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Vážení spoluobčania, s prí-
chodom školského roka, 
jeseň klope na dvere a teplé 
letné dni sa stávajú minulo-
sťou. Počas letných prázd-
nin sme mali príležitosť si 
oddýchnuť a načerpať nové 
sily. 

Aj napriek tomu, že je za 
nami leto, musím konštatovať, 
že počas uplynulých týždňov 
sme nezaháľali a usilovne pri-
pravovali rôzne projekty. 

Počas posledných mesiacov 
sme spracovali projekt na ob-
novu budovy - „Zníženie ener-
getickej náročnosti bývalej 
ZUŠ“ na adrese Sady Dukel-
ských hrdinov. Táto žiadosť sa 
pripravuje v najbližších dňoch 
na podanie a získanie pros-
triedkov z fondov Európskej 
únie. Rozpracovali sme pro-

jektovú dokumentáciu na ob-
novu a rekonštrukciu Mestskej 
knižnice a zlepšenie služieb 
obyvateľstvu, kde je možné 
žiadať fi nančné prostriedky 
až do 200.000 €. Taktiež  bola 
začiatkom leta podaná žiadosť             
o „Regeneráciu vnútroblokov 

v Sadoch Cyrila a Metoda“, 
kde by sa mal obnoviť park 
okolo fontány, zrekonštruovať 
detské ihrisko a tiež vybudo-
vať ihrisko pre milovníkov 
psíkov. Celý tento projekt má 
riešiť rekultiváciu a obnovu 
zelene v celej tejto časti mes-
ta. Hodnota získania nená-
vratných fi nančných zdrojov z 
prostriedkov Európskej únie je 
viac ako 300.000 €.

Popri týchto projektových 
prácach prebieha rekonštruk-
cia kina Panorex a výstavba 

Zariadenia sociálnych služieb.
Projekt kina Panorex sa 

pomaly blíži ku svojmu fi nále              
a začínajú sa riešiť interiérové 
detaily objektu, tak aby vo fi -
nále tento objekt spĺňal funkč-
né a estetické požiadavky. 

V týchto dňoch pripravuje-

me spustenie rekonštrukcie 
Kultúrnej besedy, kde sa začne 
na prácach s obnovou scho-
dov a poškodenej základnej 
izolácie. Celá rekonštrukcia 
by mala prebiehať 3 mesiace           
a verím, že sa práce podarí do-
dávateľovi ukončiť do prícho-
du vianočných sviatkov. 

Na prelome septembra                    
a októbra začneme aj s obno-
vou stojiska na kontajnery na 
Ulici SNP pred bytovým do-
mom č. 70.

Počas letných mesiacov 

sme boli svedkami silných 
vetrov, v dôsledku ktorých 
musel zasahovať aj Dobrovoľ-
ný hasičský zbor z Kolačína, 
za čo im patrí veľká vďaka. 
Vždy sú pripravení okamžite 
pomáhať obyvateľom mesta                                                                               
a ako mesto sa môžeme na 
nich vždy plne spoľahnúť. 
Okrem zasahovania pri živel-
ných pohromách zvládli na 
výbornú aj organizáciu Kola-
čanských hodov, kde počas 
troch dní, aj napriek opat-
reniam, vytvorili priestor na 
to, aby sa miestni obyvatelia 
mohli prísť zabaviť a zatanco-
vať si.

Mesto počas teplých let-
ných dní pripravilo bohaté 
kultúrne podujatia, čím sme 
sa (aj napriek rôznym opatre-
niam) aspoň čiastočne snažili 
kompenzovať výpadky zo za-
čiatku roka. Záver leta patril 
tradične Festivalu dychových 
orchestrov a mažoretiek, ten-
to rok v oklieštenej účasti 
zahraničných návštevníkov, 
cyklo MTB maratónu a fi nálnu 
bodku dajú motorkári svojou 
nočnou jazdou mestom. Prvý 
septembrový deň bude patriť 
tradičným trhom na miero-
vom námestí.

