  a počas stredoškolského 
štúdia bol členom FS Trenčan, 
s ktorým vycestoval až do Ame-
riky. Vysokoškolské štúdium 
absolvoval na Pedagogickej fa-
kulte v Nitre, kde preukázal aj 
svoje moderátorské schopnosti.

Prevažnú časť svojho uči-
teľského života prežil na I. ZŠ 
v N. Dubnici, kde pri detskom 
folklórnom súbore bol spolu-
zakladateľom ľudovej hudby 
učiteľov. Jej členovia na čele         
s ním pôsobili aj v rôznych hu-

dobných telesách ako Ľudová 
hudba učiteľov okresu Pov. 
Bystrica, ľudová hudba pri FS 
Srňan Horné Srnie, Komorný 
orchester mesta Dubnica nad 
Váhom.

Prácu učiteľa vymenil na ur-
čitý čas za prácu v kultúre. Bol 
riaditeľom Osvetového centra    
v N. Dubnici, KD v Dubnici nad 
Váhom, aj vedúcim pracovní-
kom kultúry okresu Považská 
Bystrica. K pedagogickej prá-
ci sa vrátil ako riaditeľ II. ZŠ               
v Dubnici nad Váhom a uzavrel 
ju ako riaditeľ ZŠ v rodnej obci 
Trenčianska Teplá.

Po odchode do dôchodku 
pracoval vo Zväze telesne po-
stihnutých a najmä v Jednote 
dôchodcov na Slovensku. Bol 
moderátorom kultúrnych, spo-
ločenských a športových ak-
tivít JDS v okrese i kraji. Naša 
hudobná skupina pod názvom 
„Kantori“ sprevádzala kultúrny 
a spoločenský život seniorov až 
do týchto dní.

Stíchol hlas, dozneli hus-
ličky, zostane iba spomienka            
a množstvo fotografi í. Česť jeho 
pamiatke!

Ivan Prokeš

Odprevadili sme na poslednej ceste Jozefa Farkašovského

Tábor v Novej Dubnici - to je voda, veľa zážitkov a nových 
kamarátstiev. (foto: CVČ)
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Záverečný koncert Novodubnického
kultúrneho leta bude patriť Duchoňovcom
Banskobystrická kapela Duchoňovci sa postará o dobrú zábavu a zahrá všetky známe šlágre Karola Duchoňa.
Promenádny koncert sa uskutoční v nedeľu 30. augusta o 17.00 hod. v parčíku pri Kultúrnej besede.

Duchoňovci vznikli celkom spontánne v roku 2017.  Aj keď v  novembri uplynie od smrti legendárneho Karola Duchoňa tridsaťpäť 
rokov,  piesne, ktoré preslávil svojím nezabudnuteľným hlasom, stále znejú z rádií, na koncertoch či zábavách. 
„Jeden náš priateľ sa rozhodol, že dá dokopy rôznych banskobystrických muzikantov a spevákov a zorganizuje večer na počesť Karola 
Duchoňa. Pôvodná myšlienka bola taká, že každý spevák zaspieva jednu pieseň, no po prvej skúške so mnou bolo vlastne rozhod-
nuté. Spomínaný večer som nakoniec odspieval celý sám. Vystúpenie malo taký úspech, že sme sa rozhodli pokračovať. Duchoňove 
piesne máme radi, radi ich spolu hráme, sú veselé i vážne, mnohé z nich stále aktuálne,“
hovorí spevák skupiny Martin Handrush Androvič, známy z kapiel Brainscan a Liquid Boogie Roll. Ďalšími členmi kapely sú kláve-
sista a spevák Stano Hupian (Pigs on the wing Pink Floyd Revival), basgitarista Vladimír Šipkovský (Peacock Ball), gitarista Tomáš 
Lauko (Orchester Nového Primitivizmu) a skúsený nestor bicích Tony Benedek.

Obmedzenia zasiahli aj poslucháčov koncertov, prostredie 
parčíku však bolo bezpečné. (foto: OKaŠ)

Pre blížiacu sa búrku sa koncert Pavla Gubančoka konal                    
v sobášnej miestnosti. Zaznelo znovu veľa hitov v jeho podaní 
za sprievodu neodmysliteľného saxofónu. (foto: Impulz Press)

Speváčka Hornosrniansej dychovky Ivetka Pekařová je tiež 
Novodubničanka. Ich úpravy ľudových aj autorských piesní 
boli na vysokej úrovni. (foto: OKaŠ)

Dychovka je v našom meste tradične veľmi obľúbený žáner. 
(foto: OKaŠ)

Vystúpenie Joe Hajšo Band prinieslo veľa obľúbených svetových 
hitov v príjemnom prevedení. (foto: OKaŠ)

FOTOREPORTÁŽ
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Začiatkom 60. rokov sa ob-
chod Pánska a dámska kon-
fekcia nachádzal v priestoroch 
terajšej VÚB, potom v priesto-
roch súčasnej Soriany.

