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Malé dieťa v jasliach, o ktorom budeme rozjímať počas vianočných dní, nech chráni
všetky deti na zemi, každú rodinu, všetkých trpiacich, bezbranných a diskriminovaných.
Nech všetci môžeme prijať pokoj a útechu z narodenia Spasiteľa a uvedomíme si, že sme

milovaní jediným nebeským Otcom, aby sme sa obnovili a žili ako bratia a sestry.
Požehnané vianočné dni želajú a vyprosujú Saleziáni z Novej Dubnice. Ilustrácia: Jozef Vydrnák

   Milí spoluobčania, 
hovorí sa, že Vianoce sú                     
sviatky pokoja, lásky                     
a porozumenia. V dnešnej 
dobe, zmietanej strachom 
z neznámeho, je význam 
týchto čarovných sviatkov 
ešte dôležitejší. 

Sú to dni, kedy osla-
vujeme narodenie a prí-                           
chod Ježiša Krista, sym-
bol dobra, lásky, pokory. 
Tieto hodnoty by sa mali 
pretaviť aj v nás všetkých. 
Po ťažkom roku skúšania 
medziľudských vzťahov, 
ktoré boli poznačené 
rozdielnymi názormi na 
uplynulé udalosti, si tre-
ba uvedomiť, že sme ľudia 
a máme mať úctu jeden                                                            
k druhému, máme ctiť vzá-
jomné bytie, porozumenie 
a vedieť zdieľať vzájomné 
názory bez emócií.

Preto pevne verím, 
že počas nastávajúcich                   
sviatkov si uvedomíme 
hodnoty rodiny, priateľov, 
vzájomnej lásky a radosti. 
Verím, že vianočné sviat-
ky budú obdobím, z kto-
rého sa budeme spoločne 
tešiť a radovať.

Preto by som rád v tejto 
vianočnej chvíli vám po-            
prial z úprimného srdca 
šťastné a požehnané via-

nočné sviatky, aby ste ich 
prežili v láske a pokoji.

S koncom roka je spo-
jené lúčenie sa s odchá-
dza- júcim rokom a ví-
tanie toho nového, kedy 
si prajeme, aby nový rok 
bol vždy lepší ako ten 
odchádzajúci. Pri tejto 
príležitosti, by som sa rád 
poďakoval, vám všetkým 
spoluobčanom, za vaše 
podnety, postrehy a trpez-
livosť pri ich riešení. Moje 
poďakovanie a obdiv pa-
trí aj našim spoločenským 
organizáciám za to, že                
s úsmevom a optimizmom 
zvládli tento rok.

V neposlednom rade by 
som rád poďakoval všet-
kým zamestnancom mest-
ského úradu a poslancom 
mestského zastupiteľstva 
za celoročnú spoluprácu.

Do nového roka 2022 
vám prajem veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej a pra-
covnej pohody, aby vás 
všetky zlé veci obchádzali 
a čoskoro sme sa mohli 
stretnúť pri spoločenských 
udalostiach v našom mes-
te, ktoré v nastávajúcom 
roku bude oslavovať svoje                                                     
65. výročie. 

Peter Marušinec
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Dotácia pre knižnicu

„Knihy pre všetkých“ je názov projektu, s ktorým sa naša knižni-
ca aj tento rok uchádzala o dotáciu z Fondu na podporu umenia. 
A opäť úspešne. Fond v roku 2021 roku podporil mestskú kniž-
nicu sumou 2000,- €.
Vďaka tejto sume môžeme naďalej rozširovať a aktualizovať 
knižničný fond o nové a hodnotné knižné tituly od slovenských 
i svetových autorov. A tak sa deti, mládež i dospelí môžu tešiť na 
veľa knižných novinek. Aj v ich mene ďakujeme.

Dagmar Rumanová

Predvianočné obdobie je 
bohaté na príjemné stretnu-
tia naplnené dobročinnos-
ťou a láskou. Jedno z nich sa 
odohralo na pôde mestské-
ho úradu.

Pani Danka Siteková je ak-
tívnou spolupracovníčkou re-                                                                        
hole Vincentiek v Nitre a 
členkou Združenia Zázračnej 
medaily, ktoré vykonáva mno-
ho charitatívnych činností 
a aktivít na pomoc deťom a 
chudobným. Spolu so zástup-
kyňou MŠ sv. Jána Bosca Bar-
borou Smolkovou odovzdali 
riaditeľke Zariadenia pre seni-
orov v Novej Dubnici medov-
níkové srdiečka upečené vo 
výrobni, ozdobené drobnou 
medailou Panny Márie, pod-
písané a zabalené deťmi z ma-
terskej školy.

„Pred piatimi rokmi sme 
začali peknú tradíciu s deť-
mi z Materskej školy sv. Jána 
Bosca, že sme začali vyrábať 
srdiečka. Nebol vtedy lock- 
down, nebol covid, deti cho-
dili k nám do výrobne a piekli 
sme spolu srdiečka, spolu sme 
komunikovali o sv. Kataríne, 
o Panne Márii, o ich detských 
snoch a deti sa na to tešili. 
Vždy 27. novembra sme mali 
sv. omšu v kostole v Kolačíne 
a pri nej  boli tieto srdiečka po- 
núknuté ľuďom, ktorí za ne do 
škatuľky dávali peniaze na boj 
proti hladu, ktoré sme poslali 
sestričkám Vincentkám, ktoré 
ich už použili, kde uznali za 

vhodné, alebo sme pomáha-
li deťom tu v Novej Dubnici, 
o ktorých sme vedeli, že tú 
pomoc potrebujú,“ rozpráva 
pani Siteková.

Nakoľko je ale lockdown              
a tieto aktivity nie je možné 
vykonávať, rozhodli sa zalo-
žiť novú tradíciu v spolupráci 
so zariadením pre seniorov                      
a srdiečka, zabalené deťmi, 
poputujú deduškom a babič-
kám.

„Detské srdiečka sú otvore-
né a čisté a srdcia ľudí v do-
movoch dôchodcov sú vlastne 
také isté, lebo sú otvorené, 
veľmi citlivé, ale aj veľmi osa-
melé, lebo sa v týchto dňoch 
nemôžu stretávať so svojimi 
blízkymi. A my by sme ich tak-
to chceli potešiť a spríjemniť 
im vianočný čas.“ Vysvetľuje 
pani Siteková.

Škôlkari sa do aktivity veľmi 
radi zapojili: „Malé deti sa pý-
tali, že kam pôjdu tieto srdieč-
ka, a tí starší im to už aj vedeli 
vysvetliť. Určite budú čakať na 
odozvu a s túžbou sa pýtať, či 
už volala pani riaditeľka zo    
zariadenia,“ dodáva zástup-
kyňa MŠ.

Primátor mesta vyjadril 
milé prekvapenie a radosť                             
z tejto novej tradície, pekného 
gesta, ktoré prišlo aj od ma-
lých detí smerom k seniorom  
v zariadení, ktorým tento 
drobný darček urobí iste veľkú 
radosť.

Petra Hrehušová

Od srdca k srdcu

Dňa 5. 12. 2021 v podvečer-
ných hodinách navštívil 
deti v Kolačíne sv. Mikuláš 
v sprievode anjelov a čertov. 
I tento rok sa presúval po 
uliciach Kolačína na svojich 
kolesových saniach, ktoré 
ťahali dobrovoľní hasiči za 

hasičským autom. 

Mikulášsku atmosféru 
umocňoval poletujúci sneh. 
Detské básničky, piesne, ver-
še, ale hlavne rozžiarené očká 
detí po stretnutí s Mikulášom 
nám dávajú nádej na lepšiu 

budúcnosť. 
Ako každú akciu, aj túto 

mikulášsku bolo treba pripra-
viť, zabezpečiť balíčky plné 
dobrôt pre deti, ale aj pripra-
viť a ozdobiť rekvizity. Touto 
cestou sa chcem poďakovať 
sponzorom, ktorí prispeli fi -

nanciami na nákup dobrôt do 
balíčkov (páni Juhás, Cyprian,  
Javorek, Chorvát, Porubčan 
a pani Tlapáková), dobrovoľ-
ným hasičom. Pánovi Pro-
vazníkovi a Marekovi, ktorí 
nakúpili sladké dobroty. Ďalej 
patrí poďakovanie J. Tlapáko-
vi, D. Mikušovi, L. Polakovičo-
vi, p. Samulovej a p. Ovečko-
vej, ktorí zapožičali rekvizity      
a kostýmy. Anjelom K. Samu-
lovej, A. Lehockej, i „čertom“ 
F. Samulovi a M. Samulovi 
vďačíme za milý prístup k de-
ťom a vodičovi hasičského vo-
zidla F. Mičekovi za bezpečnú 
jazdu. V neposlednom rade 
patrí veľké ďakujem M. Lehoc-
kej, G. Mikušovej a J. Nevidza-
novej za nákup a zabalenie 
mikulášskych balíčkov. 

Pevne verím, že sv. Mikuláš 
príde aj o rok a poteší naše 
deti a deti potešia sv. Mikuláša 
básničkami, piesňami a krás-
nymi veršami.

„Bohu na slávu, blížnemu 
na pomoc.“

Jozef Lehocký

Adventný veniec zdobí Mie-
rové námestie už piaty rok. 
Zvykli sme sa pri ňom spolu 
stretávať, spievať, hrať, tan-
covať, popíjať punč, radovať 
sa a očakávať Vianoce.