Na záver mi dovoľte žiakom 
popriať veľa optimizmu do za-
čínajúceho sa školského roka, 
aby čas, ktorý strávia v škole, 
bol potešením. Ich rodičom 
prajem veľa úspechov v práci 
a našim seniorom veľký ús-
mev na tvári z každodenných 
radostí života.

Peter Marušinec
primátor mesta

Keď v rodine ľudia nie sú dotieraví a vedia požiadať                                                   
o „dovolenie“; keď nie sú egoisti a učia sa povedať „ďakujem“ 
a keď si človek v rodine všimne, že urobil niečo zlé a požiada                         
o „prepáčenie“; v takej rodine je pokoj a radosť.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov
Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnejší  návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov 
v budove kina Panorex (súpisné č. 15 na Ul. SNP v Novej  Dubnici) na prízemí o celkovej výmere 161,11 m² za účelom zriadenia gas-
troprevádzky. 

Navrhovateľ musí predložiť písomný návrh, ktorý bude obsahovať:
1) návrh výšky nájomného v € za 1 m² nebytových priestorov za 1 rok nájmu (161,11 m²), požadovaná minimálna výška nájomného 
je  70 € / m² /rok, 2)vizualizáciu interiéru prevádzky, 3) ponuku sortimentu jedál a nápojov.

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

Verejná obchodná súťaž

Prenájom nebytových priestorov v budove kina Panorex

Slovensko-Európa-Svet
v Novej Dubnici

Dňa 18. augusta Novú Dub-
nicu navštívil poslanec NR 
SR, podpredseda výboru 
pre európske záležitosti, 
bývalý veľvyslanec SR v USA 
Peter Kmec.

Hosťa prijal primátor mes-
ta Peter Marušinec. Spoločné 
stretnutie sa týkalo predstave-
nia projektu Slovensko-Euró-
pa-Svet, ktorého je Peter Kmec 
odborným garantom. 

Činnosť tohto občianske-
ho združenia smeruje najmä                   
k rozvoju povedomia o fungo-
vaní EÚ na Slovensku a mož-

nosti zahraničnej kooperácie.
Hlavnými cieľmi je podpora 

vedy a vzdelávania, výskum 
a vývoj humanitárnych vied, 
podpora mimoškolskej čin-
nosti či projektov zameraných 
na vzdelávanie. Rovnako sa 
združenie zameriava na osve-
tu v oblasti prínosu EÚ pre 
Slovensko a jej občanov, či už 
v oblasti poskytovania infor-
mácií, aktivít v oblasti ochra-
ny zdravia, rozvoja životného 
prostredia a podobne.

-red-

Zľava: P. Kmec, P. Marušinec, M. Bartek  (foto: Matej Ondreička)



2 NAŠE MESTO Júl/August 2021

Nové posily
pre hasičov

Zosúladenie názvov 
Ulíc SNP a J. Kráľa

Čoraz častejšie sa dob-
rovoľní hasiči z Kolačína 
stretávajú pri technických 
zásahoch, ako sú povodne, 
veterné smršte, lesné požia-
re. Po návrate na hasičskú 
zbrojnicu každý jeden člen a 
jeho osobná výstroj potrebu-
je údržbu.

Pranie zásahových oble-
kov bol vždy problém hlavne 
pre práčky našich manželiek,                 
priateliek, našich mám. Ťažké, 
špinavé obleky bolo pre domá-
ce práčky veľkou záťažou.

Vďaka spoločnosti MSM 
GROUP a ich občianskemu 
združeniu MSM PRE ĽUDÍ sa 

tento problém vyriešil. Vďaka 
fi nančnej pomoci 1000 € sa 
podarilo kúpiť zodolnenú 
práčku a sušičku, ktoré budú 
veľkým pomocníkom pri údrž-
be zásahových oblekoch, ale 
aj dresov, ktoré používame pri 
hasičských súťažiach.

