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Som istotou pre deti, oporou pre rodičov 

a starých rodičov. Som časť celku, ktorý

tvorím s tebou. Som tvojou Evou, tvojou

ozdobou. Vstávam každý deň, aby bol

tento svet jasnejší, pravdivejší, citlivejší 

a naplnený láskou. Keď som slabá 

a unavená, potrebujem tvoje pochopenie 

a pozornosť. Som žena.
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TAKTO VERU NIE!
Alebo ako pomáhať mačkám a neškodiť ľuďom a iným zvieratám.
Viac sa dozviete na strane 3.

AKO SA STRAVUJÚ NAŠI ŽIACI?
Sonda do jedálničkov školákov na základných školách.
Prečítajte si na strane 2.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY
Množstvo pripravovaných podujatí v KC Panorex.
Objavte na stranách 6 a 8.

Rodina je miestom, kde sa deti učia, čo je dobré a čo zlé 
správanie. Deti sa potrebujú učiť hodnotám pre správny 
život: že čestnosť je dôležitá, láskavosť je cnosť, hnev 
treba primerane ovládať, štedrosť je lepšia ako sebec-
tvo, odpustenie a vernosť sú podstatou priateľstva, úcta 
k autoritám je dobrá a sebaovládanie je potrebné. Tieto 
hodnoty sa nerodia samy. Deti sa ich učia pozorovaním 
tých, ktorí ich žijú. Bez hraníc a vedenia budú deti tápať.

Štefan Wallner, SDB

SLOVKO PRE RODIČOV

KTO ŠKODÍ MESTÁM A OBCIAM, 
ŠKODÍ ICH OBYVATEĽOM

Pod týmto názvom sa 22. 2.2023 pred Ná-
rodnou radou Slovenskej republiky ko-
nalo protestné zhromaždenie Združenia 
miest a obcí Slovenska (ZMOS). Početné 
zastúpenie tu mali aj samosprávy z re-
giónu stredného Považia vrátane Novej 
Dubnice. Celkové odhady účasti boli na 
úrovni cca 2000 ľudí.

V dave bolo vidieť primátora mesta Par-
tizánske a predsedu Komory miest ZMOS 

Jozefa Božika, starostu obce Košeca a pod-
predsedu ZMOS Radomíra Brtáňa, primá-
torku mesta Trenčianske Teplice Zuzanu 
Frajkovú Ďurmekovú, primátora mesta 
Nová Dubnica Petra Marušinca, primátor-
ku mesta Púchov Katarínu Henekovú, pri-
mátora mesta Ilava Viktora Wiedermanna, 
starostu obce Omšenie Alojza Marčeka, sta-
rostu obce Trenčianska Teplá Milana Bereca 
a iných.

Ako niekoľkokrát zdôraznil predseda 
Komory miest ZMOS Jozef Božik, protestom 
chcú samosprávy upozorniť najmä na nerie-
šené problémy s vysokými cenami energií           
a tiež na neadekvátny prístup centrálnej 
moci voči samosprávam. Mestá a obce                                                     
žiadajú o kompenzácie energií za obdobie 
od októbra do decembra 2022, stanovenie 
výšky kompenzácií cien energií pre verejný 
sektor po 31. marci 2023 a ďalšie opatrenia, 
ktoré majú mať presný harmonogram a ter-
míny plnenia.

ZMOS už dlhšiu dobu poukazuje na rizi-
ká, ktoré pre samosprávy predstavujú navr-
hované novely viacerých zákonov vrátane 
zákona o obecnom zriadení. Návrh tohto, 
pre samosprávy de facto základného záko-
na, podľa združenia výrazne zasahuje do 
kompetencií obecných a mestských úradov, 
ale aj do kompetencií starostov a primáto-
rov, či do pozície prednostu úradu.

Dav skandoval heslá ako Hanba! a My 
sa nedáme!. Zhromaždenie sa zaobišlo bez 
akýchkoľvek násilných prejavov a protes-
tujúci deklarovali ochotu upozorňovať na 
problémy, kým sa nevyriešia v prospech sa-
mospráv. Poverený predseda Vlády SR Edu-
ard Heger včera vyhlásil, že je pripravený 
diskutovať so zástupcami samospráv.

ImpulzPress
foto: ImpulzPress / J. Šlesar



Školské jedálne sú miestom, kde sa 
stretávajú žiaci po celom dni presede-
nom v školských laviciach. Ako to celé 
funguje, koľko úsilia to pracovníčky stojí 
a čoho sa boja? Boli sme sa pozrieť ako 
fungujú jedálne základných škôl v Novej 
Dubnici. 

Vôňa školských jedální nám nostalgicky 
pripomína obdobie školských čias. Aby sme 
si aj my zaspomínali a dozvedeli sa infor-
mácie priamo zo zdroja, nazreli sme do ku-
chýň Základnej školy na Ulici Janka Kráľa a 
Spojenej základnej školy sv. J. Bosca. Ako 
prvú sme navštívili jedáleň ZŠ na Ulici Jan-
ka Kráľa. Privítala nás vedúca jedálne pani 
Slobodová, ktorá nám poskytla informácie, 
ako celý proces prípravy obedov funguje. 

Deň sa im začína o 7.00 ráno a obed pre 
viac ako štyristo ľudí musia mať hotový do 
11.30. 

Náklady na jedno jedlo sú podľa veko-
vých kategórií, pohybujú sa od sumy 1,70 
eura do 2 eur. Pestrý jedálny lístok je za-

bezpečený a nutrične vyvážený aj vďaka 
poskytnutej metodike Ministerstva škol-
stva, ktorá presne uvádza nutričné hodnoty               
každého pokrmu. Využitie lokálnych dodá-
vateľov na mäso a zeleninu/ovocie ZŠ na 
Ulici Janka Kráľa vo veľkom využíva. Ako 
sa stravujú žiaci, ktorí majú intolerancie? 
„Zväčša ich rodičia odhlasujú, keď je jedlo, 
ktoré nemôžu, alebo si prinesú vlastnú bez-
lepkovú múku, z ktorej jedlo pripravíme,“ 
odpovedala nám vedúca jedálne. Zaujímali 
sme sa aj o množstvo odpadu z nedojede-
ného jedla, priemerom na ZŠ na Ulici Janka 
Kráľa je 20 litrov odpadu denne. 

Pýtali sme sa, aj ako sa žiaci stravujú, čo 
im chutí a čo až tak úplne neobľubujú. Prvý 
stupeň najradšej používa na jedenie lyžicu 
a mäsko na kocky či rezance, no v obľúbe-
nosti vyhrávajú špagety. V tesnom závese 
sú samozrejme všetky sladké jedlá, najmä 
múčniky či buchty. 

Čo žiaci až tak v láske nemajú sú aké-
koľvek šaláty. Školské jedálne sú dlhodobo 
poddimenzované a pracovná sila im chýba 

ako soľ. Vedúca jedálne pani Slobodová 
taktiež podotkla, že nová profesionálna 
gastrotechnika, ako napr. konkvektomat, 
varný kotol na polievku či umývací stroj na 
čierny riad, by im veľmi uľahčila prácu.

Ďalšia návšteva jedálne bola v Spojenej 
základnej škole sv. J. Bosca. Ako sme pri-
chádzali, už sa kuchyňou roznášala vôňa 
pečúcich sa buchiet. Privítala nás pani Eli-
ášová, vedúca jedálne. Pôsobí tam síce iba 
krátko, no poskytla nám taktiež zaujímavé 
odpovede.

Pracovníčky začínajú pripravovať obed 
od 6.00 a podľa náročnosti ho musia mať 
hotový do 11.00, niekedy aj do 11.30. Plný 
stav stravníkov býva 470 ľudí, vrátane zá-
kladnej školy, gymnázia aj materskej školy. 
Náklady na jedno jedlo sa tu pohybujú od 
1,50 eura až do 1,90 eura. Spojená základná 
škola sv. J. Bosca taktiež využíva lokálnych 
dodávateľov, predovšetkým mäsa. Pýta-
li sme sa pani vedúcej, čo by im uľahčilo 
prácu, na to nám s humorom odpovedala: 
„Zväčšenie kuchyne by nám pomohlo.“ 
Skutočne by však pomohla opäť pracovná 
sila, pretože, „keď nejaká pracovníčka vy-
padne, tak je problém.“

Tak ako aj na ZŠ na Ulici Janka Kráľa, tak 
aj na Spojenej základnej škole sv. J. Bosca, 
v obľúbenosti jedál vyhrávajú špagety. Po-
tvrdila nám to pani vedúca a dodala, že 
samozrejme žiaci milujú aj všetko sladké.                  
V nemilosti majú stravníci zeleninové šalá-
ty, no aj niektoré druhy mäsa, na ktorých si 
zas pochutnávajú starší stravníci.

Na záver sme zistili, že síce v školských 
jedálňach v Novej Dubnici chýba pracovná 
sila, no určite im nechýba chuť do práce          
a dobrý pocit z prázdnych tanierov.

Text a foto: Emma Kalmárová

PÝTALI SME SA, AKO SA STRAVUJÚ ŽIACI
NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH.
NAJOBĽÚBENEJŠIE SÚ ŠPAGETY.