Vedúcim bol Jozef Pavlička, 
po ňom pán Brešťák a Danka 
Ševčíková. Okrem klasických 
odevov ponúkala rozošité 
pánske obleky, ktoré na mieru 
dokončovala pani Brešťáková 
alebo Končierová. Spočiatku 
sa v predajni predávala aj det-
ská konfekcia a klobúky.

Mnohí z vás si spomenú na 
vždy ochotné a milé predavač-
ky Emíliu Dudášovú, Elenu 
Moravskú, Antóniu Brešťáko-
vú,  Magdu Kanderovú, Libušu 
Mauerovú či Máriu Batrnovú.

Na výber tovaru sa chodilo 

do veľkoskladu Otex  Žilina. 
Dámsky bol prevažne z Ma-
kyty Púchov, Kary Trenčín, 
pánsky z Ozety Trenčín alebo 
z  Prostějova. Bol veľmi kvalit-
ný a s rovnakou cenou v celej 
Československej republike.

Kupujúcich priťahovali do 
predajne vždy vkusne uprave-
né a vysvietené výklady aj čis-
tota predajne. Deň sa začínal 
pozametaním pred predajňou, 
jedenkrát za týždeň sa umýva-
li výklady a aj po zatvorení po 
18.00 hodine sa priestory pred 
predajňou poumývali.

A čo sa predávalo? Z pán-
skeho sortimentu vetrovky, 
saká, nohavice, kožené bun-
dy, pracovné odevy, župany, 
v zime otepľovacie súpravy, 

slovenské kožuchy (4000 
Kčs), kabáty. Z dámskeho sor-
timentu blúzky (60 Kčs), saká 
(150 Kčs), šaty (100 – 250 Kčs), 
nohavice, kostýmy, župany 
(130 Kčs), vetrovky, kabáty 
(900 Kčs), umelé kožuchy  - 
bonekany (600 Kčs), sloven-
ské kožuchy (7000 Kčs), ige-
litové plášte do repy (14 Kčs), 
kožušinové papuče (100 Kčs), 
ľadvinové pásy.

Nakupovať chodili ľudia 
nielen z okolia, ale aj z Báno-
viec n/B, Považskej Bystrice 
a Moravy. Veľa sa posielalo aj 
na dobierky, predovšetkým 
kúpeľným hosťom z Tren-
čianskych Teplíc. Bývalá pre-
davačka Emília Dudášová 
spomína: “Predávala som 

zákazníkovi oblek. Dobre mu 
sedel a keď som mu ho balila, 
len tak, medzi rečou hovorím- 
a nie ste vy pán Balaj? Zákaz-
ník stŕpol a hovorí, odkiaľ vy 
ma poznáte? Ja som bola va-
šej sestre Mariške Balajovej                                                     
z Mníchovej Lehoty za družicu 
na svadbe. Svet je malý“. 

Žiaľ tí, ktorí v 60. rokoch                 
v predajni začínali, už nie sú 
medzi nami a nezachovali sa 
ani žiadne fotografi e. Zostala 
len nostalgia a pekné spo- 
mienky...

Za cenné informácie ďaku-
jeme Danke Mišovcovej a Emí-
lii Dudášovej.

Eva Kebísková

Odevy - čas „baloňákov“ a krimplenu

Kým spomienky nevyblednú (spomienky Novodubničanky Ruženy Hromádkovej)

Zaspomínajme si na mesto v (nie až tak) dávnej minulosti
Móda je azda jediným priemyslom, ktorý sa neriadi iba najnovšími štýlmi, pretože veľakrát sa vracia aj o niekoľko desaťročí dozadu. Presvedčia nás o tom nielen pohľady na mla-
dých ľudí, ale aj dámy či pánov, ktorí i v súčasnosti majú oblečenie, aké sa nosilo pred  štyridsiatimi rokmi. Pozrite sa s nami, kde a čo si obliekali naši rodičia v období socializmu.

Posledné vydanie Novo-
dubnických zvestí som si, 
tak ako vždy, prečítala od 
prvej po poslednú stranu. 
No s veľkým záujmom som 
viackrát po sebe čítala člá-
nok „Zaspomínajme si...“ 
od Evy Kebískovej. Zmien-
ka o obchodoch, ktoré boli 
na námestí, mi priniesla 
množstvo spomienok, obra-
zov, situácií a pripomenula 
atmosféru mojich detských 
liet a dobu, keď sa tieto ob-
chody otvárali. Ej, odvtedy 
uplynulo už 60 rokov. Nuž     
a kým spomienky nevybled-
nú, rada by som sa s vami 
podelila o pár okamihov         
z tých čias tak, ako sa uložili 
do mojej pamäte. 