Celkové náklady boli 
1407,40€. Veľká vďaka patrí  
Eve Gombárovej, ktorá nám 
pomohla so žiadosťou o fi nač-
ný príspevok. Ďakujeme MSM 
GROUP a občianskemu združe-
niu MSM PRE ĽUDÍ za podpo-
ru. „BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNE-
MU NA POMOC“.
    
Jozef Lehocký

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici bude na svojom najbliž-
šom zasadnutí voliť z radov občanov kandidátov za prísedia-
cich pri Okresnom súde v Trenčíne.
Za prísediaceho môže byť zvolený občan, ktorý:
a) v deň zvolenia  dosiahol vek najmenej 30 rokov,
b) je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon 
funkcie prísediaceho,
c) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti  dávajú záruku, že 
funkciu prísediaceho bude riadne vykonávať,
d) má trvalý pobyt  na území Slovenskej republiky.
V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na Mestskom úrade                
v Novej Dubnici do 10. 9. 2021. Bližšie informácie na č. telefónu 
0910 841 802.

Sčítaním domov a bytov 
boli zistené nezrovnalosti 
v rôznych tvaroch názvov 
ulíc. Tieto sa týkajú tvaru 
Ulice Janka Kráľa, ktorá je 
uvádzaná aj v tvare J. Kráľa 
a Ulice SNP, ktorú mnohí 
Novodubničania majú uve-
denú v dokladoch ako Uli-
cu Slovenského národného 
povst.

Na prvý pohľad drobný 
nesúlad medzi ofi ciálnymi 
názvami ulíc, dokladmi oby-
vateľov a informačným sys-
témom Register adries spô-
sobuje v praktickom živote 
problémy napríklad záchran-
ným zložkám, pošte či iným 
inštitúciám, ktoré čerpajú in-
formácie z tohto registra.   

V konečnom dôsledku však 
najmä samotným obyvateľom, 
ktorých napríklad záchranári 
nevedia dostatočne rýchlo 
vyhľadať, alebo majú problém 

identifi kovať svoju adresu 
v niektorom nadväzujúcom 
elektronickom systéme.

Mestský úrad začína s od-
straňovaním nezrovnalostí 
zjednotením  názvov menova-
ných ulíc.

Na júnovom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva po-
slanci schválili všeobecne 
záväzným nariadením mesta 
Nová Dubnica (4/2021) zme-
nu. Názov ulice Slovenského 
národného povst. sa mení na 
SNP a Ulica J. Kráľa má nový 
presný názov Janka Kráľa. 

V praxi to znamená, že                       
každý, koho sa táto zmena 
týka, bude musieť požiadať 
o výmenu dokladov. Kedy                                                                      
a akým spôsobom o výmenu 
požiadať, vás budeme infor-
movať v nasledujúcom čísle 
NZ, na úradnej tabuli a inter-
netovej stránke mesta.

Dagmar Gregušová

Posledný školský deň je pre 
žiakov jeden z najobľúbenej-
ších. 30. jún tohto roka bol 
pre Základnú školu na Ulici J. 
Kráľa obzvlášť výnimočný aj 
preto, že sa spolu stretli všetci 
jej žiaci po viac ako roku, kedy 
sa pre rôzne epidemiologické 

opatrenia mohli schádzať len 
v skupinkách. Slávnostný zá-
ver školského roka sa konal na 
Mierovom námestí a decká si 
ho vychutnali. 

Špeciálnu chvíľu prežili 
deviataci, ktorí sa so svojou 
školou, pedagógmi a spolu-

žiakmi lúčili úplne. Z ich úst 
zazneli spomienky, slová vďa-
ky aj veselé veršíky. Na záver 
odovzdali ôsmakom - svojim 
nástupcom, symbolický kľúč 
od školy, ruka v ruke si spo-
ločne zaspievali, zatancovali                            
a spoločne prežili túto dojem-

nú chvíľu. Nakoniec predvied-
li všetkým prítomným svoj 
zmysel pre humor a kreativitu 
vo vtipnom programe. 