BLÍŽI SA ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY. 
ČO BY MALI RODIČIA VEDIEŤ?
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Materská škola prostredníctvom Občianskeho zdru-
ženia Naše mesto skvalitňuje edukačné prostredie 
materskej školy.

Za príspevky rodičov darovaných z daní si jednotlivé 
elokované pracoviská zakúpili športový a didaktický 
materiál, doplnili športové prvky školských dvorov, čím 
prispeli k uľahčeniu adaptácie detí na nové prostredie, 
rozvíjaniu pohybových zručností, zvládaniu prekážok, 
posilňovaniu vôľových vlastností, vytrvalosti a športo-
vého zápolenia.

Pracovisko Petra Jilemnického okrem uvedených 
príspevkov od rodičov bolo úspešné v zamestnaneckom 
projekte fi rmy Hanon, kde získalo 1 558 € na vytvorenie 
mini fi tnes telocvične pre deti.

Váš príspevok 2% z daní je takouto formou odmenou 
pre naše deti. Ďakujeme!

Jana Ványová

Tak znel názov nášho projektu, ktorý predložilo 
Občianske združenie Naše mesto do Grantovej vý-
zvy Nadácie TESCO. Toto občianske združenie bolo               
zriadené pre potreby Materskej školy na Ulici P. Ji-
lemnického 12/5 Nová Dubnica.

 Vďaka tomuto združeniu a dobrovoľníkom z MŠ elo-
kovaného pracoviska Kukučínova sa nám podarilo v 11. 
edícii tohto programu vyhrať 1. miesto a sumu 1300 Eur.

Projekt sa zameral na vytvorenie podnetného prostre-
dia v materskej škole, kde je možné rozvíjať duševné 
zdravie dieťaťa. Cielom projektu u detí bolo: diagnos-
tikovať psychické problémy u detí, umožniť deťom bez 
traumy vyjadrovať svoje pocity, podporovať socializáciu 
detí, rozvíjať kreativitu detí, zvyšovať u detí sebavedo-
mie a pocit bezpečia.

V rámci tohto projektu bola zrealizovaná prednáška            
v spolupráci so Súkromným centrum poradenstva a pre-
vencie v Novej Dubnici pre všetky pani učiteľky na tému 
Arteterapia v materskej škole. 

Z projektu sa nám podarilo zakúpiť veľké množstvo 
výtvarných  kreatívnych  pomôcok, pomôcok na muzi-
koterapiu, dramaterapiu.

Tešíme sa, že už môžeme nadobudnuté poznatky 
a pomôcky využívať v praxi a napomáhať tak rozvíjať 
starostlivosť o duševné zdravie našich detí. Veríme, že 
touto prevenciou položíme základ pre zdravie detí a pre-
dídeme tak vzniku duševných ochorení v budúcnosti.

 Všetkým, ktorí podporili náš projekt, dobrovoľníkom, 
pracovníkom MŠ, Nadácii Tesco veľmi pekne ďakujeme.  

Martina Ježíková Janesová

POĎAKOVANIE 
ZA 2% Z DANÍ

STARAJME SA
O DUŠEVNÉ ZDRAVIE 

Zápis detí na školský rok 2023/2024 do 
Materskej školy na Ulici Petra Jilemnic-
kého 12/5 a jej elokovaných pracovísk 
Komenského sady 59/14 a Martina Kuku-
čína 787/10 v Novej Dubnici sa uskutoční 
2. – 5. mája 2023 od 12.00 do 16.00 hod. 
priamo v pracovisku MŠ, ktoré rodičia 
uprednostňujú. Rodič príde na zápis 
spolu s dieťaťom a kompletne vyplne-
ným tlačivom „Žiadosť o prijatie dieťaťa 
do MŠ“.

• Prijímajú sa spravidla deti od 3 rokov, 
prijatie 2-ročných detí je výnimočné.

• Prednostne sa prijímajú predškoláci, 
deti pokračujúce v plnení povinné-
ho predprimárneho vzdelávania, deti                 
z rodín v hmotnej núdzi a deti z rodín 
s trvalým pobytom v Novej Dubnici                   
(v zmysle VZN).

• Rodičia detí so zdravotným znevýhod-
nením alebo špeciálnymi potrebami 
predkladajú pri zápise vyjadrenie 
príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie.

Každé dieťa, ktoré bude zaradené do kolek-
tívu materskej školy by malo spĺňať určité 
kritéria vývinu. Úplne najzákladnejšie sú 
prvé tri z nasledujúcich oblastí:

Hygienické a sebaobslužné návyky:
Dieťa musí vedieť fungovať bez plienky.  
Musí vedieť včas oznámiť, že potrebuje ísť 
na toaletu, stiahnuť si nohavice, sadnúť si 

samostatne na WC. Dokáže jesť za stolom.

Sociálne zručnosti:
Je schopné odlúčenia od matky, otca - stá-
va sa viac nezávislým. Rešpektuje autori-
tu dospelého, dokáže sa podriadiť situácii. 
Rozumie inštrukciám a dokáže ich zreali-
zovať (Sadni si, chyť do ruky ceruzku...). Je 
menej zamerané samo na seba, prejavuje 
menej agresívneho správania (ktoré je do tej 
doby normálne). Začína viac rozumieť svo-
jim pocitom – pomenovať emócie. Viac rea-
guje na iné deti - tvorba priateľstva. Stáva sa 
schopnejším deliť sa o svoje veci – hračky. 
Začína sa identifi kovať so svojím pohlavím 
a začína vnímať rozdeľovanie rolí.

Jazykové schopnosti:
Malo by ovládať základné pravidla reči a ak-
tívne používať minimálne 600 slov – pričom 
zrozumiteľná reč by mala byť asi 80%. Dieťa 
by malo vedieť povedať svoje meno a odpo-
vedať na otázku „Koľko má rokov?“  Dieťa 
by malo vedieť vysloviť svoje potreby. 
Malo by hovoriť v trojslovných vetách a na-
podobňovať melódiu reči. Jedno z troch slov 
by malo byť sloveso, používať i zámená ( ja 
varím polievočku, ty budeš spinkať?). Malo 
by vedieť prerozprávať krátky príbeh (3 – 4 
vety).
V prípade, že dieťa síce menej rozpráva, 
svoju reč by malo používať funkčne (nie len 
opakovať repliky z TV, či rádia). Dôležité je 
i porozumenie reči - porozumieť a vyko-
nať pokyn zložený z troch častí (choď do 
izby, vezmi si bábiku a prines ju sem).

Motorika:
Dokáže ísť hore a dole po schodoch, pričom 

strieda nohy. Dokáže sa zohnúť a nespadne 
pri tom. Je pohyblivé a dokáže chytiť loptu 
do rúk, skáče znožmo dolu z prekážok vy-
sokých až cca 40 cm, behá omnoho viac, 
ovláda jazdu na trojkolke, popr. odrážadle. 
Skáče a stojí na jednej nohe cca 5 sekúnd, 
chodí  dopredu a dozadu  bez problémov. 
Začína sa zaujímať o nožnice, papier, prsto-
vé farby, voskovky. Začína kresliť kruh, trhá 
papier na dve a viac častí. Začína sa zdoko-
naľovať jeho  jemná motorika  - pohyby prs-
tov a celej ruky.

Vývin poznávacích schopností:
Trojročné dieťa sa dostáva do pýtacieho 
(zvedavého) obdobia, obvykle má množ-
stvo otázok (prečo je obloha modrá? Prečo 
má sliepka perie?). Akokoľvek vám to môže 
prísť otravné, je to len obdobie a je to nor-
málne – vývojová fáza a dieťa sa v tomto 
období veľmi veľa učí. Malo by sa učiť po-
menovať farby. Malo by začínať chápať poj-
my „rovnaký“ a „rozdielny“. Začína chápať 
pojem množstva – kde je viac, menej, všet-
ko, nič ...atď. 

Keď aj niečo dieťa nevie, v škôlke sa bude 
uvedené vedomosti učiť, netreba sa streso-
vať. V prípade výraznejšieho zaostávania             
v niektorej oblasti je vhodné odkonzultovať 
včas s odborníkmi. Je lepšie vedieť, že moje 
dieťa je O.K., alebo včas riešiť nejaké zaostá-
vanie, ktoré je možné znížiť, alebo odstrá-
niť. Využite predškolský vek ako pomoc na 
prípravu pred vstupom do ZŠ, ako následne 
riešiť v škole ťažkosti v učení.

Mgr. Jana Ványová
riaditeľka školy

PODMIENKY PRIJATIA:

KRITÉRIÁ PRIJATIA:
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AUTÁ PATRIA 
NA CESTU, NIE 
NA TRÁVNIK

Buď sa počas tejto zimy výrazne zhoršil šoférom 
zrak, alebo vzťah k zeleni. Okraje (a niekedy nielen 
okraje) trávnika sú poškodené opakovanou jazdou 
či odstavovaním vozidiel na zeleni.

Častým zjavom sú vozidlá prepravných spoločností, 
ktorí  vylezením na trávnik uvoľňujú cestu, kým vydajú 
balíky, hoci existujú aj iné vhodnejšie odstavné plochy.  
Bohužiaľ, je aj množstvo Nvodubničanov, ktorí  z rôz-
nych dôvodov považujú trávnik za vhodnú plochu na 
parkovanie,  obchádzanie iných áut, na otáčanie sa pri 
výjazde z parkoviska.