Otváranie obchodov v po- 
dlubí na námestí bolo veľkou 
spoločenskou udalosťou pre 
celé naše mesto. Otvárali sa 
postupne, ale my sme už vo-
pred vedeli, ktorý obchod 
kde bude, pretože ich názvy 
sa vopred maľovali a lepili na 
priečelia stanovených priesto-
rov. Starí, mladí, veľkí i malí 
s napätím očakávali správu 
mestského rozhlasu, ktorý 
obchod sa otvorí najbližšie. 
Mnohí sme nazerali cez vý-
klady  a priehľadné dvere na 
predavačky, ktoré už vykladali 

a ukladali tovar na vešiaky, do 
regálov a políc. Každý chcel 
odrazu nakupovať a nakupo-
vať. Ale dobre sme vedeli, že 
to nebolo len o tovare. Bola to 
najmä silná zvedavosť, čo nás 
hnala a príležitosť byť pri tom.

Ja som bola veľmi šťastná, 
že moju mamičku prijali za 
predavačku do kusového tex-
tilu. Bolo to niečo nové, iné 
a pre celú rodinu zaujímavé, 
lebo večer nám doma rozprá-
vala o množstve a rozmani-
tosti všetkého, čo do predajne 
prišlo. 

Mamička chodila do práce 
najmenej hodinu pred otvo-
rením predajne, aby podokla-
dali tovar, a tak, ako v článku 
spomína p. Petríková, aby sa 
postarali aj o čistotu v pre-
dajni, prípadne, aby umyli 
výklady a pozametali priestor 
pred predajňou. No a najme-
nej hodinu po záverečnej 
zostávala, aby skontrolovali  
tržbu a pokladňu. Predajná 
doba v obchodoch bola väč-
šinou od ôsmej do dvanástej, 
potom dve hodiny obedňajšia 
prestávka a od druhej do šie-
stej. Takže denno denne bola 
najmenej dvanásť  hodín na 
nohách. No ja som si to neuve-
domovala     a hodnotila inak. 
Pracovala neďaleko mňa,                                                
v meste, mohla som kedykoľ-

vek za ňou zabehnúť, aby mi 
pomohla, keď bolo treba. Ale 
tak, ako väčšina detí, nebola 

som odkázaná len na ňu a jej 
starostlivosť. Veď bola  celý 
deň v práci.  A ocko robil na 

tri zmeny vo fabrike. Museli 
sme sa naučiť samostatnosti a 
zodpovednosti, s kľúčikom od 
domu na krku. 

Vtedy sa obchody nazývali 
podľa tovaru, ktorý ponúkali. 
Boli to pánsky a dámsky ku-
sový textil, detský a dojčenský 
textil, metrový a bytový textil, 
koberce, pánske a dámske 
odevy, detské odevy, pánska 
a dámska obuv, detská obuv, 
galantéria, mäsiarstvo, po-
traviny, zelovoc a pod. Dnes 
sú názvy obchodov také, že 
ani neviete, aký tovar v nich 
nájdete.

Ja som zažila otváranie pre-
dajne kusového textilu, kde 
moja mamička Julka Benková 
predávala. Zo školy som doma 
len „hodila tašku do kúta“                         
a letela na námestie. Pred 
predajňou bola fronta ľudí, 
lebo práve prichádzali prvé 
dubnické autobusy zo závo-
dov a ľudia sa len tak hrnuli 
pred  dvere. Dnu teta púšťala 
po desať ľudí a zakaždým za-
mkla. Vo všetkých obchodoch 
bol vtedy pultový predaj a pre-
davačka sa mohla venovať len 
jednému, maximálne dvom 
kupujúcim. 

Všetok tovar bol úhľadne 
uložený v regáloch, rozdele-
ných na boxy podľa druhu        
a veľkosti, jedna časť pre pá-

nov a zvlášť pre dámy. Boli to 
pánske košele, pyžamá, spod-
ná bielizeň, kravaty, látkové 
rukavice, ponožky, pulóvre, 
svetre a v dámskej časti tiež 
spodná bielizeň, tričká, puló-
vre, svetre, pančuchy a neskôr 
pančuchové nohavice, pod-
väzkové pásy a vreckovky. A 
hoci viacerí v deň otvorenia 
predajne tovar len obzerali, 
tých, čo nakupovali, muse-
la obslúžiť, prípadne ukázať             
viacero vybraných kusov, aby 
si mohli vybrať. Nuž a preto-
že „náš zákazník – náš pán“, 
mali predavačky čo robiť. 