Tento advent je opäť zložitý, 
nepraje stretávaniu, no veniec 
máme. A keď sa rozsvietila 
jeho prvá sviečka, drgal do 
mňa istý pán, že veru je tento 
rok veľmi pekný. Vyrobili ho 
študenti a učitelia Strednej 
odbornej školy Pruské a ručne 
robených je aj mnoho dekorá-
cií, ktoré sú na ňom použité.                                                                        
S riaditeľkou Jankou Fedoro-
vou sme sa rozprávali o tom, 
kto okrem budúcich aranžérov 
môže študovať na ich škole.

Vaši aranžéri odviedli
krásnu prácu, sú pred
Vianocami veľmi vyťažení? 

Zvyčajne je to vždy nároč-
né obdobie, nakoľko sú po-
žiadavky na výzdobu nielen 
adventných vencov, ale aj 
rôznych vianočných aranž-
mánov. Vzhľadom na to, 
že už druhý rok fungujeme                                              
v komplikovanom režime, nie 
všetky požiadavky dokážeme 
zvládnuť, nakoľko sú študen-
ti na dištančnom vzdelávaní. 
Napriek tomu sa nám v tomto 
roku podarilo  vytvoriť veľké 
adventné vence v Novej Dub-
nici, Trečianskych Tepliciach  
a v Pruskom. Taktiež sa vďaka 
zanieteným študentom a pe-
dagógom zapájame do rôz-

nych súťaží, aj keď mnohokrát 
v on-line priestore.

Radi robia študenti
aranžmá mimo školu?

Vždy je to pre nich nová sk-
úsenosť, kde musia uplatniť 
nielen svoje kreatívne zruč-
nosti, ale aj ďalšie získané 
kompetencie, na ktoré ich 
škola pripravuje.

Aké sú v súčasnosti trendy
vo vianočných výzdobách?

V súčasnosti prevláda trend 
pastelových farieb, ktorými sú 
hlavne ružová, mentolová, ko-
vová, prípadne zelená a k nim 
sú dolaďované doplnky.

Aké iné učebné a študijné

odbory vaša škola ponúka?
Sme poľnohospodárskou 

školou a všetky naše odbo-
ry smerujú do tohto sektora.                 
V nasledujúcom školskom 
roku 2022/2023 ponúkame štu-
dijné odbory Podnikateľ pre 
rozvoj vidieka, Záhradníctvo 
– viazačstvo a aranžérstvo, 
experimentálny odbor Agro-
mechatronik a Agropodnika-
nie – kynológia. Z učebných 
odborov sú to Poľnohospodár- 
mechanizácia, Viazač – aran-
žér kvetín, Cukrár, Biochemik 
– mliekarská výroba a nový 
odbor Pracovník pre záhrad-
nú tvorbu a zeleň. Samozrej-
me každoročne ponúkame 
nadstavbové štúdium Podni-
kanie v remeslách a službách 
a vyššie odborné štúdium Vi-
diecka turistika a Krajinárske 
úpravy a tvorba krajiny. Záu-
jemcovia o štúdium majú mož-
nosť každý štvrtok absolvovať 
virtuálnu prehliadku školy                       
a získať podrobnejšie informá-
cie počas Dní otvorenej komu-
nikácie. Nájdete nás na www.
sospruske.sk i na FB.

Prečo by si tohtoroční
deviataci mali zvoliť
vašu školu?

Pretože sme modernou ško-
lou, realizujeme množstvo 
aktivít nielen v rámci Sloven-
ska, ale aj Európy, ponúkame 
zahraničné stáže pre našich-
študentov vo všetkých odbo-
roch a škola dýcha priateľskou 
rodinnou atmosférou. Naše 
motto je Škola, ktorá má zrnká 
múdrosti a klasy budúcnosti.

Petra Hrehušová

Svätý Mikuláš v Kolačíne

Tohtoročný adventný veniec vyrobili
študenti z Pruského

Odovzdanie sladkého pozdravu pre seniorov do rúk riaditeľky 
zariadenia M. Urbanovej (3. zľava). (foto: P. Hrehušová)

Aj po niekoľkohodinovej práci v sychravom počasí mali úsmevy na tvárach... (foto: P. Hrehušová)

Mikuláša v Kolačíne sprevádzali anjeli, čerti a hasiči. (foto: J. Lehocký)
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Viliam piekol
pre celé Slovensko

Vaše spomienky - Vtedy na Vianoce

Viliam Bajzík je stredoško-
lák z Novej Dubnice a záro-
veň jeden z 12 fi nalistov šou 
Pečie celé Slovensko. Peče-
nie mu učarovalo pred pár 
rokmi a stalo sa jeho najväč-
ším hobby.  

Videli sme vás v úvodných 
dieloch šou Pečie celé Slo-
vensko a boli sme príjemne 
prekvapení, že naše mesto 
reprezentuje šikovný mladý 
muž. Ako ste sa dostali k pe-
čeniu? Čím vás oslovilo?

K pečeniu som sa dostal 
ako 11-ročný, kedy som sa skôr 
iba “hral” s listovaným ces-
tom, vytváral som rôzne tva-
ry, ako napríklad kvety a iné. 
No neskôr som si zranil kole-
no, kvôli ktorému som musel 
obmedziť šport, a tak som sa 
začal intenzívnejšie venovať 
pečeniu. Na pečení ma zaujalo 
predovšetkým to, že som mo-
hol rozvíjať svoju kreativitu.

Ako prebiehal výber 12 fi na-
listov súťaže?

Vyber 12 fi nalistov pozo- 
stával z niekoľkých castingov, 
ktoré sme museli absolvovať. 
Niektoré castingy boli iba for-
mou pohovorov, kde nám za-
dávali rôzne otázky ohľadom 
pečenia. Na ďalších sme mu-
seli predstaviť vlastnú tvorbu 
a odprezentovať ju. Medzi 
poslednými castingami sme 
absolvovali kamerové skúš-
ky, kde nám zadali, čo máme 
upiecť.

Čo bolo pre vás najvzácnej-
šou skúsenosťou/zážitkom?

Keďže som sa tejto súťaže 
zúčastnil prvýkrát, bola to pre 
mňa jedna veľká skúsenosť a 
zážitok zároveň. Stretnúť sa              
s toľkými novými ľuďmi, ktorí 
sa venujú pečeniu, bolo úžas-
né, pretože napriek vekovému 
rozdielu sme sa stále vedeli 
rozprávať o nových a nových 
témach o pečení.

Na akej škole študujete- 
súvisí s vašim hobby?

Momentálne študujem na 
hotelovej akadémii v Piešťa-
noch, takže áno, táto škola 
súvisí aj s pečením.

Aké máte ďalšie plány?
V súčasnosti pracujem na 

vlastnom produkte, ktorý už 
niekoľko týždňov dolaďujem. 
A tým je slaný a mliečny ka-
ramel, ktorý by som ešte rád 
predstavil pred Vianocami.

Predpokladám, že v tejto 
oblasti sa plánujete naďa-
lej zdokonaľovať - ako toto 
funguje - aké sú možnosti 
(školy, kurzy, workshopy                               
a pod...) a ktoré z nich by ste 
si chceli zvoliť Vy?

Áno určite by som chcel 
pokračovať a zdokonaľovať 
sa v pečení. Zlepšovať sa dá 
rôznymi spôsobmi, či už kur-
zami alebo priamo školami 
zameranými na cukrárstvo. 
Žiaľ, na Slovensku je takýchto 
možnosti veľmi málo, a tak by 
som rád odišiel na určitý čas 
do zahraničia aj ja.

Pečiete na Vianoce? Čo naj-
radšej?

Áno, pečiem, ale venujem 
sa mojim obľúbeným mono-
dezertom, ktoré prenášam do 
vianočného šatu. Vianočné 
pečivo robím menej.

Ktorý recept by ste odpo- 
rúčali Novodubničanom vy-
skúšať tieto Vianoce?

Je ťažké odporučiť recept, 
keďže platí overené pravidlo -  
sto ľudí, sto chutí. Moja rodina 
má na Vianoce rada celosveto-
vo známy dezert Mont Blanc, 
ktorý pozostáva z čiernych 
ríbezlí, gaštanového krému, 
mascarpone a ďalších ingre-
diencií. Recept naň je však po-
merne zložitý.

Z tradičných vianočných re-
ceptov by som určite odporu-
čil perníky a cookies.

Petra Hrehušová
(foto: archív V. Bajzík)

Čo potrebujeme:
485 g hladká múka / 5 g sóda bikarbóna / 5 g kypriaci prá-
šok / 5 g soľ / 285 g maslo (kocky) / 285 g hnedý cukor / 225 
g kryštálový cukor / 100 g vajcia / 300 g čokoláda (nakrá-
janá).
Postup:
Hnedý cukor, kryštálový cukor, soľ a maslo zmiešame spolu 
pomocou pretínačky. Potom pomaly primiešame vajcia. Do 
zmesi primiešame múku, kypriaci prášok a sódu bikarbó-
nu. Nakoniec primiešame čokoládu (nakrájanú) a posled-
nýkrát zmiešame.  Cookies rozdelíme na 50g loptičky ktoré 
poukladáme na plech a dáme na 3 hodiny do chladničky. 
Cookies pečieme na 175°C cca 24 minút.