Toto necitlivé zaobchádzanie s mestskou zeleňou, kto-
rá potom nie je na ozdobu, ale na poľutovanie,  je treba 
spoločne zastaviť, preto  bola mestská polícia požiadaná 
na dôsledné riešenie poškodzovania zelene vozidlami.

Chráňme zeleň v našom meste a nebuďme pri 
sledovaní takýchto činov pasívni, privolajme hneď 
hliadku mestskej polície alebo nafoťme vozidlo na 
trávniku a dajme o tom vedieť či už na oddelení ŽP, 
alebo mestskej polícii.

Katarína Bašná

Mestské trávniky sa v mnohých lokali-
tách zaplnili rôznymi miskami, či voľne 
pohodeným krmivom, podľa zloženia 
adresovaným rôznym druhom živočí-
chov – od vtákov začnúc, mačkami, jež-
kami pokračujúc a potkanmi končiac. 
Myšlienka prikrmovať zvieratá počas 
zimy je dobrá, zlý je však spôsob reali-
zácie.

Šupy z ovocia či kusy jabĺčok pod kríkmi 
sú ešte v podstate  neškodné, až na to, že 
keď je toho vysypaného viac, tak  trávnik 
nevyzerá esteticky.  Vhodnejšie je kŕmiť 
vtáky na kŕmidlách,  zhotovených svojpo-
mocne či kúpených, šetrne umiestnených 
na stromy, kríky. Horšia a čoraz častejšia 
je nádielka mäsa, kostí, varených cestovín 
či ryže  voľne vysypaná na trávniku alebo 
v mnohých špinavých plastových miskách, 
táckach, tanierikoch. V niektorých dvo-
roch je takýchto stanovíšť hneď niekoľko 
(krásny príklad máme hneď vo dvore za 

úradom). Takéto znečisťovanie trávnika 
je jednak porušením  nariadenia mesta                                                                         
o čistote a poriadku v meste, jednak zvyšu-
je pravdepodobnosť výskytu potkanov (za 
úradom už niekoľko rokov bojujeme s  ak-
tívnymi dierami potkanov), zároveň vzbud-
zuje obavy rodičov detí, ktoré by sa mohli 
na  trávnikoch hrať, keby boli čisté. Ani 
psíčkari, venčiaci svojich psov,  nie sú šťast-
ní z výskytu jedla na trávnikoch – nikdy 
nevieme, čo vyhodil len nerozumný zvierat-
komil, alebo čo je  vyhodené ako návnada s 
otravou od človeka, ktorý nemá rád zvieratá                                                 
v meste. Prípadov otráv a bohužiaľ aj úhynu 
psov po zožratí nejakého jedla z trávnika je 
aj v našom meste niekoľko. Zvyšky varenej 
stravy, mäso a  kosti naozaj zo žiadnych dô-
vodov na trávnikoch nie sú prijateľné.  Kto 
chce v zimnom období  túlavým mestským 
mačkám pomôcť, mal by dodržať spôsoby, 
ktoré doporučujú aj všetky útulky a rôzne 
občianske združenia, aktívne v tejto oblasti: 
„Ak kŕmite, dôležité je vždy upratať misky 

a zvyšky krmiva a nijako neznečisťovať ve-
rejné priestranstvo. Prikrmovaním zvyšu-
jete schopnosť mačiek rozmnožovať sa. Je 
dokázané, že mačky sa rozmnožujú podľa 
životných podmienok. Môžu otehotnieť už 
vo veku 5 mesiacov a mať mladé 2-3x ročne. 
Populácia mačiek sa tak môže v rekordnom 
čase veľmi rozrásť. Preto, ak mačičky prikr-
mujete, snažte sa zabezpečiť ich kastráciu 
a ošetrenie. Najlepšie, čo môžete pre túlavé 
mačky spraviť, je odchytiť ich, nechať vy-
kastrovať a zaočkovať a vrátiť na pôvodné 
miesto – do ich rajónu, pretože to je ich 
domov.“ (https://slobodazvierat.sk/kam-
pane/spolocenske-zvierata/poulicne-mac-
ky-a-ako-s-nimi-spolunazivat/). Čiže – ten, 
kto chce pomôcť mačkám, robí to tak, ako 
niekoľko nadšencov v našom meste – mis-
ku s krmivom vykladá len v určitom čase na 
určené miesto, po kŕmení misku vždy odne-
sie. Mačky si tak zvyknú nielen  na kŕmenie, 
ale aj na toho, kto ich kŕmi, tak potom môžu 
mačky v spolupráci s mestom (máme za-                                                                                                     
kúpené prenosné klietky) odchytiť, vy-
kastrovať, odčerviť  (prípadne inak ošetriť) 
a buď im nájsť nových majiteľov, alebo ich 
ďalej v meste regulovane kŕmiť a zabezpe-
čovať základnú zdravotnú starostlivosť. 

Mesto Nová Dubnica od minulého roku 
v spolupráci s miestnym veterinárom za-
bezpečuje a hradí kastrácie, odčervenia                       
a prípadné ošetrenia odchytených túlavých 
mačiek.  Len spoločným cieleným úsilím 
dokážeme udržať populáciu túlavých (ferál-
nych) mačiek na primeranej úrovni – nielen 
čo sa týka počtu, ale aj ich zdravia.

Text a foto: Katarína Bašná

TAKTO NIE! ALEBO AKO POMÁHAŤ
MAČKÁM A NEŠKODIŤ ĽUĎOM
ČI ZVIERATÁM

Elektroodpad a drobný stavebný odpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, tento odpad je treba doviezť na zberný dvor. Ak je to možné, 
nábytok rozobrať na dosky a zbaviť kovových a sklených častí. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov určených na papier.

Upozorňujeme, že toto bude jediný zvoz objemného odpadu od bytových domov v tomto roku, zvoz na jeseň 
z fi nančných dôvodov nebude! Odvoz objemného odpadu od rodinných domov bude realizovaný na jeseň,                           

o termínoch vás budeme informovať.

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

27. 3. 2023 pondelok
Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,

Účko - P. Jilemnického: domy č. 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730, Letka 990, 991

28. 3. 2023 utorok domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68,
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

29. 3. 2023 streda
Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:

domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

30. 3. 2023 štvrtok paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365, 533, 534,
724, 725, 726, 869, 873

31. 3. 2023 piatok domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 a Gagarinova 300 a 301.
Dlhé Diely - domy č. 927, 928, 929, 930

ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU OD BYTOVÝCH DOMOV V MESTE

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

Na zbernom dvore neodoberáme zmesový komu-
nálny odpad, ale triedené zložky odpadov – drevo, 
elektroodpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, 
bioodpad, drobný stavebný odpad, plasty, papier, 
kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky bez dis-
kov, šatstvo a hračky pre charitu.

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

ZBERNÝ DVOR

OVLÁDNI JU S NAMI

it-lyceum.tech

SOŠ-IT sv. J. Bosca | Nová Dubnica
Rozvinutie
potenciálu

Nadštandardné 100% 
uplatnenie

APLIKOVANÁ
INFORMATIKA

DUAL V IT

PROGRAMOVANIE

| | |
| | |

EXKLUZÍVNE ODBORNÉ VZDELÁVANIE

it-lyceum.tech
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SLÁVNOSTNÉ ZAHÁJENIE AKADÉMIE 
STRIEBORNÉHO VEKU V ZO JDS

ZAMESTNANCI NEWAYS SLOVAKIA 
OTVORILI SVOJE SRDCIA STARŠÍM

Stretnutie sa konalo 9. januára v Kultúr-
nej besede po dlhej prestávke, ktorú za-
príčinila „nepriateľka“ Corona. 

Všetkých hostí a členov JDS privítala 
predsedníčka organizácie Alžbeta Kopačko-
vá. Navštívil nás viceprimátor mesta Pavol 
Pažítka, vedúca kultúry Eva Kebísková, šéf-
redaktrorka Petra Hrehušová, predsedníčka 
krajskej organizácie JDS Eva Čížová. Pozva-
nie prijala i Irenka Štofaníková – zaklada-
teľka ZO JDS v Novej Dubnici. Predsedníčka 
hosťom odovzdala pamätné poháre.

Kultúrny program otvoril Timotej Ger-
gard, žiak Základnej umeleckej školy                
v Dubnici nad Váhom, ktorý je žiakom 
pani učiteľky Martiny Holej. Zahral nám 
dve akordeonové sklaby – Toccatu, ktorej 
autorom je Bogdan Dowlasz a Metelicu od 

Juraja Gavrilova. Za bravúrne vystúpenie 
bol Timko odmenený mohutným potles-
kom. Následne sa ujala slova Soňa Kršková, 
ktorá predniesla príhovor k novému roku             
a zaželala všetkým okrem zdravia plno mi-
lých stretnutí, priateľsvo, rešpekt, empatiu 
a ľudskosť. Vystúpenie zakončila recitáciou  
básne od Jozefa Matejku Za prácou s podti-
tulom História sa opakuje. 