Pamätám si aj na to, ako sa 
mamička viackrát posťažovala 
na zákazníčky, ktoré si necha-
li ukázať viacero pánskych 
košieľ a pritom nič nekúpili.                 
A s rozbaľovaním a zabaľo-
vaním sa museli predavačky                                                            
riadne popasovať. Košele aj 
pyžamá prichádzali z podni-
kov totiž úhľadne zabalené           
v priesvitnom igelitovom 
vrecku, každý kus bol prišpen-
dlený o podložku z tvrdého 
papiera asi dvadsiatimi špen-
dlíkmi, sponkami, goliere vy-
stužené plastovým držiakom. 

Ružena Hromádková

(pokračovanie v ďalšom čís-
le Novodubnických zvestí)

Typická móda v čase vzniku a osídľovania nášho mesta - na 
fotke rodina Kosáčová. (foto: archív mesta)

Plisované sukničky či nohavice na traky, blúzky, biele 
podkolienky - detské oblečenie zo šesťdesiatych rokov. (foto: 
archív B. Baškovej)

Neodmysliteľné svetríky a šatové zásterky. Mimochodom, vidíte 
tých džentlmenov, ako trpezlivo čakajú, kým sa odhojdajú 
dievčatá? (foto: archív mesta)

Predavačky Otexu Žilina vrátane pani Benkovej (vľavo)                                       
a Kršiakovej (v strede) za odmenu dostali výlet na veľtrh do 
Brna. (foto: archív R. Hromádkovej)
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Ján Jánošík
Odišiel tíško, bez rozlúčky, no v našich srdciach 
žije stále  spomienkami. 28. augusta uplynie 
rok, odkedy nás opustil manžel, otec, dedko                               
a pradedko Ján Jánošík. Spi sladko svoj večný 
sen. Rodina a známi.

Jozef Klučár
Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten, kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 31. augusta uplynú                
3 roky, čo nás navždy opustil milovaný Jozef 
Klučár. S láskou spomína priateľka Daniela                                
a rodina Klučárová.

Irena Martišová
Dňa 8. augusta uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama, stará 
mama a prastará mama Irena Martišová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomína manžel, dcéry Iveta                 
a Janka s rodinami.

Peter Sitniansky
Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána 
spomienok zostáva dokorán. Dňa 25. augusta 
si pripomíname 15. výročie úmrtia manžela a 
otca Petra Sitnianskeho. Ďakujeme za tichú spo-  
mienku všetkým, ktorí na neho nezabudli. Man-
želka, dcéry a ostatná rodina.

Ervínka Študencová
Chcela by som vyjadriť veľkú vďaku pohrebnej službe STYX, ktorá 
zorganizovala krásnu, dôstojnú rozlúčku s našou milovanou ma-
mou Ervínkou Študencovou, ktorá zomrela 20. júla 2020. Súčasne 
chcem poďakovať pani Vranovej za veľmi pekný smútočný prího-
vor a všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť, alebo jej venovali spo-
mienku či modlitbu. Milada Blahovcová.

Editka Smrečanská
Dňa 26. júna uplynulo 9 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama a sta-
rá mama Editka Smrečanská. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou spomína manžel, deti s rodinami, ostatné 
príbuzenstvo a priatelia.

Katarína Czaniková
Dňa 19. augusta uplynulo 15 rokov, odkedy nás 
opustila naša milovaná mamina Katarína Czani-
ková. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spom-
ienku. S láskou spomínajú deti Monika a Marek.

Tomáš Šimanský
Dňa 12. augusta uplynulo šesť rokov, čo nás ná-
hle pustil vo veku 34 rokov náš milovaný syn               
Tomáš Šimanský. S úctou a láskou spomínajú 
otec, brat s priateľkou, priatelia a známi. 

Dušan Filo
Dňa 31. júla uplynul rok, čo sme sa naposledy 
rozlúčili s naším milovaným otcom a dedom              
Dušanom Filom. S láskou spomínajú dcéra                      
a syn s rodinami.

Anton Marko
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme 
s tebou každý deň. Dňa 11. augusta uplynul rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pra-
dedko Anton Marko. S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami.

Spomienky a smútočné poďakovania

Z bloku mestskej polície
Dňa 3. augusta vo večerných hodinách polícia prijala sťaž-       
nosť na hlučnú 5-člennú skupinu mladých ľudí na workoutovom 
ihrisku za Tescom. Len 16- ročná dievčina z Novej Dubnice javila 
príznaky požitia alkoholu, preto bola predvedená na oddelenie 
MsP, kde jej bola nameraná hodnota 1,46 promile. Neminula ju 
bloková pokuta a oznámenie udalosti na Oddelenie sociálnych 
vecí a rodiny.