Viliamov recept na chutné Cookies:

V 60. tych rokoch tvorili 
naše mesto len štyri ná-
dvoria tehlových domov. 
Polovica námestia bola len 
staveniskom s hlinou, bla-
tom a drevenou búdou pre 
stavbárov.

Mesto však malo vybudo-
vanú základnú občiansku vy-
bavenosť, čo nám závideli aj                                                             
v Považskej Bystrici. Na kul-
túru slúžila kantína stavbárov 
– dnešné TESCO. Žiaci sa uči-
li v jedinej škole pri štadióne 
(dnes ZUŠ a CVČ). Mnohé ešte 
fungovalo v provizóriách, ale 

napriek tomu sme mali Viano-
ce ako sa patrí. Nebolo jediné-
ho bezdomovca. 

Keďže vtedy bola na prvom 
mieste iná ideológia, Mikuláš 
sa ofi ciálne nespomínal, ale          
v domácnostiach sa zacho-
vával. Deti si dávali na para-
petu okien očistené topánky                                                                     
a čižmičky. Ráno 6. decembra 
si v nich našli cukrovinky                                                                   
a iné drobnosti. Mikuláša na-
hradil dedo Mráz, ktorý so 
Snehulienkou na saniach, 
ťahaných sobmi privážal plné 
vrecia darčekov. V našom mes-
te prišiel na kočiari s konským 

záprahom. Vianoce v našich 
končinách boli pre všetkých 
slávnostným zakončením kaž- 
dého roku. 

Vianočné stromčeky, ktoré 
zaobstarávali otcovia, čakali 
na výzdobu na balkónoch. Oz-
doby sa kupovali v obchodoch 
alebo sa vyrábali doma. Stači-
li farebné papiere, slama, lep                                                                                  
a šikovné ruky. Boli už aj 
sklenené gule. Malé sviečky 
sa vkladali do plechových 
štipcov. Pri nepozornosti 
sa od nich niekedy chytil aj 
stromček.

Mamy a babky mali na sta-

rosti prípravu zákuskov, ko-
láčov a stravy na celé sviatky.              
K tomu patrilo aj vyuprato-
vanie celého bytu. Najväčšia 
drina boli parkety vo všetkých 
izbách. Koberce sa vyprášili 
na snehu. Skrátka – vyuprato-
val sa celý byt. Mamy vopred 
napiekli suchých zákuskov                                                                      
a 23. decembra buchty a ko-
láče. Niektoré upiekli „šted-
rák“ – koláč so štyrmi plnka-
mi – makovou, lekvárovou, 
orechovou a tvarohovou. Na 
vianočnom stole nechýbali 
pomaranče, mandarinky a ba-                                                                       
nány, o ktoré počas sviatkov 
nebola núdza. Otcovia sa 
postarali o rybu, ktorá si pre 
radosť detí pobudla pred svi-
atkami vo vani. Najrozšírenej-
šie darčeky boli vtedy knihy. 
Deti veľa čítali, lebo knihy sú 
druhou školou! Na polnočnú 
omšu sa chodilo do najbliž-
ších kostolov v Trenčianskej 
Teplej a v Dubnici nad Váhom. 
Silvester ukončil starý rok                 
a prvým januárom začal ďalší. 

Každé spoločenské obdo-
bie prináša ľuďom počas Via-
noc nové podnety na trávenie 
týchto najkrajších sviatkov. 
Podstatné je však mať pri sebe 
blízkych ľudí, aby sme boli ve-
selší, spokojnejší a aby tieto 
sviatky neboli len sviatkami 
pokoja a mieru, ale aby boli 
sviatkom našich rodín, našej 
viery, nás.  

Elena Kebísková

Dňa 1. októbra sa v Kultúr-
nej besede uskutočnila cha-
ritatívna burza detského, 
dámskeho aj pánskeho ob-
lečenia, doplnkov a hračiek. 
Usporiadala ju v spolupráci s 

oddelením kultúry Alexan-
dra Hrehorová.

Jej hlavnou myšlienkou od 
začiatku bolo podporiť výťaž-
kom z tohto podujatia Ligu 

proti rakovine. Zabezpečila 
plagátiky a pustila sa do práce.

V predvečer burzy bola za-
sadačka Kultúrnej besedy plná 
najmä detského oblečenia                  
a hračiek, ktoré ľudia odovzda-
li zdarma a boli počas celého 
nasledujúceho dňa k dispozícii 
nakupujúcim. Kupovali najmä 
ženy, od mladých študentiek 
až po dámy zrelého veku, 
najmä však mamičky malých 
detí. Krásne dievčenské šaty 
či množstvo tričiek, tepláčikov 
alebo mikín.

Išlo o prvú takúto akciu, 
ktorá pomáhala hneď niekoľ-
kokrát. Darujúci sa zmysluplne 
zbavili vecí, ktoré už nepouží-
vali, kupujúci veľmi výhodne 
nakúpili, znovupoužívaním 
sa šetrili peniažky aj prírodné 
zdroje a podporili sme spo-
ločne dobrú vec.  Z oblečenia, 

ktoré sa nepredalo, sme ob-
darovali niekoľko núdznych                   
v našom meste.

Pani Hrehorová zaslala Lige 
proti rakovine 200 €, ktoré po-
môžu tam, kde je to potrebné. 
Viac ako táto suma nás o tom, 
že je to správna cesta, presved-
čili pozitívne ohlasy zúčastne-
ných. Preto sa už teraz tešíme 
na najbližšiu charitatívnu bur-
zu.

Ďakujeme Alexandre Hreho-
rovej a všetkým, ktorí toto po-
dujatie podporili darovaním, 
alebo kúpou vecí.  Nezabudnu-
teľný je pre nás najmä trojročný 
Janko, ktorý osobne do burzy 
priniesol svoju hračku. Tak 
nech v nás dobro rastie...

Petra Hrehušová

Zisk z burzy oblečenia bol odovzdaný 
Lige proti rakovine

Deti v jasličkách kedysi navštevoval Dedo Mráz. (foto: archív mesta)

Usporiadateľka charitatívnej burzy Alexandra Hrehorová. 
(foto: P. Hrehušová)

Kostol v meste chýbal, preto veriaci chodili na sv. omše                     
do Tr. Teplej alebo Dubnice n/V. (foto: archív Milan Piško)

Hračiek pod stromčekom bolo menej ako dnes, radosť bola 
však rovnaká. (foto: archív mesta)
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Kubo hľadí do nového roka s obavami

Želajme si pokojné sviatky...

Čitatelia našich novín už 
príbeh chlpáča Kuba po-
znajú. Po zložitom príbehu 
o tom, ako sa dostal do No-
vej Dubnice, je umiestnený 
v odchytovom koterci, bol 
preliečený, podstúpil kas-
tráciu a čaká na umiestne-
nie v novom domove. Čaká                   
a čaká - už desiaty mesiac. 
A smúti.

Kubo je 4-ročný mix holand-
ského ovčiaka, napriek stat-
nému a hrozivému výzoru je 
to pokojný psík, ktorý miluje 
hladkanie, škrabkanie. Je veľ-
mi učenlivy, inteligentný, má 
rád ľudí, deti. Ovláda základ-

né povely a novým povelom 
sa rýchlo učí. S fenkami si ro-
zumie, so psami rôzne - podľa 
toho, aké silné osobnosti sa 
stretnú.  Mačky by ponaháňal, 
s nimi sa nekámoší.  Bolo by 
mu super u aktívnych ľudí, 
pretože má rád  dlhé vychá-
dzky a turistiku. Rád cestuje 
autom. 

Kubo hľadí do nového roka 
s obavami. Nájde svojho par-
ťáka? Kto to s ním skúsi aspoň 
do dočasnej starostlivosti – 
na skúšku? Príďte sa naňho 
pozrieť. V prípade záujmu 
volajte Mgr. Bašnú, tel. 0918 
323 276.

Blíži sa obdobie, ktoré rôzne 
kultúry, národy, dokonca aj 
živočíšne druhy prežívajú     
a vnímajú rozličným spô-
sobom. Pre niektorých je to 
čas stretnutia sa s rodinou, 
niekto sviatky  prežíva du-
chovne, iní, najmä vekom            
a duchom mladší, sa tešia 
zo stromčeka, darčekov, prí-
padného snehu. 

Pre niekoho je to len oddych 
od pracovného kolobehu a po-
lihovanie na gauči s majoné-
zovým šalátom, Popoluškou, 
Mrázikom a Šrekom.

Pre môjho psa a ostatné 
zvery, nielen moje, začal čas 
nadmerných zvukových a sve-
telných efektov, ktoré na vyše 
dva týždne prevrátia život na-
ruby. Môj pes sa v decembri 
bojí priblížiť k námestiu - hud-
ba zo zvonkohry, veľa svetiel 
a väčšie množstvo ľudí ho 
stresujú, čo sa dá vyriešiť - tak 
nechodím s ním na námestie.

Vyriešiť  však neviem ďalší 
problém - neustále sa ozývajú-
ce výbuchy a rany petárd, oh-
ňostrojov, valiace sa zo všet-
kých svetových strán. Staré 
dobré časy, keď sa hluk tohto 
diabolského vynálezu spájal 
len s jedným dňom v roku. Te-
raz sa obchodné reťazce pred-
biehajú, ktorý ponúkne zábav-
nej pyrotechniky viac a skôr.