Eva Čížová nám povyprávala vo svojom 
príhovore o nových skúsenostiach a zážit-
koch vo funkcii krajskej predsedkyne JDS. 
Pri tejto slávnostnej príležitosti odovzdala 
predsedníčka vyznamenania II. a III. stup-
ňa za obetavú prácu a dobrovoľnícku čin-
nosť v prospech rozvoja JDS B. Mihálovej, 
S. Krškovej a T. Kleinovej. Svoj príhovor 
predniesla i Eva Kebísková, ktorá nás upo-
zornila na naplánované kultúrne vysúpenia 

a rôzne akcie. Zároveň požiadala našu orga-
nizáciu o pomoc pri týchto akciách.

A na záver dostal slovo viceprimátor 
Pavol Pažítka, ktorý hovoril o opravách                       
a úpravách v rámci mesta, ktoré sa už usku-
točnili a ktorú sú naplánované na celé vo-
lebné obdobie. A napokon sa rozpútala živá 
diskusia s rôznymi otázkami širokého spek-
tra, na ktoré zástupca primátora ochotne 
odpovedal. Pred odchodom ešte odovzdal 
symbolické kvety  Eve Čížovej. Potlesk po-
maly doznieval v sále Kultúrnej besedy.

A na úplný záver sa poďakovaním všet-
kým prítomným rozlúčila Alžbeta Kopač-
ková.

Soňa Kršková
foto: V. Klobučníková

Spoločnosť NEWAYS SLOVAKIA a. s., so 
sídlom v Novej Dubnici,  sa koncom roka 
rozhodla zorganizovať vianočnú akciu        
s názvom „Otvorme svoje srdcia star-
ším“. Cieľovou skupinou boli starkí zo 
Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici. 

Vedenie spoločnosti preto nadviazalo 
spoluprácu s týmto zariadením a pani ria-
diteľka, Helena Koníková, ponuku s nadše-
ním prijala: „Aj napriek tomu, že už máme 
čas fašiangov, chcem sa pár slovami vrátiť 
ešte k nádherným pocitom, ktoré vo mne 
rezonujú z obdobia Vianoc,“ spomína ria-
diteľka zariadenia pre seniorov, „väčšina 
klientov vníma a prežíva vianočné sviatky 
veľmi citlivo a aj preto, stopy silných pre-
žitých pocitov v nich ostávajú veľmi dlho. 
Ešte dnes veľa z našich seniorov spomína s 
úsmevom na tvári na adresné darčeky, kto-
ré sa k nim dostali prostredníctvom zamest-
nancov fi rmy Neways Slovakia, a.s.. Práve 
vďaka nim sa krásna myšlienka podarila 

zhmotniť do reálnej podoby.
Milými a srdečnými rozhovormi zistili, čo 

by ktorého klienta potešilo. Prekvapením 
bolo, aké skromné priania naši starkí mali.  
Splniť priania našich seniorov sa rozhodli 
mnohí jednotlivci aj tímy z oboch novodub-
nických sídiel spoločnosti.  

 Po pár dňoch s adresnými darčekmi stáli 
pred dverami nášho zariadenia. Už na prvý 
pohľad bolo zjavné, že boli štedrí a okrem 
splnených prianí pridali do balíčkov aj rôz-
ne maličkosti pre radosť, praktické dary či 
osobné venovania. Našim seniorom zapálili 
iskričku lásky v ich srdciach. Nedá sa slo-
vami opísať radosť v očiach našich klientov, 
nie raz okrem srdečného úsmevu, vypadla 
aj slza radosti. Musím vyzdvihnúť nielen sa-
motný čin, ale aj to, aký je pre nás dôležitý 
individuálny prístup ku klientovi a vďaka 
tomuto projektu boli naozaj naplnené túž-
by každého jedného obdarovaného. Okrem 
odovzdávania prekvapení bol pripravený aj 
malý program, ktorý sa však kvôli chrípkam 
nekonal, ale veríme, že sa uskutoční nieke-
dy počas roka 2023.

Dovolím si vysloviť veľké poďakovanie 
každému jednému zamestnancovi, ktorí sa 
podieľal na tomto krásnom projekte, ktorý 
začal nielen krásnou myšlienkou, ale bol aj 

zhmotnený do krásneho činu plného ľud-
skosti, empatie  a lásky.

Nájsť si čas a fi nančné prostriedky                            
v tomto neľahkom období dokážu len ľudia 
s veľkým srdcom a úctou pred životom. Som 
šťastná, že v našom živote existujú ľudia, 
ktorí nám dokážu dávať skutočnú lásku 
smerom von aj v tejto ťažkej dobe a že práve 
títo ľudia si našli cestu k nám, do nášho Za-
riadenia pre seniorov v Novej Dubnici. 

Krásne spomienky zostávajú v každom 
z nás ako vzácny drahokam a hrejú pri sr-
diečku nielen malé deti, ale i ľudí, ktorí  svoj 
život  už rekapitulujú. “

Zamestnancom spoločnosti Neways 
Slovakia a. s. za ich otvorené srdcia voči 
starším patrí veľké ďakujeme. Dokázali, že 
sú pripravení otvoriť svoje srdcia a potešiť                      
i obdarovať starších ľudí, hoci ich osobne 
nepoznajú. A práve to mohlo byť pre nieko-
ho tým ozajstným darom.

Dúfame, že nás všetkých táto akcia inšpi-
ruje k tomu, aby sme sa počas celého roka 
snažili rozdávať radosť a naďalej pomáhali 
tím, ktorí to potrebujú a vyčarovali úsmevy 
na tvári všade, kde sa len dá.

Andrea Danišová

KURZ KORČUĽOVANIA 
V MATERSKEJ ŠKOLE

Kalendárny rok 2022 predškoláci Materskej školy na 
Ulici Petra Jilemnického a jej elokovaných pracovísk 
Komenského sady a Martina Kukučína v Novej Dub-
nici ukončili kurzom korčuľovania v spolupráci so 
ZŠ Pavla Demitru v Dubnici nad Váhom.

Hlavnými cieľmi kurzu bolo zvýšenie korčuliarskej 
gramotnosti detí, rozšírenie portfólia činností vykoná-
vaných v zime s rodičmi, otužovanie, športovo-pohybo-
vé povedomie detí, olympizmus, fair-play, spoznávanie 
pravidiel súťaženia, rozvíjanie rovnováhovej schopnos-
ti, sily dolných končatín, špecifi ckej koordinácie a vytr-
valosti.

Naviac deti získali zdravotné benefi ty: pre chlad                    
a vyššiu vlhkosť vzduchu je prostredie vhodné pre deti               
s dýchacími problémami, astmatikov, alergikov a po-
mohli zvýšiť vyťaženosť ľadovej plochy v dopoludňaj-
ších hodinách.

Všetky deti korčuliarsky kurz zvládli vynikajúco                         
a s úsmevom napriek nespočetným pádom. Vo februári 
sa naši predškoláci tešia na plavecký kurz. 

Ďakujeme riaditeľovi Mgr. Otovi Bačovi a skvelým tré-
nerom klubu Spartak Dubnica nad Váhom pod vedením 
Róberta Gálika.

Jana Ványová
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Čas plynie tak rýchlo, že občas si ne-
stíhame uvedomovať, čo sa nám za po-
sledný týždeň, mesiac alebo rok udialo. 
Podobne to bolo i v našom prípade. Aj 
z tohto dôvodu, je vždy skvelé si to pri-
pomenúť, aspoň na výročnej členskej 
schôdzi, ktorá sa tento rok konala 22. 
januára 2023. Vo výročnej správe sme sa 
snažili popísať všetko do detailu, avšak 
pre bežného čitateľa by to mohlo byť 
kvantum informácií, preto sa pokúsime 
pootvoriť vám dvere do nášho hasičské-
ho roku 2022 trošku stručnejšie. 

Našou prioritou je ochrana zdravia                 
a majetku našich občanov, ako aj technická 
výpomoc pri starostlivosti o majetok mesta. 
Prvý zásah bolo 29.03. riadené vypaľovanie 
trávy, na žiadosť súkromného vlastníka po-
zemku. Ostrý požiar sme zaregistrovali pri 
kameňolome nad Kolačínom, ku ktorému 
bol ako pozorovateľ a podpora prizvaný 
veliteľ nášho DHZ. Ani tento rok nechýba-
la technická výpomoc pri napúšťaní a vy-
púšťaní mestskej fontány. 23.- 24. júna sme 
sa spoločne s pátracím tímom zúčastnili 
pátrania po nezvestnej osobe v miestnych 
lesoch. Posledným vážnym zásahom bolo 
16.08. odstraňovanie následkov po veternej 
smršti v susedskom meste Dubnici nad Vá-
hom. 