Text a foto: P. Hrehušová

Voľba prísediacich

Zmena názvu ulíc

V nedeľu 15. augusta sa v Ko-
lačíne opäť  slávili  hody na 
počesť Nanebovzatia Panny 
Márie, ktorej je zasvätený aj 
tunajší kostolík. 

Od piatku sa z mnohých do-
mov  šírila  vôňa pečených ko-
láčov a iných dobrôt, z dvorov  
sa ozývala veselá vrava. Dob-
rovoľný hasičský zbor bol však 
v pohotovosti už niekoľko dní 
vopred. Jeho členovia v plnom 
nasadení robili všetko pre to, 
aby boli organizačne zabez-
pečené dve hodové zábavy                                                                           
i sobotňajšie zábavné popo-
ludnie. Nezaháľali ani futba-
listi, tí  pripravovali  ihrisko na 
futbalový zápas, jednoducho 
celá dedina bola v pohybe. 

V piatok (trinásteho) sa po 

20. hodine z okolia kultúrneho 
domu začali ozývať prvé tóny 
pozývajúce do tanca a hasi-
či mali plné ruky práce až do 
skorého rána, kedy vyprevád-
zali posledných návštevníkov. 
Pre pandemické opatrenia 
sa všetko odohrávalo von-
ku, tancovalo sa v tráve ako 
kedysi a počasie výnimočne 
zábave prialo. V sobotu bol 
v provizórnych vonkajších 
priestoroch pripravený bohatý 
program pre rodiny s deťmi. 
Skákací hrad, maľovanie na 
tvár, koník, štvorkolky, hasič-
ská technika i kamión potešili 
deti, ktoré si ich mohli nielen  
prezrieť, ale sa aj  povoziť. Na 
svoje si prišli tiež milovníci 
dychovej hudby, ktorú si moh-
li vypočuť pod holým nebom. 

Škoda len, že sa stále neda-
rí vysporiadať a upraviť celé 
okolie kultúrneho domu, pre-
tože iné takéto priestranstvo 
Kolačín nemá. 

Nedeľnou svätou omšou 
hody v Kolačíne vrcholili. 
Opäť sa stretli rodiny, priate-
lia a známi, ktorí sa celý rok 
nevideli, a to je v tejto zloži-
tej dobe azda najdôležitejšie. 
Popoludní si na futbalovom 
ihrisku zmerali sily futbalisti 
TJ Družstevník Kolačín s Čer-
veným Kameňom. Večer sa v  
zábave pokračovalo na dru-
hej hodovej hasičskej zábave 
opäť až do rána. Veľká pomoc 
pri organizovaní hodov prišla                   
z mesta Nová Dubnica, tech-
nických služieb Nová Dubni-
ca a Dubnica nad Váhom, ale                   

i od veľkého množstva spon-
zorov a podporovateľov zboru, 
bez ktorých by organizovanie 
akcie takýchto rozmerov bolo 
oveľa náročnejšie, za čo sme 
im všetci vďační. 

Vďaka pracovitosti a nasa-
deniu hasičov sa dalo všetko 
do poriadku a v pondelok 
večer nebolo po hodoch ani 
stopy. Zostal len veľmi príjem-
ný pocit, že napriek náročnej 
situácii, v ktorej sa stále na-
chádzame, sa ľudia dokážu 
radovať a tešiť sa zo života. 
Úžasné je tiež poznanie, že 
existuje komunita ľudí, ktorí 
pracujú nezištne a dobrovoľne 
v prospech komunity. Ďakuje-
me, milí naši hasiči!