Týmto neváľam vinu na 
obchody - kde niet dopytu, 
niet ani ponuky. Vinní sme 
my, ľudia, a hlavne tí dospelí, 
ktorí sme ohňostroje začlenili 
do povinnej výbavy zvykov                                                                 
a obyčajov nielen Silvestra, 
ale aj Vianoc - a od nás sa to 
učia aj deti. Pri pohľade, či 
skôr posluchu využitia zábav-
nej pyrotechniky v dnešnej 
dobe mi príde až záhadné, ako 

sme to mohli pred  vyše 30. 
rokmi zvládnuť len s prskav-
kami.

Ale vráťme sa k môjmu pso-
vi: keďže už od 1. decembra 
hneď po zotmení (čo je už o 
štvrtej) vyrážajú do ulíc mladí 
pyrotechnici s rozmanitou vý-
bavou, ktorú sa neboja použiť, 
môj pes pri prvom buchnutí 
stiahne chvost pod brucho,  
začne sa triasť a otočí sa do-
mov. Kým sú rany len v diaľke 
a nie príliš husto za sebou, 
jakž-takž sa s problémami 
trochu prejdeme a vybavíme 
všetky jeho potreby. Pribli-
žovaním sa obdobia sviatkov             
a najmä Silvestra je už venče-
nie naozaj stresová záležitosť 
preňho aj pre mňa - on už sa 
nechce ani vycikať, ja ho pre-
sviedčam, že to má skúsiť, veď 
nechce sa mi uprostred noci 
riešiť jeho plný mechúr. Na 
Silvestra sa už po obede  až 
do ďalšieho dňa ani nevyciká,                                                                       
a už sa to ani nesnažím zme-
niť.

Týmto chcem povedať, že 
Vianoce a Silvester sú preňho 
najhorším obdobím v roku 
-  ako aj pre Willyho, Niru, Hi-
ppyho, Apina, Marleyho, Ho-
lly a mnohých ďalších. Naše 
bytové psy majú aspoň čias-
točne možnosť ukryť sa pred 
hlukom doma. Psy dvorové 
spolu s mačkami záhradnými 
sa však pred hlukom  a svetla-
mi nemajú kde ukryť - preto je 
v zime najviac stratených, za-
behnutých zvierat. Vydesené 
a zmätené utekajú, nevediac 
kam, mnohé skončia pod ko-
lesami áut. Trpia aj hospodár-
ske zvieratá - väčšina zvierat 
má sluch lepší ako my, takže 
o to intenzívnejšie vnímajú 
ten cirkus, ktorý dokážeme 
vyrobiť.

Asi posledný klinec do rak-
vy, v ktorej som pochovala 
ideály o ľudskosti a empatii 
ľudstva voči ostatným ži-
vým tvorom, sa zatĺkol vtedy, 
keď som utekala z lesa nad 
mestom s vydeseným psom                      
a stádom sŕn, pretože hore na 
kopci medzi Novou Dubnicou 
a Teplicami ráchali juniori pe-
tardy. Fakt s tým treba ísť ešte 
aj do prírody??? 

Asi už viete, čo tým chcel 
básnik povedať - ja s mojím 
psom a ostatnými psíčkarmi a  
chovateľmi zvierat  hlasujeme 
všetkými desiatimi za zákaz 
predaja a používania zábavnej 
pyrotechniky pre osobnú spo-
trebu.

Som presvedčená, že iné 
formy prežívania a užíva-
nia  sviatkov sú hodnotnejšie                   
a hlavne neubližujú.  Skláňam 
sa pred iniciatívou niektorých 
miest, ktoré sa zapojili k snahe 
o ochranu zvierat a namiesto 
silvestrovského ohňostroja ve-
novali peniaze psím útulkom 
či na iné prospešné aktivity.  

Myslím, že aj Ježiško, ak 
by sa mal narodiť v tejto 
dobe, by sa z ohňostro-
jov nepotešil - zvieratká                           
v maštali by boli fakt vy-
desené, dupali by a búkali, 
mékali, erdžali... Asi by sa 
veľmi nevyspal. A hviezdu, 
zvestujúcu jeho príchod, 
by nikto medzi vybuchujú-
cimi svetlami ohňostrojov 
nerozoznal... Ktovie, či by 
vôbec traja králi, udržiava- 
júci dvojmetrové rozostupy, 
vôbec prišli... 

Preto - želajme si a urob-
me si pokojné sviatky.

Katarína Bašná

Ako každoročne, aj v roku 2022 zozbierame po sviatkoch na území Novej Dubnice vy-                      
slúžilé a zaslúžilé vianočné stromčeky – ich odvoz sa uskutoční v dňoch 14.1.2022 (piatok) 
a 28.1.2022 (piatok). 

Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám 
kontajnerov pri bytových domoch jeden deň pred zvozom. V ostatné dni môžu občania vianočné 
stromčeky priniesť na zberný dvor na Topoľovej ulici v rámci otváracích hodín.

Katarína Bašná

Vrecia s triedeným odpadom - papierom, plastami, kovmi, tetrapakmi, sklom (každú zložku 
treba triediť do vreca zvlášť, nemiešame papier s plastmi a pod!) vykladáme vždy ráno v deň 
vývozu do 6.30 hod pred dom k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Vrecia zaviažme, 
aby sa ich obsah nevysypal pri manipulácii a odvoze. Namiesto nich dostanete rovnaký po-
čet prázdnych vriec.  V prípade, ak  vám vrecia budú odcudzené, alebo vám budú chýbať, 
kontaktujte oddelenie ŽP. Ak bude vo vreci prímes zmesového či iného nevhodného odpadu, 
nebude vám vyvezené!

V Novej Dubnici triedime odpad, cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý sa vozí na skládku. 
Okrem ekologických dôvodov má triedenie a recyklácia odpadu aj ekonomický dôvod, pretože 
každoročne narastá poplatok na skládkach odpadov. Preto opätovne vyzývame k dôslednému               
triedeniu odpadov.

TRIEDENÝ VRECOVÝ ZBER - triedime plasty, papier, kovy,
tetrapaky a sklo, odvoz je raz mesačne nasledovne:

Zvoz vianočných stromčekov

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU PRE ROK 2022

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice

11.1. / 15.2. / 15.3. / 12.4. 
/ 10.5. / 7.6. / 6.7. / 2.8. / 
16.8. / 13.9. / 11.10. / 8.11. 

/ 6.12. / 20.12.2022

utorok

Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, 
Farská, Pod Húštikom, Družobná, Medové 

lúky všetky ulice, Kukučínova, Gagarinova, 
Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodo-
va, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, 

Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej

13.1. / 17.2. / 17.3. / 13.4. 
/ 12.5. / 9.6. / 7.7. / 4.8. 
/ 18.8. / 14.9. / 13.10. / 

10.11. / 8.12. / 22.12.2022

štvrtok

Okružná, Sládkovičova, Krátka, Puškino-
va, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudo-
va, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská,                                

Pod Bôrikom, + nové ulice na Dlhých           
Dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová,               

Dubová, Dlhé Diely

Rodinné domy IBV Miklovky, Kolačín, Dlhé Diely 
a Medové lúky - triedený vrecový zber

Pozor, zmesový odpad je zvyškový odpad po vytriedení všetkých triedených
zložiek odpadu a nie odpad, ktorý sa nám nechcelo triediť!

Vývoz od rodinných domov sa vykonáva 2x mesačne,
a to každý PÁRNY štvrtok - t. j. v 2., 4., 6.-tom týždni atď,

(cez sviatky vývoz posilnený aj 7.1., 14.4. a 22.12.2022).

Odpadové nádoby je treba vyložiť  zo svojho pozemku na prístupné miesto.
Ak bude v nádobe odpad zo záhrady – tráva, lístie, burina, jablká a pod.,

alebo stavebný odpad, nádoba nebude vyvezená!

Rodinné domy IBV Miklovky, Kolačín, Dlhé Diely 
a Medové lúky - zmesový komunálny odpad
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Choreofactory - naša veľká tanečná rodina

Za posledné roky máme 
za sebou mnohé úspechy 
na Slovensku i v zahraničí. 
Okrem kurzov tanca organi-
zujeme tanečné workshopy, 
letné tábory, tanečné show 
a tešíme sa zo slovenskeho 
rekordu za najviac osôb tan-
cujúcich jednu choreografi u 
z augusta 2019.

Okrem Novej Dubnice 
máme ďalšie 3 tanečné poboč-
ky v mestách Trenčín, Púchov 
a  Nové Mesto nad Váhom. 
Táto pobočka bola  otvorená 
ako posledná 1. marca 2020. 
Rekonštruovali sme ju svoj-
pomocne až tri mesiace a na 
zápis sa prišlo zapísať viac 
ako 170 detí. Nachádza sa na 

hlavnom námestí, máme v nej 
dve tanečné sály a jej plocha je 
až 480 m2. 