Pripraviť sa na podobné situácie nie je 
vždy jednoduché. Ako sa hovorí, najlep-
ším opatrením je prevencia. Tejto oblasti 
samozrejme venujeme značnú časť našej 
pozornosti. 16.10. sme vykonali obhliadku 
obytných a fi remných objektov v Kolačíne. 
4.7. sme pre deti na Spojenej škole sv. Dona 
Bosca zorganizovali prezentáciu techniky                                        
a základné pravidlá správania sa pri požia-
ri. Druhou časťou prevencie je výcvik na-
šich členov. Nepochybne, kde si lepšie ove-
riť načerpané vedomosti, ako na súťažiach. 
11.6. sme na domácej pôde – na miestnom 
ihrisku v Kolačíne – organizovali postupové 
kolo súťaže Plameň, kde sa naše tímy chlap-
cov a dievčat umiestnili na 1. miestach a po-
stúpili na krajskú súťaž do Opatovej. Tam 
sme skončili v konkurencii starších tímov 
na 3. mieste v rámci dievčenskej kategórie. 
Chlapci sa umiestnili vo svojej kategórií na 
7. mieste. Súťaží sa zúčastňovali aj kolek-
tívy starších hasičov a hasičiek. 19.6. sme 
na súťaži v Bohuniciach obhájili 1. miesto 
v kategórii dorasteniek, 3. miesto v kategó-
rií žien a 11. miesto v kategórií mužov. 7.8. 
sme sa zúčastnili ešte na pohárovej súťaži 
v Mikušovciach, kde sa nám ale nepoda-
rilo umiestniť na popredných priečkach. 
Určite stojí za zmienku, že potlesk pri po-
dávaní výkonov nebol jediným ocenením. 
Za zorganizovanie súťaže Plameň sme od 
územnej organizácie v Ilave dostali aj slov-
nú pochvalu za dokonalú organizáciu sú-
ťaže. Dosahovať špičkové výkony by nešlo 

bez našich trénerov, ale ani bez asistencie 
techniky. Zabezpečenie 100 % funkčnosti 
si vyžaduje svoj čas a na niektorých kusoch 
techniky sa podpísal aj zub času. Preto pad-
lo rozhodnutie o navrátení starého lesku 
našej Avie. 2.3 sme ju odviezli na komplet-
né prestriekanie farby. 16.4. sa nám stará 
dáma vrátila na zbrojnicu, avšak dopriali 
sme jej ešte nové majáky a úpravu vnútor-
nej elektroinštalácie, pre splnenie naj-                                                                                                
novších štandardov. Popri Avii dostala svo-
ju repasovaciu kúru aj darovaná kosačka od 
TJ Družstevník Kolačín, ktorá bude slúžiť 
na úpravu okolia našej zbrojnice. O ostatnú 
techniku sme sa postarali 19.11., kedy sme 
vykonali preštartovanie, výmenu olejov         
a zazimovanie. 

Spomedzi techniky, ktorá sa vyskytovala 
pri našej zbrojnici, vytŕčali občas aj stroje, 
ktoré nepatria nášmu zboru. Boli to traktory, 
bagre, rekultivátory, vŕtačky, zbíjačky a iné 
nástroje,  ktoré sa starali o skrášlenie zbroj-
nice a jej okolia. Azda najväčšou účasťou 
techniky sa môže pochváliť naša zbrojnica, 
ktorá si prešla kompletnou rekonštrukciou. 
Koniec – koncov, týmto výsledkom sme sa 
mohli pochváliť 8.10., kedy sme našu zbroj-
nicu ofi ciálne otvorili. Tí, ktorí nemali mož-
nosť nahliadnuť do zbrojnice, si ale určite 
všimli okolie našej zbrojnice, kde sme usi-
lovne pracovali na vyrovnaní tréningovej 
dráhy, spevnení brehov a prípravy podložia 
pre našu historickú techniku. 

Na základe nášho dobrovoľníckeho pre-
svedčenia nie je naším hlavným cieľom, aby 
sme pomáhali len našej organizácií, ale aby 
sme o zmysle našej práce dokázali presved-
čiť aj naše okolie. Tieto aktivity sme v roku 
2022 viedli 3 rôznymi cestami. Všeobecná 
pomoc, aktivity pre (a s našimi) členmi                              

a podujatia pre verejnosť. Do prvej kategó-
rie v tomto roku nepochybne patrí marcová 
pomoc pri zbierkach potravín pre vojnou 
postihnuté oblasti, 2.5. Floriánska kvapka 
krvi, 14.5. stavanie stanu pre charitatív-
nu akciu a  4.6. animátorská výpomoc pri 
oslavách 65. výročia Novej Dubnice. Našej 
pozornosti v tejto oblasti neušiel ani kostol, 
kde sme tradične spratali stromček, 16.4. 
sme strážili Boží hrob,  počas leta asistovali 
na umývaní okien a opäť v adventnom ob-
dobí postavili nový stromček. V oblasti akti-
vít pre našich členov sme si 8.3. pripomenu-
li počas MDŽ naše hasičky, 4.5. sme si uctili 
nášho patróna sv. Floriána. Potešujúcou 
udalosťou bolo 30.7. tradičné posedenie                   
a varenie gulášu pre našich členov. Táto 
akcia bola podporená aj dotáciou Tren-
čianskeho samosprávneho kraja v rámci 
projektu „Poseď si s nami.“ 6.8. sme sa ako 
zbor zúčastnili na veľkolepých oslavách 
100. výročia Zemskej hasičskej jednoty na 
Slovensku. V oblasti podujatí pre verejnosť 
sme začali 30.4. stavaním mája. 7.5. sme sa 
v súkromnej spoločnosti podieľali na pro-
grame DOD. Čo by do prípravy najťažšou 
akciou pre verejnosť, bol i tento rok hodo-
vý víkend, ktorý sa začal zábavou v piatok,                                                                                           
v sobotu pokračoval sobotným popoludním 
pre občanov a zakončili sme ho opäť nedeľ-
nou zábavou. Tou poslednou akciou v roku 
2022 bolo prekvapenie  pre miestne deti                                                                                                 
v podobe Hasičského Mikuláša, ktoré-
ho ako i po iné roky sprevádzali členovia                              
z nášho DHZ. 

Hovorí sa, že dobré veci sa chvália samé. 
To je aj jedným dôvodom, prečo si každú 
pochvalu vážime a tým pádom vieme, že 
ideme dobrou cestou. Táto cesta by nebola 
možná bez vašej podpory. Najväčšiu mieru 
podpory pre náš zbor predstavuje dotácia          
z mesta, ktorá bola v roku 2022 vo výške 
6000 €. Ďakujeme mestu, že nás podporu-
je v takomto rozsahu a významnou mierou 
prispieva k rozvoju hasičstva v našom mes-
te a mestskej časti Kolačín.  

Značná fi nančnú podporu tvorili aj  
príspevky od našich sponzorov, dotácie  
z projektov od TSK a spoločnosti Tesco                  
a príspevok 2 % z daní. Je nám jasné, že nie 
všetky zbory majú takéto možnosti a o to 
viac si pomoc vážime. Veľkým prínosom je 
pre nás aj podpora od našich členov, ktorí 
trávia svoj čas na brigádnických akciách. 
Trénerov, ktorí dávajú svoje skúsenosti bu- 
dúcim generáciám a členom výboru, ktorí 
zabezpečujú organizačné veci. 

V neposlednom rade ďakujeme aj našim 
podporovateľom, ktorí šíria naše dobré 
meno aj medzi ostatných občanov. Bez va-
šej podpory, hoci i len na sociálnej sieti, by 
to nebolo možné. Ste signálom, že to všet-
ko, čo robíme má zmysel. A za to vám veľmi 
pekne ďakujeme. 

Dušan Kačík
predseda DHZ Nová Dubnica - Kolačín

HASIČI - ZHRNUTIE ROKA 2022

OPUSTILA NÁS
TERÉZIA 

PEKÁRIKOVÁ
Dňa 19. januára nás zastihla smutná správa o úmrtí 
rodáčky z Novej Dubnice, speváčky a umelkyne Te-
rézie Pekárikovej, ktorá by sa bola 28. februára tohto 
roka dožila 69 rokov.

Naše mesto zviditeľňovala ako talentovaná mladá 
speváčka na mnohých regionálnych i celoštátnych spe-
váckych súťažiach vrátane Zlatej kamery, čo bol odra-
zový mostík aj pre hviezdy ako Jana Kocianová, či Eva 
Máziková. Neskôr ju hudobná kariéra zaviedla do za-
hraničia, okrem iného do Holandska, kde neskôr ostala 
žiť. V súťaži Sound Mix Show sa stala holandskou Edit 
Piaf. Neskôr sa stala obchodnou dodávateľkou umelec-
kých sklárskych výrobkov známych českých sklární pre 
Holandsko a aj celý Benelux. Ako sama hovorila, sklo ju 
priťahovalo ako magnet a jej umelecké cítenie ju privied-
lo aj ku navrhovaniu vlastných sklených váz a artefak-
tov, ktoré vyrábali vynikajúci moravskí a českí sklárski 
majstri. 

V pamäti nám ostane ako obľúbená účinkujúca                        
v hitparáde Repete Ivana Krajíčka, kde s piesňou „Už 
sme prišli do rečí“ postúpila do silvestrovského vydania 
a prišla ju zaspievať so svojou pár týždňovou dcérkou 
Angélique. Mala dve dcéry (staršia Nathalie), obe boli 
hnacím motorom jej života, milovala ich a snažila sa 
odovzdávať im to, čo bolo v nej – lásku k hudbe, ume-
niu, kráse a lásku k životu.

Mesto Nová Dubnica vyslovuje rodine pani Pekáriko-
vej úprimnú sústrasť.