Dňa 4. augusta hliadka MsP pri obhliadke mesta zistila, že ob-
čana bez domova, sediaceho na lavičke, trápia silne hnisajúce 
rany na dolných končatinách. Operátorka RZP mestským poli-
cajtom vysvetlila, že nakoľko uvedený stav nie je bezprostredne 
život ohrozujúci, nevyžaduje si príchod RZP. Hliadka MsP preto 
sama vykonala umytie, dezinfekciu a ošetrenie týchto rán.
 
Už nasledujúci deň v ranných hodinách oznámili obyvatelia, že 
na Mierovom námestí spí neznáma žena. Po príchode policajti 
ženu zobudili a zistili, že je pod vplyvom alkoholu. Uviedla, že 
je v 7. mesiaci tehotenstva, bola v predchádzajúcu noc na žúrke 
na chate, no nepamätala si svoje osobné údaje. Hliadka 35-ročnú 
ženu predviedla na policajné oddelenie kde po vytriezvení kon-
taktovala svojho priateľa, aby po ňu prišiel. 

Rovnako  5. augusta neznámy muž zastavoval vozidlá prechád-
zajúce popri čerpacej stanici a snažil sa k nim nastúpiť. Hliadka 
na miesto vykonala výjazd, kde na ceste I/61 oproti Dejangu sa 
pohyboval muž, ktorý bol bosý a mal chôdzu zo strany na stra-
nu. Pôsobil dezorientovane, nemal žiadny doklad totožnosti, 
preto bol predvedený na útvar MsP. Išlo o 35-ročného Ilavčana, 
ktorý uviedol, že požil drogy. Po ukľudnení a odznení účinkov 
drog bol prepustený.

Vážení obyvatelia, najmä seniori,

opätovne si vás dovoľujeme vyzvať na obozretnosť a opatr-
nosť, nakoľko, napriek viacerým upozorneniam, v našom meste 
došlo k opakovanému oklamaniu a fi nančnému poškodeniu nie-
koľkých z vás.

Osoby (najmä muži), sa predstavujú ako pracovníci správcu, 
plynární, vodární alebo iných inštitúcií s požiadavkou vstupu do 
vášho bytu pod zámienkou opravy či údržby. A za túto „údržbu“ 
žiadajú platbu v hotovosti (50 – 100,- €).

Žiadna organizácia nemôže vykonávať žiadne odpočty ale-
bo kontroly bez predchádzajúceho písomného upovedome-
nia zverejneného na viditeľnom mieste.
V žiadnom prípade nevyberá fi nančnú hotovosť, v žiadnom 
prípade nič neplaťte !!! 

Nielen, že vám neznámym osobám do bytu neumožňujte vstúpiť, 
ale keď takúto aktivitu vo svojom okolí zistíte, neodkladne (bez 
rozprávania sa s takými osobami) volajte:

Mestskú políciu, tel. č. 0800 500 159,  0905 694 455
Policajný zbor SR tel. č. 158.

SENIORI
POZOR!ME

ST
SK

Á 

POLÍCIA NOVÁ DUBNICA

Dátum Starší žiaci Mladší žiaci
08.08.2020 sob Drietoma - N.Dca 17,00

16.08.2020 ned N.Dca - Svinná 13,00

22.08.2020 sob Turany - N.Dca 17,00

23.08.2020 ned Č.Kameň - N.Dca 17,00

29.08.2020 sob Domaniža - N.Dca 10,30

30.08.2020 ned Kolačín - N.Dca 17,00 N.Dca - Brezová 13,00 Pruské - N.Dca 10,30

05.09.2020 sob N.Dca - Dúlov 17,00 Záblatie - N.Dca 16,00 V O Ľ N O N.Dca - Beluša 10,00

12.09.2020 sob Prečín - N.Dca 10,30

13.09.2020 ned Horovce - N.Dca 16,00 Košeca - N.Dca 13,30 Mikušovce - N.Dca 11,30

15.09.2020 utor N.Dca - Dubnica 10,00 Plevník - N.Dca 13,30

19.09.2020 sob N.Dca - Prejta 17,00 N.Dca - Ilava 10,00

20.09.2020 ned N.Dca - Soblahov 13,00 N.Dca - Púchov 10,00

26.09.2020 sob Opatová - N.Dca 15,00

27.09.2020 ned Lednica - N.Dca 15,30 Košeca - N.Dca 10,30 Lysá p/M - N.Dca 12,45

03.10.2020 sob N.Dca - Kameničany 14,00 V O Ľ N O N.Dca - H.Poruba 10,00

04.10.2020 ned N.Dca - Sreženice 10,00

10.10.2020 sob N.Dca - Č.Kameň 14,00

11.10.2020 ned N.Dca - Drietoma 13,00 Ladce - N.Dca 9,45 Udiča - N.Dca 9,45

17.10.2020 sob N.Dca - Kolačín 14,00 Svinná - N.Dca 14,00 N.Dca - P.Bystrica 10,00