Tento rok bol iný, začali 
sme trénovať po prestávke 
spôsobenej opatreniami až                          
v máji, o mesiac neskôr sa deti 
vybrali na prázdniny. Výho-
dou boli naše tábory s názvom  
Cesta tanečníka, ktoré sme 
mohli organizovať celé leto vo 
všetkých našich pobočkách. 
Začali sme opäť v septembri, 
no na základe zhoršujúcej sa 
situácie sme nemohli chodiť 
po základných školách s na-
šimi tanečnými vystúpeniami, 
ktoré sme mali pre deti pripra-
vené.  Dlhú dobu sme sa ne-
mohli realizovať na 100%, ako 
sme boli zvyknutí, no snažíme 

sa pozerať vpred  a dúfame, že 
čoskoro bude všetko ako pred-
tým. Na jednej strane sme my 
a na strane druhej sú rodičia 
našich detí, ktorí nás podpo-
rujú a deti s radosťou vodia na 
tréningy. Súčasťou fungovania 
tanečnej školy sú aj vysoké 
náklady, ktoré vo všetkých na-
šich pobočkách musíme fi nan-
covať z vlastných prostriedkov 
aj v čase, keď musí byť škola 
zatvorená. Naši tréneri hrajú 
veľkú úlohu a som rád, že pri 
nás zotrvali, nakoľko je tanec 
ich živobytie. Skúšali sme aj 
online tréningy, no deti milu-
jú trénovať v kolektíve a doma 
pri počítači strácajú motiváciu 
a záujem.

Je koniec roka a museli sme 

opäť predčasne ukončiť hodi-
ny, no tešíme sa, že sme stihli  
s deťmi natočiť koncoročné 
vianočné choreografi e, rozdať 
balíčky od Mikuláša a užiť si 
posledné hodiny tanca. Jedi-
né, čo sme nestihli, je naša 
každoročná vianočná show, 
ktorú sme museli odložiť na 
inokedy. Možno bude veľko-
nočná :-)

Momentálne je ťažké niečo 
plánovať aj týždeň vopred, ale 
hneď začiatkom roka by sme 
chceli začať s workshopmi               
a s tréningami. Ako som spo-
mínal, v pláne je tanečná 
show na námestí, tanečné sú-
ťaže v rámci Slovenska a v hre 
je aj tanečný festival v spolu-
práci s mestom Nová Dubni-
ca. Cez letné prázdniny budú 
opäť denné tábory a tento rok 
bude novinkou aj pobytový ta-
nečný tábor.

Chcem týmto poďakovať 
všetkým deťom a ich  rodi-
čom a hlavne našim trénerom 
Silvestrovi Chorvátovi, Miške 
Koštialovej, Miške Mastešovej 
a Viktórii Kalafútovej.

Za poskytnutie dotácie na 
nákup športového vybavenia 
ďakujeme mestu Nová Dubni-
ca.

Veríme, že sa čoskoro bude-
me môcť opäť realizovať a po-
zdravujeme všetkých našich  
tanečníkov.

Mário Luljak

VIANOCE iné
a predsa krásne

I keď v tomto období nemô-
žeme organizovať akcie, na 
aké sme boli zvyknutí po iné 
roky, našli sme nové mož-
nosti, ako vo svojom okolí 
navodiť vianočnú atmosfé-
ru. Už začiatkom decembra 
sme školu obliekli do svia- 
točnej nálady. Vyzdobili 
chodby, okná a začali pri-
pravovať prekvapenia.

Svätý Mikuláš priniesol žia-
kom a študentom tento rok vý-
nimočnú - Dvakrát dobrú čo-
koládu, ktorá poteší  jazýčky 
našich maškrtníkov a zároveň 
prispeje na kampaň Pápež-
ských misijných diel – Slad-
ká pomoc, zisk z ktorej bude 
využitý na podporu projektov 
pomoci pre mládež a deti v mi-
sijných krajinách.

Organizačná zložka ma-
terská škola sa opakovane 
už 5. rok zapojila do výzvy 
občianskeho združenia Po-
hodovo s názvom  Spravme 
Vianoce neznámym starkým 
v domovoch. Deti spolu s uči-
teľkami pripravili viac ako 60 
krásnych ručne zdobených 
pozdravov. Potešia nimi senio-
rov v Košiciach, Partizánskom               

a Jacovciach.
Starší žiaci našli svoju príle-

žitosť pomáhať pri technickom 
zabezpečení prenosov svätých 
omší. Keďže v čase lockdownu 
ich nie je možné slúžiť s účas-
ťou verejnosti, prenášajú ich 
prostredníctvom internetu.                  
V nedele a sviatky  majú ve-  
riaci nášho mesta možnosť zú-
častniť sa  na svätých omšiach 
takouto, momentálne jedinou 
dostupnou formou.

Kolektív školy sa zapája  aj 
do akcie Trojkráľová hviezda 
2022 - bezplatne šírime ma-
teriály Domácej pobožnosti 
požehnania príbytkov, ktorú 
si rodina môže vykonať v ob-
dobí od Troch kráľov do Obe-
tovania Pána. Aj takýmto spô-
sobom sa snažíme pomáhať, 
aby sme v rodinnom prostredí 
naplno prežili sviatočné dni                 
a našli primeranú náhradu za 
slávenia, o ktoré  nás dnešná 
kritická doba pripravila.

Jana Kláneková

„Aj keby všetko zlyhalo a nič 
nebolo v knihách, Božia láska 
ostane a nikdy nezlyhá...“
Sima Magušinová

Po krásnom lete, plného tá-
borových zážitkov, sme ot-
vorili v našom centre mno-
ho záujmových krúžkov. 
Sme veľmi radi, že po Dni 
otvorených dverí sa miesta 
na krúžkoch plne obsadili 
a od októbra sme s rados-
ťou privítali členov od tých 
najmenších až po skôr naro-
dených.

Dievčatká od 3 – 5 rokov si 
vždy prídu rady zatancovať 
na krúžok Minidance. Starší, 
ktorí majú v tele tanečného 
ducha, navštevujú tanečný                                                         
krúžok Stardance alebo folk-
lórny súbor Dubinka. Pre 
menšie deti, ktoré radi kreslia, 
je ako stvorený krúžok Výtvar-
ná dúha a pre väčšie Pastelká-
čik. Tvorivé umenie si skúšajú 

u nás aj deti zo ZŠ na Ulici J. 
Kráľa, ktoré  chodia na kera-
mický krúžok Hrnček. Svoje 
telo zahriať môžu deti na po-
hybových a loptových hrách či 
kondičnej príprave. Poriadne 
sa ponaťahovať a učiť sa rôzne 
zostavy zase na gymnastike. 
Reprezentovať nás chodia aj 
deti z pozemného hokeja, kto-
ré si svoje sily merajú s roves-

níkmi na rôznych zápasoch.  
Krúžok angličtiny je určený 
pre predškolákov, ktorý sa 
vyučuje priamo v MŠ.  Step ae-
robic, Joga, Paličkovaná čipka 
sú krúžky určené pre dospelé 
ženy. 

Neoddeliteľnou súčasťou 
CVČ je záujmový útvar pre 
osoby so špeciálnymi potreba-
mi - SLNEČNICE, ktorý fungu-
je v plnom nasadení. 

Pre najmenších občiankov 
Novej Dubnice je otvorené 
Detské centrum Dubáčik, kde 
sa môžu chodiť hrávať so svo-
jimi maminkami. Pripravu-
jeme pre nich rôzne aktivity, 
aby sa im u nás páčilo. Môžu 
si prísť napr. zacvičiť na fi t-                    
loptách, pohrať sa na Monte-
ssori dielničkách, upiecť si 
svoje prvé koláčiky... Obľúbe-
nou aktivitou sú aj Tancujúci 
drobčekovia a tvorivé dielne 
pre mamičky. Keď odchádzajú 
drobci z Dubáčika s plačom, je 
to pre nás pochvala, lebo vie-
me, že sa im u nás páčilo.

I keď tieto dni sú nároč-
né pre všetkých, veríme, že 
čoskoro sa všetko na dobré 
obráti a preto vám chceme 
zaželať KRÁSNE VIANOCE, 
aby ste si ich užili v kruhu 
svojich blízkych a hlavne              
v zdraví!
                                                                                         
Kolektív CVČ

Prajeme krásne vianočné sviatky

Oznamujeme občanom, že od 2. 11. 2021 do 28. 2. 2022 sú 
otváracie hodiny zberného dvora z dôvodu nedostatku     
denného svetla nasledovné:

Dňa 23. 12. a 31. 12. 2021 bude zberný dvor zatvorený kvôli čer-
paniu dovoleniek, zatvorený bude samozrejme aj počas vianoč-
ných sviatkov a na Nový rok. 

ZBERNÝ DVOR

Pondelok:  zatvorené
Utorok:  7.00 – 16.00 hod
Streda:  7.00 – 16.00 hod
Štvrtok:  7.00 – 16.00 hod
Piatok:  7.00 – 16.00 hod
Sobota:  9.00 – 13.00 hod

Tanečná škola Choreofactory - veľa tanca a veľa zábavy. (foto: archív Choreofactory)
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Prišiel OSA Mikuláš...
...len trochu inak

Sviatok Mikuláša majú radi 
všetky deti. Ba dokonca aj 
dospelí. Tradície vravia, že 
do čistých čižmičiek a topá-
nok deťom Mikuláš prinesie 
niečo sladké, alebo ovocie. 
A do tých zle umytých uhlie, 
či varechu.