Petra Hrehušová
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Zmena programu vyhradená. Informácie o progra-
moch a predpredaj vstupeniek na všetky podujatia: 
Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.: 
042 4433 484, kl. 110,111, e-mail: kebiskova@nova-
dubnica.sk  
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video 
záznamy. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spra-
covaním a zverejnením.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRYPRIPRAVUJEME

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE A TRHY 
Sobota 25. marca od 14.00 do 17.00 hod., KC  Panorex 

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče, veľ-
konočné a jarné dekorácie. Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolu-
práci s umeleckými remeselníkmi,  školami , združením Venuša, 
novodubnickými  čipkárkami a DSS Slávnica.

OTEC 
Pondelok 13. marca o 19.00hod., KC Panorex 

Pútavý, miestami až detektívny príbeh jedného muža, ktorý žije 
spolu so svojou dcérou fi nálnu etapu svojho života. Do nej mu 
fatálnym spôsobom zasahuje jeho choroba, ktorá však spôsobu-
je  smiešne, až groteskné situácie. Účinkujú: Emil Horváth, Petra 
Vajdová, Alexander Bárta, Helena Krajčiová, Dominika Žiarano-
vá a Peter Brajerčík.
Vstupné: 19 €.

NESKORO VEČER - talkshow Petra Marcina
Utorok  16. mája o 19.00 hod., KC Panorex 

Najúspešnejšia slovenská talkshow
opäť mieri za svojimi divákmi!
Peter Marcin  prichádza do Novej Dubnice so zájazdovou 
verziou najpopulárnejšej a najúspešnejšej slovenskej 
talkshow, s NOVÝMI HOSŤAMI!
Môžete sa tešiť na skvelú LIVE atmosféru, pútavé rozho-
vory, zábavné príhody a scénky, pesničky, či interakcie 
s divákmi!
Hosťami v KC Panorex budú spevák Mário „Kuly“                     
Kollár, herečka Dominika Richterová a herec Martin                     
Klinčúch. A možno príde aj „Malý Mirko“...
Rezervujte si svoje miesta, kým sú ešte voľné!
Vstupné: 19 €.

MIROSLAV DONUTIL - NA KUS REČI
Pondelok 19. júna o 19.00 hod., KC Panorex

Miroslav Donutil... Treba viac slov? Veď, kto by tohto 
vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? 
Už počas školy začal hrať v práve vznikajúcom Divadle 
na Provázku, v ktorom po promócii  získal angažmán. V 
roku 1990 sa Miroslav Donutil stal členom pražského Ná-
rodného divadla. Spontánne, fantáziou naplnené herec-
tvo malých scén, dokázal prirodzene spojiť s tradičným 
psychologickým prístupom k postavám a tak sa už čo-
skoro stal jedným z jeho popredných členov. Publikum 
ho miluje aj ako moderátora televíznej talkshow  a jedi-
nečného rozprávača vtipných príbehov z vlastného živo-
ta, ktoré prezentuje vo svojich zájazdových programoch
Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom  
programe a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním 
vás dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba do-
konca aj rozplakať! Nenechajte si ujsť  novú show aktu-
álne najlepšieho českého rozprávača a zabávača!
Vstupné:19 €.

SIMA  MAGUŠINOVÁ s kapelou
Štvrtok 20. apríla o 18.00 hod., KC Panorex 
  
Sima Magušinová je slovenská speváčka, pesničkárka, ktorá sa narodila v Po-
važskej Bystrici. Spievanie a tvorenie vníma nielen ako záľubu, ale aj ako posla-
nie a dar od Boha. Rada píše skladby nielen pre seba, ale aj pre iných, prípadne 
aj pre fi lmové alebo muzikálové projekty. Vstupné: 18 €.

Svojim poslucháčom Sima Magušinová odkazuje: „Aj vďaka vám má moja ra-
dosť z hudby, ktorú vnímam ako dar od Boha, ešte krajší rozmer. Všetky moje 
piesne sú súčasťou môjho srdca a keď môžem toto svoje srdce s vami zdieľať, 
keď môžem robiť svojimi pesničkami niekomu radosť, je to radosť aj pre mňa.“ 

ŠČAMBA 
Sobota 15. apríla o 18.00 hod., KC Panorex

Ľudovo humoristická hudobná skupina  Ščamba vznikla na pre-
lome tisícročia. Ich koncert tvoria veselé skladby a  vtipné slo-
vo. Každoročne odohrá veľké množstvo koncertov na Slovensku                                                                 
a v zahraničí... na Morave, v Čechách, v Chorvátsku, Rumunsku                                                               
a niekoľkokrát zabávali československú komunitu aj v USA.  
Ščamba sa predstavila divákom v RTVS, Markíze, TV JoJ a za 
sebou má svoje účinkovanie aj v Šláger TV a TV Senzi. Vydala                                            
6 CD. Najväčšou raritou je,  že od svojho vzniku v roku 2000 hrá     
v pôvodnom zložení . Skupina pochádza a stále žije v obci Trste-
né pri Hornáde. Od roku 2016 je súčasťou kapely aj dievčenské 
zoskupenie Čerešenky.
Vstupné: 15 €.

EXPEDIČNÁ KAMERA – festival outdoorových fi lmov
Štvrtok 13. apríla o 18.00 hod., KC Panorex

7 fi lmov zo sveta počas jedného večera. Dostaneme sa na Ba-
ffi  nov ostrov, zistíme, aké je to byť nepočujúcou horolezkyňou, 
na bicykloch sa pozrieme na hory pri Santiagu de Chile, na dva 
týždne zažijeme Švajčiarsko, absolvujeme netradičnú svadobnú 
cestu na dvoch kolesách a na záver spoznáme viac Madagaskar 
i Malorku
Bližšie informácie o fi lmovom festivale nájdete na strane 8. 
Vstupné: 5 €.

DONUTIL
MIROSLAV

PREKLIATY KARBUNKUL - NAPÍNAVÝ A TAJOMNÝ PRÍBEH
Dňa 19. februára asi upršané nedeľné po-
poludnie spôsobilo, že Novodubničania 
ostali doma (asi odpočívali po fašian-
goch) a neprišli do Panorexu. Návštev-
nosť divadelného predstavenia Prekliaty 
karbunkul bola žiaľ nízka. 

Mestské divadlo Považská Bystrica u nás 
hosťovalo po prvý raz a možno práve preto, 
že ich mená nie sú známe z televízie, ponu-
ka spracovanej ľudovej báje oslovila len zo-
pár divákov. Divadelníci z Považskej Bystri-
ce sa však nenechali odradiť a napriek tomu 
odohrali adaptáciu báje Jastrabia hora s pl-
ným nasadením. 

Postupne sa striedala dejová línia príbe-
hu lásky, zrady a nenávisti tatranskej víly 
s líniou, ktorá sa odohráva na rovnakom 

mieste v súčasnosti. Spracovanie nebolo 
prvoplánové a divák bol pozvaný si mnoho 
domyslieť. Jeho predstavivosť bola podpo-
rená jednoduchou scénou, svetelnými a dy-
movými efektmi. Silnú napínavú atmosféru 
vytvárala úžasná hudba Sisy Michalideso-
vej a pohybovo-tanečné stvárnenie. Obdi-
vovali sme aj krásne kostýmy, ktorých časti 
vlastne tvorili scénu. Toto predstavenie 
potešilo najmä tých, ktorí radi premýšľajú                 
a vnímajú krásu aj bez mnohých slov.

Tí, čo neprišli, môžu ľutovať. Predstave-
nie však organizátorov motivovalo k tomu, 
že sa takýto typ podujatí budú snažiť zara-
ďovať častejšie.

Petra Hrehušová
foto: P. Jelínek
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Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynulo jedenásť rokov, odke-
dy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec            
a dedko Miloslav Vlach. Len sviečku horiacu                                                                                  
a krásnu kyticu ti môžeme na hrob dať, chvíľu po-
stáť a s láskou spomínať. S úctou a láskou spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodinami, vnúčatá          
a ostatná rodina.

Jozef Sýkora
Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich 
srdciach budeš stále žiť. 30. marca uplynie 30 
rokov, odkedy nás náhle opustil milujúci otec                      
a dedko Jozef Sýkora. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. S láskou spomínajú deti                  
s rodinami.

Jozef Poláček
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach žije spomienkami. Dňa 27. februára 2023 
by sa bol dožil 70 rokov, no 2. februára 2019 nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko Jozef Poláček. S láskou a úctou spomí-
na manželka a deti s rodinami.

Jolana Kočková
Osud je občas krutý, nevráti, čo raz vzal. Zostanú 
iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 21. januára uply-
nulo 15 rokov, čo nás navždy opustila manželka, 
mama a stará mama Jolana Kočková. S láskou 
spomíname.

Ján Martiš
Dňa 17. februára uplynuli 2 roky, čo nás opus-
til milovaný otec, dedko a pradedko Ján Martiš.                  
S láskou a úctou spomínajú dcéry Iveta a Janka 
s rodinami.

Emília Pappová
So smútkom v srdci si pripomíname, že 16. febru-
ára uplynulo 10 rokov, čo nás opustila naša mi-
lovaná mama, manželka, babička a prababička 
Emília Pappová. Máme ťa v srdci. S láskou spomí-
na manžel Štefan, dcéra Ľubka, syn s vnúčatami      
a pravnúčatami, sestra a celá rodina Horňáko-
vých a Pappových.