18.10.2020 ned N.Dca - K.Podhradie 10,00

25.10.2020 ned N.Dca - Turani 13,00

31.10.2020 sob Brezová - N.Dca 10,00

08.11.2020 ned N.Dca - Záblatie 13,00

"A" muži Dorast 

Rozpis majstrovských zápasov  FK Nová Dubnica - jeseň 2020/2021 

Pred pár dňami médiá in-

formovali, že vo veku ne-

dožitých 64 rokov zomrel 

slovenský „kráľ zvuku“, či 

legenda hudobného prie-

myslu Ivan Minárik. 

Bol to uznávaný hudobný 
a zvukový režisér, ktorý stál 
pri zrode mnohých a mno-

hých kvalitných albumov. 
Spolupracoval s interpretmi 
ako Slobodná Európa, Dežo 
Ursíny, Marián Greksa, Laco 
Lučenič, Vašo Patejdl či s Mi-
roslavom Žbirkom, v ktorého 
kapele niekoľko rokov aj pôso-
bil. Pracoval už v mladosti pre 
Opus,  Supraphon a v hudob-
nom svete si ho všetci vážili 
ako špičkového hudobného 
odborníka.

Aj v Novej Dubnici, kde žil 
20 rokov, má mnoho známych 
a kamarátov, ktorých správa 
o jeho smrti zasiahla. Rovna-
ko spomínajú, že bol nesku-
točne talentovaný a šikovný 
vo zvukarine, no najmä, že bol 
kamarát a dobrý človek, ktorý 
nikdy nikomu neodmietol po-
moc.

Zomrel Ivan Minárik
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Po zimnej premiére v Lil-
lehammeri 1994 sa novo-
vzniknutá Slovenská repub-
lika prvý raz predstavila na 
26. letných olympijských 
hrách (LOH) v Atlante, keď 
si športový svet pripomínal 
storočnicu ich obovenia.

Mladú krajinu reprezento-
valo 71 športovcov. Prvým vlaj-
konosičom bol zápasník Jozef 
Lohyňa. Prvú medailu (bron-
zovú) sa podarilo  získať Joze-
fovi Göncimu v streľbe. His-
toricky prvým olympijským 
víťazom samostatnej republi-
ky sa stal iba sedemnásťročný 
vodný slalomár Michal Mar-
tikán. Sadu medailí doplnil 
druhým miestom rýchlostný 
kanoista Slavomír Kňazovic-
ký na 1500 m trati. Potešilo aj 
5. miesto vodnej slalomárky 
Gabriley Broskovej. 

V austrálskom Sydney 2000 
sa našim športovcom podarilo 
získať 5 medailí – všetky vo 
vode. Svoje prvé olympijské 
zlato vybojovali bratia Peter 
a Pavol Hochschornerovci vo 

vodnom slalome. Fantastic-
kým spôsobom získala plav-
kyňa Martina Moravcová dve 
striebra v disciplínach 100 m 
motýlik a 200 m voľný spôsob. 
Prvý raz sa stalo, že v jednej 
disciplíne na stupni víťazov 
stáli dvaja Slováci. Podarilo 
sa to slalomárom Michalovi 
Martikánovi – 2. miesto a Ju-
rajovi Minčíkovi – 3. miesto v 
disciplíne C1. Početnú výpra-
vu – 108 športovcov ovplyvni-
la účasť družstva futbalistov 
(17) a vodných pólistov (13). 
Až v roku 2004 sa podarilo 
hry prideliť gréckym Até-
nam. Slovensko v štrnástich 
športoch reprezentovalo 64 
pretekárov. Opäť sa potvrdila 
svetová dominancia nášho 
vodného slalomu. Zlato obhá-
jili bratia Hochschornerovci v 
disciplíne C2. Svoju prvú zlatú 
„vyjazdila“ Elena Kaliská v K1                     
a stala sa tak prvou sloven-
skou olympijskou víťazkou. 
Nesklamal ani Michal Mar-
tikán. Jeho najrýchlejší čas                                                                              
v cieli (po dodatočnej pena-
lizácii) vystačil „len“ na 2. 

miesto. Bronz štvorkajaku                                                              
v zostave Juraj Bača, Erik 
Vlček a Michal a Richard 
Riszdorferovci na 1000 m sa 
však niektorým málil. Zbierku 
šiestich medailí doplnili džu-
dista Jozef Krnáč  striebrom                    
a strelec Jozef Gönci bronzo-
vou medailou.