U nás v OSA sa tento sviatok 
vždy slávi pohybom v partner-
skej organizácii FIT FABRIK, 
kde deti zažijú pohyb v inom 
prostredí, na aké sú zvyknuté 
u nás a zacvičia si na „náradí 

dospelých“. 
Tento rok však bol (opäť) 

iný a pandemické opatrenia 
nám znemožnili deťom pri-
niesť pohyb v tento krásny deň 
- znova. No nič nám nezabráni 
deťom tento sviatok spríjem-
niť aspoň pekným prekvape-
ním a samozrejme sladkou 
odmenou.

A tak sme sa spolu s kole-
gami zaodeli tematicky a vy-
razili. Sviatok Mikuláša sme 
strávili návštevou všetkých 
našich detí a každému z nich 

sme priniesli trochu radosti do 
ich domovou.

Obraz v ich tvárach želá-
me vidieť každému! Úsme-
vy, objatia, výkriky radosti                                    
a prekvapenia, že ich obľú- 
bená trénerka a tréner prišli 
priamo k nim domov, nemali  
v tento deň konca a my sme po 
6. hodinách v aute odchádzali 
domov šťastní a plný energie. 
Načerpali sme jej toľko, koľko 
vie dať len detská tvár a ra-  
dosť! Škoda len, že nemôžeme 
byť s nimi aj počas Vianoc. To 
by sme boli nabití asi až do 
leta. 

A presne toto vám chceme 
zaželať. Strávte so svojimi 
blízkymi tie najkrajšie sviat-
ky v roku spoločne a s rados-
ťou. Odovzdajte si navzájom 
energiu, ktorá je v tejto ťažkej 
dobe taká potrebná. Spojte sa                                               
v rodine celé generácie a od-
dychujte, hrajte hry, rozprá-
vajte sa, choďte do prírody. Tá 
energia je totiž nekonečná!

Krásne prežitie vianoč-
ných sviatkov a zdravý nový 
rok 2022 vám všetkým želá 
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉ-
MIA (Andy, Zuzka, Rado, 
Nemo, Miška, Ninka a Ta-
tianka).

Novinky v knižnici
Charlotte JACOBI:
Sestry Douglasové
Historická sága rozpráva                    
o odvážnych ženách a o zrode 
slávnej nemeckej parfumérie 
Douglas.

Katarína PIVARČIOVÁ:
Pod snehom
Jedna trieda, jedno tajomstvo 
a zločin, ktorý zapadol sne-
hom. Stretávka spolužiakov 
v hoteli na Orave sa zvrhne                    
a ktokoľvek môže byť vrahom 
aj obeťou. Napínavý, strhujúci 
triler.
Tamara MCKINLEY:
Krajina snov
Strhujúca sága o zrade, poká-
ní a odpustení nás zavedie do 
exotického prostredia medzi 

kočovných divadelníkov, pu-
tujúcich po drsnom, no krás-
nom austrálskom vnútrozemí.

Daniel SILVA:
Violončelistka
Gabriel Allon, legendárny 
agent a reštaurátor, je späť! 
Jedna z najúspešnejších špio- 
nážnych sérií všetkých čias 
pokračuje vynikajúcim tri-
lerom, zachytávajúcim hroz-
by, ktorým čelí dnešný, kríza-
mi zmietaný svet.

Jane HARPER:
Zradný príliv
Pokojné pobrežné mestečko 
Evelyn Bay v Tasmánii zažilo    
v minulosti obrovskú tragé-
diu, ktorá natrvalo pozname-

nala život mnohých obyva-
teľov. Pred dvanástimi rokmi 
zahynuli na mori v ničivej 
búrke dvaja muži a zároveň 
záhadne zmizlo mladé dievča. 
Psychologický triler dokonale 
prepája atmosféru a stupňu- 
júce sa napätie v mestečku                  
s búrlivou silou oceánu.

J. K. ROWLING:
Vianočné prasiatko
Dobrodružný príbeh o vzác-
nom pute medzi chlapcom               
a jeho najmilšou hračkou.

Hedvig MONTGOMERY:
Ako prežiť školské roky
Základná príručka, bez ktorej 
sa nezaobídu rodičia všetkých 
školákov.

Začiatkom novembra nás 
zasiahla  správa ako z jasné-
ho neba, že svoju pobočku v 
meste zatvára ďalšia banka. 

Ide o pobočku VÚB banky, 
ktorá končí svoju činnosť, pre 
klientov je otvorená do 23. de-
cembra 2021.  Po tom, ako som 
si túto informáciu prečítal na 
dverách pobočky, som neod-
kladne kontaktoval krajského 
riaditeľa VÚB banky s cieľom 
otvoriť diskusiu a hľadať rie-
šenie, ako zachovať pobočku.

Na spoločnom stretnutí 
nám bolo oznámené, že po-
bočku vedenie banky moni-
torovalo už dlhší čas, a že ne-
vykazovala potrebné aktivity               

a stanovené ciele, ktoré si sta-
novujú vo vnútri banky. Preto 
prišiel návrh na jej zatvorenie. 
Toto rozhodnutie bolo schvá-
lené na dozornej rade a pred-
stavenstve VÚB banky a ďalšie 
zachovanie pobočky nie je 
reálne. „Rozhodnutie vedenia 
banky je nemenné, aj keby 
mesto Nová Dubnica vytvorilo 
podmienky nájmu zadarmo                                                                    
a fi nancovalo energie,“ uvie-
dol na osobnom stretnutí 
krajský riaditeľ. Na margo 
uvedených skutočností, sme 
iniciovali ďalšie stretnutie so 
zástupcami banky, ale bo-
hužiaľ bolo skonštatované, že 
je rozhodnuté.

V meste nám teda ostane 

jediná pobočka banky – Slo-
venská sporiteľňa. V súvislosti 
s uvedenou skutočnosťou pre-
behlo rokovanie s krajským 
riaditeľom Slovenskej spori-
teľne, ktorý ma ubezpečil, že 
v súčasnosti neplánujú rušiť 
pobočku v Novej Dubnici, na-
opak, ich snahou je udržať jej 
prevádzku.

Trendom fi nančných inšti-
túcií je však naďalej postupné 
digitalizovanie služieb, preto 
som toho názoru, že časom sa 
nevyhneme tomu, že bankový 
sektor prejde do online pries-
toru.

Peter Marušinec

Hlasujte za najlepšiu fotku jesennej časti fotosúťaže 
Jesenné mesto. Hlasovať sa dá na webstránke mesta 
do konca tohto roka, na začiatku toho nového sa roz-
hodne o víťazoch.

Po Vianociach v meste ostane 
posledná pobočka banky

Jesenná časť fotosúťaže
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Miroslav Boko
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život                    
a všetkých nás. Odišiel si navždy, túžil  si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že si nás musel nečakane 
a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach si stále s nami. Dňa 19. 
decembra uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opus-
til Mirko Boko. Spomínajú mama, manželka, 
syn s rodinou, sestra a brat s rodinami.

Ján Boko
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. Len horiacu 
sviečku a krásnu kyticu ti môžeme na hrob dať, 
s úctou a láskou spomínať. Dňa 13. marca uply-
nulo 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec a dedko Ján Boko. Spomínajú manželka                                 
a deti s rodinami.

Jozef Fraus
Ako ticho žil, tak ticho odišiel. Dňa 17. októbra 
uplynulo 28 rokov, čo nás navždy opustil man-
žel Jozef Fraus. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Miroslav Donoval
Dňa 3. decembra uplynulo 7 rokov, čo si nás 
opustil. Milovaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko Miroslav Donoval. S láskou si spomína 
manželka Magdaléna, štyri deti, osem vnúčat                        
a jedno pravnúča. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Posielam ti pozdrav do 
nebíčka, kde odišla tvoja dušička. Tvoje srdce 
dotĺklo, do neba nám utieklo. Chýbaš nám.

Milan Mišík
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srd-                 
ciach našich stále žije spomienkami. Dňa 30. 
decembra uplynie rok, odkedy nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a starý otec Milan 
Mišík. Si navždy v našich srdciach. Ľúbime ťa.

Jaroslav Jenč
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako 
smutno je bez teba. Keby sa dalo vrátiť čas, po-
hladiť, počuť tvoj hlas. Dňa 5. januára uplynie 
rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a starý otec Jaroslav Jenč. Si navždy v na-
šich srdciach. Ľúbime ťa.

Anton Ronec
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez 
tých, čo sme radi mali. Dňa 23. decembra uply-
nie 30 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Anton Ronec. Za tichú spomienku ďa-
kuje manželka a dcéry s rodinami.

Jozef Straňovský
V mesiaci júl uplynulo 14 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš manžel, otec a švagor Jozef 
Straňovský. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Spomína celá rodina. 

Karol Baláž
Dňa 6. augusta uplynulo 7 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Karol Ba-
láž. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Spomína celá rodina.

Marta a František Matlákovci
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v srdciach našich stále žijú 
spomienkami. Dňa 2. januára uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy 
opustila dcéra, mama a babka Marta Matláková a dňa 10. februára 
uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil zať, otec a dedko Fran-
tišek Matlák. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.

Irena a Bohumil Solíkovci
V tomto roku, dňa 14.3. sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia nášho 
otca Bohumila Solíka a dňa 11.12. sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia našej mamy Ireny Solíkovej. Tých, ktorí poznali našich dra-
hých, chceme poprosiť,  aby im spolu s nami venovali tichú spo- 
mienku. Ďakujeme.