Dušan Jung
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal rád, nedoká-
že zabudnúť. Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ spomienkami. Dňa 5. marca v deň 
tvojich narodenín to bude už 5 rokov, čo si nás na-
vždy opustil. S láskou na teba spomína manželka 
Marta, syn Dušan a dcéra Andrea s rodinami.

Karolína Boková, Miroslav Boko, Ján Boko
Dňa 16.februára si pripomenieme smutné prvé výročie odvtedy, ako 
nás navždy pustila naša drahá mamička, babka a prababka Karolína 
Boková. Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich žije 
stále spomienkami. 
Zároveň sme si pripomenuli 6 rokov od smrti Miroslava Boku, brata, 
manžela, otca, deda a pradedka, ktorý zomrel 19. decembra 2016.
13. marca 2022 uplynulo 31 rokov od smrti Jána Boku, nášho otca, 
svokra, dedka a pradedka. Hoci odišli a nie sú medzi nami, v našich 
srdciach zostanú stále s nami. Spomína smútiaca rodina: dcéra Oľga 
s rodinou, syn Ján s rodinou a nevesta Anna s rodinou.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIAHOSPICOVÁ 
STAROSTLIVOSŤ
V  NSP ILAVA

V roku 2017 sme v Nemocnici s poliklinikou Ilava 
n.o. otvorili oddelenie ústavnej hospicovej starost-
livosti. Cieľom a účelom hospicovej zdravotnej sta-
rostlivosti je udržanie najvyššej možnej kvality živo-
ta pacienta, zmiernenie utrpenia, poskytnutie úľavy 
od bolestí a iných závažných symptómov onkologic-
kého ochorenia.

Vyrovnávanie sa s realitou blížiacej sa smrti závisí od 
osobnosti chorého, schopnosti prijať realitu, od štádia 
ochorenia, psychickej i fyzickej odolnosti,... Pre nevy-
liečiteľne chorého je ideálnym zázemím domáce pro-
stredie. Nie vždy však rodina dokáže doma zabezpečiť 
celodennú starostlivosť.  

V našom hospicovom zariadení poskytujeme 24-ho-
dinovú ošetrovateľskú a v prípade potreby aj lekársku 
starostlivosť o chorých. Veľkou snahou je, aby sa chorí    
u nás cítili príjemne, aby im pripomínal viac domáce 
ako nemocničné  prostredie. V zariadení nie je pevne ča-
sovo stanovený harmonogram bežných denných aktivít 
(okrem podávania terapie), nakoľko je vhodné prispôso-
benie sa fyzickým možnostiam, psychickému stavu, bio 
– psycho – sociálnym a spirituálnym potrebám chorého. 

Návštevy na oddelení nie sú časovo limitované a po- 
núkame pomoc a podporu aj rodine pacienta. 

Duchovné potreby je možné zabezpečiť individuálne 
podľa vierovyznania, zdravotných schopností a možnos-
tí pacienta po komunikácii s pacientom/ príbuznými..

Hospicovú starostlivosť poskytujeme v 1 a 2-lôžkových 
izbách. Celková kapacita oddelenia je 13 lôžok. Súčasťou 
oddelenia je aj duchovná miestnosť a izba pre príbuz-
ných. 

V Slovenskej republike je podobných zariadení nedo-
statok, s ohľadom na starnúcu populáciu a demogra-
fi cký vývoj bude ich kapacita čoraz menej dostačujúca. 
Jeden z dôvodov je aj neľahká fi nančná situácia týchto 
zariadení, nakoľko dôstojné zmiernenie utrpenia ťažko 
chorých stojí nemalé prostriedky.

Naša nemocnica sa usiluje, aby zdravotná starostlivo-
sť bola dostupná pre všetkých, bez ohľadu na ich sociál-
ne postavenie.

Úhrada zdravotnej starostlivosti:
• Zdravotné poistenie + spoluúčasť pacienta- 15 €/

deň. 
• Samoplatci (bez účasti zdravotnej poisťovne) – 

40 €/deň.   
• Možnosť aj krátkodobých pobytov za plnú úhra-

du  

Bližšie informácie ohľadom administratívnych náleži-
tostiach a poplatkov nájdete na webovej stránke NsP Ila-
va n.o. www.nspilava.sk -  v sekcii oddelenia, prípadne 
telefonicky u vedúcej sestry: 042/46 67 239.

Po rokoch strávených na ihriskách,                    
v telocvičniach, na atletickej dráhe ako 
športovca a neskôr ako trénera, som 
chcel svoje skúsenosti a vedomosti zúro-
čiť inak. Videl som, ako mnohé z detí 
prestávajú pohyb vnímať nielen ako spô-
sob byť zdravšie, ale čo bolo ešte horšie, 
tak ako nástroj pre svoju radosť. A tak 
som v roku 2013 ofi ciálne založil organi-
záciu s názvom OSA.

Podarilo sa mi nadchnúť zopár rovnako 
„šialených“ priateľov a začali sme písať svo-
je prvé riadky. Začali sme behať prvé metre, 
skákať prvé centimetre, či jazdiť prvé kilo-
metre. Myšlienka, ktorá sa mi v hlave tvorila 
roky predtým, sa stala skutočnosťou. Začali 
sme MENIŤ POHYB NA RADOSŤ !

Prvé roky sme počúvali (okrem iného) 
slová ako: „Čo to vlastne robia v tej OSE? 
Skáču s deťmi? Čomu sa to venujú? Čo to je 

ďalší cyklistický klub? Načo....?
Postupne sme začali nielen ľudí v našom 

okolí, ale aj celého Slovenska či Moravy pre-
sviedčať, že naše poslaním je viac, ako len 
skákať, behať, či hrať sa. Naše okolie začalo 
naozaj vnímať, že našim poslaním je ukázať 
deťom, že cez pohyb a šport získajú nielen 
zdravšie telo. Získajú priateľstvá možno aj 
na celý život, získajú návyky, vďaka ktorým 
budú odolnejšie voči stresu v práci, naučia 
sa riešiť úlohy v kolektíve, zamakať za ka-
maráta, pomôcť kolegovi, keď už nebude 
vládať, či mať radosť zo spoločného úspe-
chu.

A ani sme sa nenazdali a už oslavujeme 
10 rokov. 10 rokov tvrdej práce plnej odrie-
kania, strádania, obetovania a budovania. 
10 rokov, počas ktorých našimi tréningami 
každoročne prešlo viac ako 100 detí. Hodiny 
tréningov sú však len číslo, ktoré vidia všet-

ci, ktorí nechcú a možno ani nepotrebujú 
vidieť viac. Za tým všetkým sú však hodi-
ny príprav, prebdené noci plné plánovania                
a kalkulácií, hodiny s ceruzkami v ruke pri 
tvorení designu, plagátov, tričiek, dresov                 
a ostatných predmetov. Kilometre prejazde-
ných ciest autami, zjazdených trás bicyk-
lami, nabehaných chodníkov v teniskách, 
aby sme deťom pripravili tréningy, preteky, 
či program na letných táboroch.

Tony odprataného odpadu, stovky ki-
logramov nového stavebného materiálu, 
či kilometre štvorcové nových omietok pri 
budovaní komunitného centra OSA FAMILY 
GYM. O športových pomôckach a náradí ani 
nehovorím. Dá sa to už počítať v desiatkach 
tisícoch EUR.

(pokračovanie na 8. strane)

JUBILEJNÝCH
10 ROKOV
S OSA ACADEMY



8 FEBRUÁR 2023NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Vydáva mesto Nová Dubnica. IČO: 00317586. Sídlo: Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. Kontakt: 042/4433 526, msu@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk.
Vedúci redakcie: Bc. Pavol Pažítka. Šéfredaktor: Ing. Petra Hrehušová.  
Grafi cká úprava: Mgr. Milan Ondrišák. Tlač: Petit Press - Bratislava. Administrácia a inzercia na MsÚ.
Registrácia: EV 686/08. ISSN 1338-788X. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory autorov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

EXPEDIČNÁ
KAMERA
2023
13. APRÍLA O 18.00 V KC PANOREX

7 fi lmov zo sveta počas jedného večera. Dostaneme sa na Baffi  nov ostrov, zistíme, aké je to byť nepočujúcou horolezkyňou, na 
bicykloch sa pozrieme na hory pri Santiagu de Chile, na dva týždne zažijeme Švajčiarsko, absolvujeme netradičnú svadobnú 
cestu na dvoch kolesách a na záver spoznáme viac Madagaskar i Malorku. Vstupné: 5 €.

PROGRAM:
18.10 h - Dovolenka na Baffi  novom ostrove
Rok: 2022; Dĺžka: 12 min; Krajina pôvodu: Kanada
Hľadáte romantickú dovolenku? Skúste Baffi  nov ostrov! Pamätajte: expedícia je to isté ako dovolenka, záleží len na vašom prístupe. Erik 
Boomer a Sarah McNair-Landry sa vo fi lme vydávajú na odvážnu 45-dennú expedíciu na odľahlý Baffi  nov ostrov, aby hľadali skaly, na 
ktoré by sa dalo vyliezť a nepreskúmané rieky, ktoré by si dali splaviť.