Zatiaľ najúspešnejšie sa pre 
Slovensko skončili LOH 2008 
v Pekingu. Michal Martikán 
po dvanástich rokoch ovlá-
dol slalom C1. 15. augusta sa 
tretíkrát po sebe stali zlatými 
naši „Hochšíci“ a 35 minút po 
nich Elena Kaliská suverénne 
obhájila zlato z Atén. Bola to 
historická udalosť slovenské-
ho športu. Štvorkajak v zlože-
ní M. a R. Riszdorferovci, Juraj 
Tarr a E. Vlček sa spoločne 
tešili zo zisku striebra. Rov-

naký kov vystrielala aj Zuzana 
Štefečeková v disciplíne trap. 
Prvým medailistom v našom 
drese, pochádzajúcim zo za-
hraničia, bol zápasník do 120 
kg. David Musuľbes. Skončil 
tretí, avšak pre dopingový ná-
lez súpera mu bolo pridelené 
striebro. Olympiádu v Londý-
ne 2012 sa zúčastnilo 46 špor-

tovcov. Súťažili v jedenástich 
disciplínach. Tieto hry zna-
menali istý ústup z pozícií. M. 
Martikán však získal medailu 
na 5. olympiáde v rade a bratia 
Hochschornerovci sa ziskom 
bronzu stali našimi najúspeš-
nejšími olympionikmi. Radosť 
nám urobili aj strelkyne Zu-
zana Štefečeková (strieborná 
ako v Pekingu) a 3. miesto pri-
dala Danka Barteková. 

Do Rio de Janeiro 2016 vy-
cestovalo 51 športovcov. His-
toricky prvým slovenským 
chodcom, ktorý zvíťazil na 
OH sa stal Matej Tóth na trati 
50 km. Výnimočnú úspešnosť 
vodných slalomárov potvrdili 
1. miestom súrodenci Škantá-
rovci v C2, ako aj Matej Beňuš 
v kategórii C1 striebrom. Jana 
Dukátová pridala 4. miesto                                                                        
v K1 žien a Jakub Grigar 5. 
miesto v K1 mužov. Vysokú 
kvalitu potvrdil aj štvorkajak 
na 1000 m v zostave Denis 
Myšák, Tibor Linka, Juraj Tarr         
a Erik Vlček ziskom striebor-
nej medaily. Tým sa medzi 
legendy zaradil Erik Vlček 
ziskom svojej tretej olympij-
skej medaily.
Olympijským mal byť aj rok 
2020, príčinou preloženia hier 
o 1 rok nie sú zbrane, ale zá-
kerný vírus. Zatiaľ nie je zná-
my víťaz. Verme, že to bude 
človek a že sa 32. letné olym-
pijské hry  Tokio 2021 uskutoč-
nia v zdravom ovzduší.

Milan Ondřejíček

O Novodubničanke Lau-
re Vinczeovej sme písali 
už dvakrát. Pred šiestimi 
rokmi chytila ako deväťroč-
ná do ruky stolnotenisovú 
raketu a obrazne ju dodnes 
nepustila. A je to dobre, lebo 
jej to zjavne ide. 

Naposledy sme s Laurinou 
mamou hovorili v júni 2018 
a Laura už vtedy mierila na 
majstrovstvá Európy mládeže 
naberať hráčske skúsenosti           
v kategórii starších žiačok. 

Vo veku 9 rokov ju pre stol-
ný tenis objavil tréner Milan 
Ondřejíček a s pomocou Šte-

fana Barančíka a Ivana Pále-
níka ju viedli. Keď sa v Novej 
Dubnici už nemala možnosť 
športovo rozvíjať, ako druhá 
hráčka slovenského rebríčka 
mladších žiačok, odišla tré-
novať do Stolnotenisového 
klubu Prievidza. Ako vo väč-
šine rodín športovcov, je to                               
o obeti a odriekaní aj ostat-
ných členov rodiny. Bolo to 
pomerne náročné obdobie, 
dva roky denne o pol štvrtej, 
po skončení školských povin-
ností, cestovala s mamou do 
Prievidze na tréning a vracali 
sa o pol deviatej.

Nasledoval prestup do 

Športového klubu stolného te-
nisu v Topoľčanoch, kde ju ve-
die tréner František Solár. Ako 
deviatačka Základnej školy na 
Ul. Janka Kráľa mala individu-
álny študijný plán, cez týždeň 
bývala v hale v Topoľčanoch 
a fungovala na dvojfázových 
tréningoch – ráno aj poobede 
dve hodiny.