Anna a Koloman Púdelkovci
Dňa 10. apríla uplynulo 25 rokov a 8. decembra uplynulo 15 rokov, 
odkedy nás navždy opustili naši milovaní rodičia a starí rodičia 
Anna Púdelková a Koloman Púdelka. Kto ste ich poznali, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku. Spomína celá rodina.

Spomienky a smútočné poďakovania

Mestský úrad počas 
Vianoc zatvorený

Ľudia s dobrým srdcom, 
volám sa Lucia, mám 27 ro-
kov. Som ako anjel s jedným 
krídlom, keď sa však chcem 
naučiť lietať, potrebujem 
vaše objatie, aby som mohla 
opäť lietať.  

Pochádzam z malého, ale 
krásneho mestečka Nová Dub-
nica. Môj príbeh je úprimnou 
prosbou o pomoc. Smutne 
začína, ale pevne verím, že 
s vašou pomocou bude mať 
šťastný koniec.

Môj príbeh sa začal, keď 
som bola maličké dievčatko, 
mala som štyri roky a dia-

gnostikovali mi cukrovku. No 
sedem rokov späť, však prišla 
oveľa tvrdšia rana osudu. Bola 
som študentkou vysokej školy, 
plná plánov do budúcnosti. 
No v jeden augustový deň sa 
všetko zmenilo a bojovala 
som o život. Všetky moje sny 
sa rozplynuli.

Veľké bolesti do nôh v prie-
behu pár hodín, strata citu               
v nohách a obrovská bezmoc-
nosť, keď som zistila, že sa 
nedokážem pohnúť a zostala 
som nehybne ležať. Ochrnula 
som v nemocnici pred zrakmi 
lekárov, ktorí začali  konať, ale 
už bolo žiaľ príliš neskoro. Čas 
sa akoby zastavil a ja som kaž-
dý deň čakala nové správy od 
lekárov. No nedozvedela som 
sa nič nové. Márne som pátra-
la a hľadala možnosti, ako si 
môžem pomôcť a opäť vyzdra-
vieť. No povedala som si, že sa 
nikdy nevzdám a stále budem 
bojovať. Rehabilitáciami sa 
mi čiastočne vrátil cit do nôh, 
no postaviť sa stále nedoká-
žem a invalidný vozík sú moje 

nohy. Napriek osudu, neustá-
le hľadám spôsob, ako sa opäť 
postaviť na nohy. Po rokoch 
návštev rôznych odborníkov 
som sa dostala na kliniku                                                           
v Brne, kde mi bola odpo-
ručená liečba. Je to pre mňa                              
priam zázrak, pretože zdra-
vie je ten najväčší dar, ktorý 
máme. Mojím jediným snom je 
opäť chodiť a bez vašej pomo-
ci to však nedokážem. Liečba 
spočíva v podaní infúzií, ktoré 
by naštartovali môj imunit-
ný systém a telo by sa začalo 
uzdravovať. Ďalšia časť liečby 
spočíva v tom, že by mi boli 
aplikované kmeňové bunky, 
ktoré by pomohli zregenerovať 
miechu. Táto liečba nie je však 
hradená zdravotnou poisťov-
ňou a stojí 40 000 €. Pre mňa 
a moju maminu je nemožné 
získať takúto sumu. 

Preto vás chcem touto 
cestou veľmi pekne poprosiť 
o fi nančnú pomoc na liečbu. 
Som odhodlaná urobiť všetko, 
aby sa môj sen splnil. Nestrá-
cam nádej a verím, že s vašou 

pomocou sa môj sen premení 
na skutočnosť. Pevne verím, 
že vás môj príbeh oslovil. Do-
voľujem si vložiť číslo môjho 
transparentného účtu, na 
ktorý ma môžete podporiť na 
ceste za mojím snom. Za kaž-
dú pomoc a zdieľanie môjho 
príbehu vám neskutočne                 
z celého srdca ďakujem. 

Lucia Prchlíková
lucia.prchlikova@gmail.com

Transparentný účet:
SK12 0900 0000 0051 8495 3203

Lucia Prchlíková - Môj príbeh

Dôležitá informácia

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom                      
a klientom, že pre verejnosť bude otvorený nasledovne:

23. decembra 2021 (štvrtok): zatvorené
24. decembra 2021 (piatok): zatvorené
27. decembra 2021 (pondelok): zatvorené
28. decembra 2021 (utorok): zatvorené
29. decembra 2021 (streda): otvorené
30. decembra 2021 (štvrtok): otvorené
31. decembra 2021 (piatok): zatvorené 
7. januára 2022 (piatok): zatvorené

V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného                   
dokumentu sa môžete obrátiť na Notársku kanceláriu JUDr.                  
Pagáčovej (č.t. 042/4420398) alebo Notársku kanceláriu JUDr. 
Turňovej (č.t. 042/4425486).

V prípade pohrebných záležitostí, potvrdenie listu o obhliadke 
mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície. Pohrebné ná-
ležitosti vyriešite v pohrebných službách STYX (č.t. 0918 040 
060, 0949 576 586), M. Kondel (č.t. 042/44 34 236, 0905 991 398),                 
Anton Dado (č.t. 042/44 21 949, 0904 504 498).
Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú (č.t. 0917 
273 675), pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad                           
(č.t. 042/44 31 053).

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu                           
v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo 0800 500 159.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

O športe a jeho pozitívnych 
vplyvoch na zdravie, či už 
fyzické, alebo duševné, 
toho bolo napísané mnoho. 
Zvlášť v tejto dobe plnej in-
formácií o posilňovaní imu-
nity prostredníctvom po-
hybu, či sociálnych sieťach 
plných návodov na zdravý 
pohyb, či rovno zmenu ži-
votného štýlu smerom viac 
k pohybu, sú toho jasným 
dôkazom. 

Šport však dokáže pomôcť 
aj inak, ako len priamemu 
účastníkovi aktivity. Sú totiž-
to okolo nás aj ľudia, ktorým 
šport priamo nie je dopria-
ty, či nemajú naň pri svojich 
iných starostiach ani len po-
myslenia. A práve o tom bude 
nielen náš dnešný príspevok, 
ale hlavne náš „nový“ projekt 
OSA NAPRIEČ SLOVENSKOM.

Tí z vás, ktorým tento názov 
podujatia vyvoláva spomien-
ky na roky 2014 až 2016, tak 

máte pravdu. V týchto rokoch 
sme totiž organizovali toto 
INDOOR podujatie – 12 hodi-
nový maratón na trenažéroch 
s cieľom nielen pomyselne 
spojiť najzápadnejšiu obec na 
Slovensku s tou najvýchod-
nejšou, ale tiež spojiť našich 
partnerov a priaznivcov v spo-
ločnej myšlienke naučiť deti 
istej dávke zodpovednosti, 
ako aj spolupráci v kolektíve.

Rodičia a partneri vytvárali 
10-členné tímy a súťažili v pre-
konaní vzdialenosti „Naprieč 
Slovenskom“ a deti OSA tvo-
rili organizačný tím podujatia 
počas celých 12 hodín. Bolo 
úžasné pozorovať deti, ako sa 
chopili úloh rozhodcov, zapi-
sovateľov, kustódov a ďalších 
činností, ktoré obnáša zabez-
pečenie každého podujatia.  
A ešte krajšie bolo vnímať 
rešpekt zo strany súťažiacich 
voči deťom, ktoré im „určova-
li pravidlá“, rozhodovali ich 
„emočné škriepky“, starali 

sa o nich, zabezpečovali prie-
beh... Deti sa od dospelých 
veľmi veľa naučili a odniesli si 
so sebou skúsenosť, akú v tom 
veku naozaj získajú len ťažko!

Dnes stu máme návrat 
nášho podujatia OSA NA-
PRIEČ SLOVENSKOM, avšak        
v jeho „reálnej“ verzii. Základ-
né myšlienky a ciele zostali, 
pretože k pôvodnému formá-
tu sa určite vrátime o rok, no 
formu realizácie sme nateraz 
presunuli na reálne cesty Slo-
venska. 

Dôvody sme mali viaceré. 
Tým prvým bola možnosť na-
točiť video z reálnej trasy, kto-
ré bude základom pre ďalšie 
ročníky INDOOR maratónu. 
Ďalším dôvodom bolo reálne 
spoznať krajinu, kadiaľ trasa 
povedie a tiež vedieť, aké je to 
naozaj ťažké prejsť na bicykli 
Naprieč Slovenskom. 

No hlavným dôvodom bola 
myšlienka pomôcť niekomu, 
kto nemôže športovať, komu 
život pod nohy položil pre-
kážky, ktoré sám bez pomoci 
jednoducho nezvládne. Keď 
som totiž spočítal všetky dáta 
trasy, tak som prišiel k zau-
jímavým číslam. V hlave mi 
hneď začali pracovať závity, 
ako zapojiť a spojiť rôznych 
ľudí, organizácie, samosprá-
vy, primátorov a starostov, ako 

aj športovcov pre dobrú vec. 
A tak vzišla myšlienka daro-

vať za každých odjazdených 10 
km na bicykli 1 EUR na dobrú 
vec. Keďže trasa merala 650 
km, tak to vyšlo 65 EUR na jed-
ného účastníka, čo pri skúšob-
nom ročníku podujatia v súčte 
štyroch jazdcov bolo 260 EUR. 
Možno vám to príde málo. No 
podarilo sa nám spojiť naozaj 
skvelých primátorov, primá-
torky, starostov a starostky, 
cyklistov, futbalistov, turistov 
a aj našich partnerov.