18.22 h - Vznešená
Rok: 2022; Dĺžka: 15 min; Krajina pôvodu: USA
Efektívna komunikácia je výzva, ktorej čelí každý horolezec. Je to šport, ktorý vyžaduje intenzívne sústredenie, spoluprácu a prekonanie 
strachu. Pre nepočujúcu horolezkyňu Sonyu Wilson sú komunikácia a komunita životne dôležité. Elevated je neverbálny fi lm zdieľajúci 
Sonyinu skúsenosť nepočujúcej ženy a horolezkyne, pracujúcej na prekonaní priepasti medzi nepočujúcimi komunitami a outdoorovým 
priemyslom.

18.38 h - Strážcovia údolia sopky Tupungato
Rok: 2022; Dĺžka: 20 min; Krajina pôvodu: Čile
Film ukazuje neuveriteľný výstup a zostup najvyššej hory centrálneho Čile na bicykli. Sopka Tupungato (6 570 m nm) je vzdialená len 80 
km od hlavného mesta Santiago de Chile, ale z dôvodu zlej dostupnosti sa toho o nej veľa nevie.

19.00 h - Ticho
Dĺžka: 9 min; Krajina pôvodu: Kanada
Občas toho začnete mať dosť a potrebujete utiecť niekam, kde nezáleží na tom, ako efektívny ste dnes boli a koľko ste toho splnili. Film 
sleduje Reinisa, ktorý strávil dva týždne vo švajčiarskych Alpách. Každý deň chodil hore a dole, plával v mrazivých vodách a hlavne trávil 
čas sám so sebou.

19.10 h - Najdlhšia svadobná cesta?
Rok: 2021; Dĺžka: 25 min Krajina pôvodu: ČR
Mladí dobrodruhovia Peggy Marvanová a Adam Záviška o sebe hovoria ako o normálnych ľuďoch, ktorí jednoducho len idú za svojimi 
snami. Týmto spôsobom si už na svoje konto stihli pridať také úspechy, ako napríklad víťazstvo na slávnom závode Tour Divide (4500 
km) alebo svetové prvenstvo na zimnej polárnej výzve Lapland Extreme Challenge. Ich motto znie: „Veľký cieľ dáva životu veľký zmysel.“

19.35 h - PRESTÁVKA 

19.55 h - Madagaskar - ostrov duchov a kúziel
Rok: 2019, Dĺžka: 46 min, Krajina pôvodu: Česko
Dokument zachytáva pátranie po údajnej záhadnej bytosti menom Kalanoro, žijúcej v odľahlých miestach ostrova Madagaskar. Tento tvor 
má podľa domorodcov magickú moc, nadprirodzenú silu a telepatické schopnosti. Obyvatelia Madagaskaru v neho veria a majú k nemu 
veľký rešpekt. Členovia expedície sa zúčastnia niekoľkých obradov, takzvanej tromby, na vyvolávaní tejto chlpatej, asi meter vysokej 
bytosti.

20.45 h - Mallorca
Krajina pôvodu: Česká republiky; Dĺžka: 16 min
Autenticky podaná zimná výprava na Malorku v čase omikronu cez hľadáčik telefónu. S plnou poľnou po nevyšliapaných trasách najväč-
šieho z Baleárskych ostrovov. Desať dní a dvaja pútnici na ostrove, ktorý si obľúbili nielen dávni piráti. Spanie pod širákom, krásne pláže              
a azúrové more. Nespočet výškových metrov a kilometrov v nohách. To všetko pre jedinečné stretnutia, ľudí a miesta, z ktorých sa tají 
dych.

V prípade, že budú mať návštevníci záujem, premietneme ešte bonusový fi lm: 

21.01 h - Divoké vody
Rok: 2021, Dĺžka: 66 min, Krajina pôvodu: Francúzsko 
Objavte príbeh jednej z najúspešnejších kajakárok svojej generácie – Nourie Newman. Filmovému režisérovi Davidovi Arnaudovi sa poda-
rilo poodhaliť Nourii ako nikdy predtým. Zisťujeme, že zápasí s vecami, ktoré občas ovplyvňujú aj ich športové výkony a možnosti posúvať 
svoje hranice.

(pokračovanie zo 7. strany)

No dnes tu pred mojimi a vašimi očami stojí 10-roč-
ný klub, za ktorý môžem s hrdosťou povedať, že je sil-
ný, stabilný a schopný prežiť a zdolať každú prekážku! 
Našiel som totiž jeden veľmi dôležitý článok každej 
skvelej fi rmy. Našiel som totiž ten najlepší tím na svete! 
OSA TEAM! Podarilo sa mi svojim vzorom, príkladom                          
a vedením nielen nájsť skvelých kolegov trénerov, ale aj 
pomocníkov v ostatných činnostiach. Andrej Nemeček, 
Zuzka Škrovanová, Radko Krajčík a Michaela Šimková 
sú tí, na ktorých sa viem spoľahnúť vždy a na každom 
kroku. A spolu s nimi sa nám podarilo vychovať v našej 
OSA AKADÉMII skvelé deti, ktoré sa práve vďaka meto-
dike stali skvelými, cieľavedomými a poctivými mladými 
trénermi. Tatianka Samulová a Ninka Gazdíková sú tie 
dievčence, ktoré sú a pre mňa a navždy budú OSA! V ich 
stopách už kráčajú ďalšie deti, ktoré chcú byť ako ony. 
Ony budú našou budúcnosťou. No hlavne budúcnosťou 
pre ďalšie deti a generácie, ktoré budú hľadať v športe              
a pohybe to krásne. 

Dalo by sa písať a rozprávať veľmi veľa a dlho. No 
priestoru v novinách je málo a my sme radšej, keď našu 
prácu prežívate naživo s nami. Prijmite preto prosím 
naše pozvanie k pohybu a premeňme ho spoločne na ra-
dosť nielen vašich detí a vnúčeniec. Ale aj na vašu. U nás 
nejde o prvé miesto, najrýchlejší čas, či najväčšiu vzdia-
lenosť. Ide hlavne o tie spoločné pozitívne emócie, ktoré 
sa vám snažíme sprostredkúvať už 10 rokov. Pozrite si 
náš kalendár podujatí na tento rok a príďte medzi nás. S 
deťmi, s vnúčatami, alebo aj sami. Sme tu pre vás.

LEKCIE V OSA FAMILY GYM:
• „RANNÝ BUDÍČEK“, pre tých, ktorí si chcú zacvi-

čiť pred prácou 3 x týždenne.
• „KRUHÁČE“, poriadne si zamakať po práci, aby 

sa lepšie spalo, aby nám lepšie chutilo, aby sme 
boli silnejší.

• „ZUMBA a STRONG“ sa už u nás pekne rozbehli 
a tak dámy, ktoré majú rady tanečné lekcie, už 
obsadili 4 hodiny v týždni.

KLASIKA AJ NOVINKY V ŠPORTOVÝCH EVENTOCH 
POD HLAVIČKOU OSA:

OSA CHALLENGE 2023 oslávi 10 rokov a už to nie je 
len pre deti. Bude vás čakať 5 podujatí, kde dospelých 
určite chytia za bežecké srdce hlavne „NOČÁK“ a „BEH 
SALAŠMI“

LETO S WASPYM bude opäť plné pohybu a smiechu 
na detských tvárach. Pripravili sme dva turnusy den-
ných táborov a jeden turnus pobytový. Je sa na čo tešiť. 

GIRLS RIDE si v minulom roku našli svoje miesto                
v cyklistickom kalendári žien a dievčat, ktoré si chcú 
cyklistiku užiť bez naháňania manželmi, či aktívnejšími 
partnermi. 

Dámy sa u nás naučia nielen jazdiť či zlepšovať si 
kondíciu, ale tiež ako si poradiť s drobnými technickými 
problémami, defektom, nastaveniami bicykla a nebude 
chýbať ani dobrá káva, pivko, prosecco alebo koláčik 
niekde na cestách... 

FUNNY BIKE TRIP NA KOHÚTKU ... tento už tradič-
ný cyklo trip „za buchtami“ na obľúbenú chatu Kohútka 
nám po 5 rokoch už narástol počtom účastníkov na čís-
lo, kedy si už každý z nich zaslúži servis hodný veľkého 
podujatia a tak ho od tohto roku chceme pre vás (tradič-
ných, ale aj nových hobby jazdcov) pripraviť „na kom-
plet“, avšak v duchu našich zásad. Pohodový a zábavný.

MISSION RIDE - NAPRIEČ ČESKOSLOVENSKOM 
je podujatie, ktoré sme v minulom roku zorganizovali 
premiérovo v jeho reálnej podobe na cestách Sloven-
ska (mnohí si pamätáte jeho virtuálnu verziu z rokov 
2014,2015,2016). Jeho charitatívna misia priniesla do ži-
vota Lucke Prchlíkovej úsmev a nádej.

Tento rok budeme pomáhať Patrikovi Hudecovi z Ko-
šeckého Podhradia a tiež cyklistom, aby sa cítili na ces-
tách bezpečnejšie.

Každé z týchto podujatí už nájdete na našom no-
vom webe www.osasport.sk a veríme, že si každý                                       
z vás nájde to svoje. A ak nie, nevadí. Budeme tu s vami 
ďalších 10 rokov budovať, stavať, plánovať, kresliť a vy-
mýšľať všetko, aby sme opäť mohli ešte viac MENIŤ PO-
HYB NA RADOSŤ!

Ďakujeme, že ste s nami už 10 rokov

Adrián Gazdík & OSA TEAM