„Ráno umyť, batoh na chr-
bát a o siedmej ráno jej začí-
nal tréning. Učivo si musela 
všetko podopisovať a naučiť 
sa sama, keď prišla na pár dní 
do školy, tak si ju učitelia vy-
skúšali. Týmto by som chcela 
poďakovať pánovi riaditeľovi, 
pani zástupkyni a všetkým 
učiteľom, že jej vyšli v ústrety. 
Školu ukončila so samými jed-
notkami. Aj vďaka športu má 
režim, disciplínu a zodpoved-
nosť“, hodnotí mamina Eva. 

V Slovenskom pohári mlá-
deže – štyroch najdôležitej-
ších turnajoch sezóny, sa Lau-
re naozaj darilo, vždy stála na 
jednom zo stupňov víťazov.

Nadišiel júl (11. - 12. 7.)                        
a s ním  Majstrovstvá Sloven-
ska v stolnom tenise staršie-
ho žiactva v Bratislave. Laura 
po víťazných zápasoch  v tzv. 
KO systéme (4-0, 4-0 a 4-3) vo 

fi nále zdolala svoju tímovú 
spoluhráčku Emu Činčurovú 
4:2, stala sa majsterkou Slo-
venska v kategórii kadetiek                                   
a na významné miesto detskej 
izby si uložila už svoju 38. tro-
fej. Popri tom skončila na 2. 
mieste v štvorhre dievčat a na 
3. mieste v zmiešanej štvorhre.                              
A pretože posledná sezóna 
bola ovplyvnená opatreniami 
proti koronavírusu a všetky 
medzinárodné turnaje vráta-
ne majstrovstiev Európy (naj-
vyššej súťaže pre kategórie 
kadetov a juniorov),  tento rok 
boli vrcholom sezóny práve 
majstrovstvá Slovenska. 

Laura sa bez problémov 
dostala na strednú školu                          
a momentálne si užíva leto so 
všetkým, čo k tomu patrí, rada 
sa bicykluje, korčuľuje i číta. 
Po prázdninách nastupuje do 
novej školy a jej športová bu-                                                                    
dúcnosť teraz závisí aj od toho, 
ako jej škola vyjde v ústrety so 
študijným plánom.

V každom prípade majster-
ke SR blahoželáme a prajeme, 
aby aj naďalej napredovala                
v štúdiu i v športe, ktorý má 
tak rada.

Petra Hrehušová

Futbalový klub Nová Dubni-
cav dňoch 27. júla až 8. au-
gusta opäť usporiadal podu-
jatie pre malých futbalistov 
„Futbal leto 2020“.

Tak, ako  každý rok, sa zú-
častnili prevažne chlapci kate-
górie U9 z miestneho FK Nová 
Dubnica. Objavili sa však aj 
nové nádeje pre novodubnic-
ký futbal.

Aj napriek horúcemu po-
časiu chalani vydržali a po-

ctivo trénovali, za čo boli aj 
sladko odmení.

Na záver sa chceme poďa-
kovať trénerovi Jánovi Pajtin-
kovi, ktorý zvládol toto podu-
jatie a zároveň aj mestu  Nová 
Dubnica za fi nancovanie ak-
cie, ktorá splnila svoj účel. Do 
budúcna si prajeme, aby účasť 
na tejto akcii bola opäť väčšia.

Andrea Vaská

FK Nová Dubnica

Táto športová udalosť, ktorú organizuje FK Slovan Nemšová 
v spolupráci s mestom Nemšová už niekoľko rokov, sa ko-
nala 18. júla. Naši futbalisti sa na ňom zúčastnili po druhý-
krát, najlepším mužstvom turnaja sa stala TJ Vlára Ľuborča.

Celkové výsledky:

FKS Nemšová - TJ Vlára Ľuborča 0-1 (0-1) gól - A. Kula (11 m)
MFK Nová Dubnica - FK Kľúčové 0-0 po pokutových kopoch 3:2
FKS Nemšová - FK Kľúčové 3:0 (1:0) góly - D. Vavruš (3)
Finále: Tj Vlára Ľuborča - MFK N. Dubnica 1:0 (1:0) gól - A. Kula 

Konečne poradie:
1. Tj Vlára Ľuborča
2. MFK Nová Dubnica
3. FKS Nemšová
4. FK Kľúčové

Najlepší strelec - Damián Vavruš

Novoveké olympiády – najväčšie úspechy
až v ére samostatnosti

Laura - majsterka Slovenska 2019/2020

FUTBAL LETO
2020

Memoriál
Petra Kenderu 
2020

Laura koncentrovaná na svoj výkon. (foto: ŠKST Topoľčany)

FK Nová Dubnica na turnaji v Nemšovej.