Spoločne sme tak mohli 
venovať viac ako 2.500 EUR 
mladej študentke, ktorej 
osud a príbeh sme si tento 
rok vybrali pre naše podu-
jatie. A to už je podľa nás za 
4 dni naozaj celkom slušné 
číslo. Cieľ sme splnili ! Šport 
opäť spojil a pomohol! Len 
inak...

Tešíme sa už teraz na ďalší 
ročník a na oči niekoho, komu 
do tváre vrátime úsmev. 

A na záver povieme len 
jedno. 17. - 20. 8. 2022 ide-
me opäť pomáhať športom! 
Pridáte sa? (Viac informácií          
o podujatí, ako aj ďalšie člán-
ky, fotografi e a podmienky 
nájdete na našom webe.)

Adrián Gazdík

Nemšovský otužovací spo-
lok, o.z., je názov nového 
otužileckého klubu. Zalo-
žila ho komunita otužilcov                                   
z Nemšovej, Dubnice nad 
Váhom, Novej Dubnice, 
Trenčianskej Teplej, Tren-
čína a širokého okolia. 
Rozhodli sa tak ofi ciálne 
organizovať v občianskom 
združení, ktoré sa zapojilo 
do početnej obce združení 
otužilcov Slovenska. 

Cieľom združenia podľa 
jeho stanov je prispievať                                         
k vytváraniu zdravej, seba-
vedomej, spokojnej a fungu- 

júcej občianskej spoločnosti 
na báze pozitívneho vzťahu                                               
k vlastnému telu, zdraviu, 
prírode, ku krajine, k životné-
mu prostrediu, vlastenectvu,  
prehlbovaniu a upevňovaniu 
verejného  zdravia rozširova-
ním povedomia o zdravom 
životnom štýle v súlade s prí-
rodou. V duchu svojich cieľov 
hneď po založení klubu nem- 
šovskí otužilci pripravovali 
rôzne verejné akcie a stretnu-
tia, ako napríklad Kúpanie Mi-
kuláša, Vianoce pod Nemšov-
ským mostom, čistenie brehov 
Váhu, Mokrý Silvester, Na Tri 
krále do vody o krok dále, fa-

šiangové vodné radovánky             
a ďalšie. Chystané aktivity ne-
gatívne ovplyvnili protipande-
mické opatrenia a lockdown, 
no nadšení otužilci svoje plá-
ny nevzdávajú. „Lockdowny 
prichádzajú a odchádzajú, ale 
studená voda a otužilci zosta-
nú“, konštatuje Dušan Bedná-
rik, predseda združenia. 

Nemšovský otužovací spo-
lok aktuálne združuje 20 
zakladajúcich členov a neu-
stále sa rozrastá. „Je úžasné,                         
s akým záujmom o otužova-
nie a posilňovanie zdravia sa                   
u ľudí stretávame. „Sme jedna 
veľká rodina, celá komunita 

združuje už dnes zhruba 100 
viac, či menej aktívnych otu-
žilcov a sympatizantov. Hoci 
je lepšie začínať s otužova-
ním plynule od leta, s nami 
to niektorí dokázali aj upro-
stred sezóny pred Vianocami. 
Dôležité však je, aby prišli za 
nami a začínali s podporou 
skúsených otužilcov, nie sami. 
Preceňovanie vlastných síl                       
v ľadovej vode môže viesť až               
k ohrozeniu života. 

Ak sa chcete o otužovaní 
dozvedieť viac, nájdete nás 
vo Facebookovej skupine Ko-
munita N.O.S. - Nemšovský 
otužovací spolok, alebo príď-
te priamo na náš tréning vo 
Váhu, ktorý sa koná každú ne-
deľu o 11:30 pod Nemšovským 
mostom.“ 

Dodo Letko, Dušan Bednárik

Šport pomáha a spája aj inak...

Choďte rovno za NOSom

V Novej Dubnici majú za se-
bou vydarenú jeseň. FK ako 
nováčik šiestej ligy ObFZ 
Považská Bystrica získal 
titul jesenného majstra. Aj 
keď nie je nováčik ako no-
váčik, ako sme sa dozvedeli 
z rozprávania trénera Petra 
Ondrejíka.

Ten má okrem áčka na sta-
rosti aj dorast. „Trénera k do-
rastu hľadáme už druhý rok, 
„začal svoje rozprávanie ro-
dený Novodubničan. „Zohnať 
trénera je ťažké. Je ich u nás 
dva a pol milióna, ale práca              
s mládežou je náročná, musí-
te vedieť s nimi komunikovať. 
Dorastenci už majú svoj ro-
zum, treba sa s nimi rozprá-
vať ich jazykom. Na žiačika 
nemôžete nakričať, musí tam 
byť hlavne pozitívna kritika,“ 
vysvetľoval.

Futbal hráva Ondrejík od-
malička. „Som ním už defor-
movaný (úsmev), práca pri 
ňom mi nevadí. Ale je to ná-
ročné, treba chodiť aj do prá-
ce.“

Novodubničania ešte pred 
štyrmi rokmi hrávali krajskú 
štvrtú ligu. „Neviem detaily, 
ale vtedajší prezident klubu 
odišiel robiť futbal do Dubni-
ce a u nás sa zrušil. Takže tu 
nebolo nič, ale primátor mes-
ta dal echo prezidentke klubu 
pani Vaskej a spolu s pánom 
Bezdedom, ktorý tu dlhodobo 
hrával futbal, dali inzerát do 
novín, že sa obnovuje činnosť 
futbalu v Novej Dubnici,“ vy-
svetľoval tréner.

Oslovili ho, či by sa ujal 
trénerstva. „Dlhšie som tu 
hrával, mám čo vracať mestu, 
prehovorili ma. Prihlásili sme 
sa do najnižšej ôsmej ligy. Mu-
seli sme zmeniť názov z MFK 
na FK.“

Novobudovaný káder skla-
dali z rodákov. „Tých, čo tu vy-
rastali alebo dlhodobo bývali. 
Z ôsmej ligy sme postúpili do 
siedmej, tie sa potom zlúčili                              
a aj v nej sme boli po jeseni 
prví, ale prišiel covid a súťaž 
sa anulovala. Boli sme fru-
strovaní, ale v ďalšej sezóne 
sa nám podarilo postúpiť 
do šestky,“ opisoval tréner.                                                                  
V šiestej lige sú po jeseni prví 
o skóre pred Dolnými Kočkov-

cami. „Súťaž je vyrovnaná. 
Naši hráči boli zvyknutí, že sa 
mužstvá v nižšej lige proti nim 
hlave bránia. Ja som trochu 
náročný, aj napriek jesenné-
mu titulu nám nie všetko vy-
šlo podľa predstáv. Paradoxne 
sme vyhrali niektoré zápasy,              
v ktorých sme boli horší.“

Káder sa počas jesene dosť 
menil, niektorí hráči boli 
zranení, iní zase odcestova-
ní.  „Na každý zápas bola iná 
zostava. Mali sme problém                          
s brankármi, našťastie, ruka-
vice oprášil Janko Múčka, dru-
hým gólmanom je tréner žia-
kov, ktorý chytával dávnejšie, 
ale prehovorili sme ho, aby 
sme ho dali aspoň na súpisku. 
Odchytal dva zápasy, keď Jan-
ko nemohol.“ 

Na každý zápas sa ich zišlo 
dosť, až na jeden prípad. „Keď 
sme išli do Košeckého Podhra-
dia, ktoré je posledné, tak sme 
si mysleli, že musíme vyhrať. 
Prišlo nás jedenásť, ale jeden 
hráč bol zranený, tak musel 
nastúpiť vedúci družstva To-
máš Balon. Remizovali sme 
3:3. Týždeň predtým Košecké 
Podhradie vysoko prehralo             
v Lysej pod Makytou. „Nezna-
mená to však, že sme Košecké 
podcenili, pred zápasom pod-
písali niektorých hráčov, ktorí 
predtým hrávali za Belušu                                                                       
a proti nám nastúpilo iné 
mužstvo ako v Lysej, mohli 
nad nami dokonca vyhrať.“

Okrem áčka majú v Novej 
Dubnici aj prípravky U9, U11, 
starších žiakov, dorast, mu-
žov. Ondrejík si pochvaľoval 
najmä  podporu od mesta. 
„Zabezpečujú nám všetko, čo 
potrebujeme. Všetky družstvá 
sa dopravujú na vonkajšie zá-
pasy autobusmi. „Pritiahnuť 
deti k futbalu je tu však, ako 
asi všade inde, ťažké. „Doba 
sa zmodernizovala, deti majú 
iné lákadlá, sú pohodlnejšie. 
Je ťažšie ich k futbalu pri-               
tiahnuť. Veľakrát sa mi stalo, 
že niekto neprišiel na tréning 
dorastu a povedal mi, že za-
spal, nechcelo sa mu alebo 
hral playstation s kamarátmi.“

Peter Mičúch

Nová Dubnica vedie 
tabuľku 6. ligy: Nie je 
nováčik ako nováčik