Soňa Kačíková

Pohodové hody v Kolačíne

Rozlúčka so školou

Dychová hudba Nadličanka spríjemnila hodovú sobotu. (foto: 
ImpulzPress)

Vzájomné stretnutia sú nám v tomto roku o niečo vzácnejšie. 
(foto: ImpulzPress)
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V poslednom období práce na rekonštrukcii kina Panorex postupovali v dobrom tempe. Dovolenkové obdobie síce ovplyvnili práce na niektorých celkoch stavby, ale následne sa to pracovníci zhotoviteľa 
snažili dobehnúť.
Realizovala sa silnoprúdová kabeláž v priestoroch bývalej premietárne, osadzovala sa technológia v 1. podzemnom podlaží – rozdeľovače/zberače na vykurovaní, napojenie a rozvody vody v suteréne. 
Začala sa zatepľovať atika a priestor pod ňou na 1. NP v priestore foyera.
Počas kontrolných dní sa podarilo schváliť jednotlivé materiály na zabudovanie, či z hľadiska farby (ako omietku aj na kinosálu), a aj vinylové podlahy do priestorov na 1. NP.
Upresnilo a doplnilo sa riešenie slaboprúdových rozvodov v priestoroch kina Panorex, aby bolo zabezpečené pohodlné pripojenie na internet počas budúcej prevádzky kina a priľahlých priestorov.  Po-
kračovalo sa v osadzovaní okien a profi lov zasklených stien po celom obvode stavby.

Jozef Slovík (foto: P. Hrehušová)

Na stavbe zariadenia pre seniorov bol počas letných mesiacov čulý pracovný ruch. Počas kontrolného dňa 10. augusta bol odsúhlasený typ a farba zábradlia, prítomní zvolili  farbu okien a dverí, aby sa 
mohli zadať do výroby a boli vybrané tiež vzorky fasády pre fi nálny výber farebného prevedenia. 
V súčasnosti prebieha murovanie obvodových nosných stien 3. nadzemného podlažia a príprava pre realizáciu jeho stropnej dosky. 

Pavol Královič (foto: P. Hrehušová)

VŠIMLI SME SI

Čo je nové v rekonštruovanom kine

Ako napreduje stavba zariadenia pre seniorov
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V pondelok 16. 8. 2021 sa 
Nová Dubnica a Kolačín po 
daždivej noci prebudili do 
daždivého rána. Bohužiaľ, 
nevyhovujúce počasie si 
nevšímali pracovníci spo-
ločnosti, ktorá aplikovala 
penetračný náter na Ulici 
Odbojárskej v Malom Kola-
číne, pretože sa v ten deň 
mal asfaltovať cca 350m 
úsek cesty.

Nedodržujúc správny tech-
nologický postup veselo 
„zalievali“ cestu asfaltovou 
penetračnou emulziou, ktorá 
namiesto vsakovania do cesty 
stekala pri silnejúcom daždi 
do potoka, tečúceho hneď pri 
ceste.

Výsledok sa dostavil okam- 
žite - Kolačínsky potok  nado-
budol sýty oranžovo-hnedý 
odtieň s výskytom čiernych 
mastných machúľ. Na tento 
stav upozornil vedenie mesta 
správca rybárskeho revíru p. 
Čupalka, nakoľko bolo zrejmé, 
že došlo k podstatnému zne-
čisteniu vodného toku a môže 
dôjsť k úhynu rýb aj v nižších 
častiach potoka.

Odborní zamestnanci mes-
ta kontaktovali správcu toku 
- Slovenský vodohospodársky 
podnik š. p. a po konzultácii 
postupu privolali k záchran-
ným prácam hliadku hasič-
ského zboru v Dubnici nad Vá-
hom. O mimoriadnej situácii 
a znečistení potoka bola ná-
sledne informovaná Inšpekcia 
životného prostredia- inšpek-
torát Žilina, ktorý začal konať 
vo veci mimoriadneho zhor-

šenia kvality vôd  - tak sa táto 
situácia nazýva podľa zákona 
o vodách.

Hasiči z Dubnice po prí-
chode na zásah zhodnotili 
situáciu a  privolali na pomoc 
aj hasičský zbor z Trenčína, 
ktorý disponuje výbavou na 
tento druh záchranných prác.  
Okamžite sa začali realizovať 
záchranné práce - absorpčný 
materiál (perlit) bol nasypa-
ný na všetky znížené miesta 
pri potoku, ktorými ešte vte-
kala penetračná látka z cesty 
do potoka, aby sa zabránilo 
ďalšiemu znečisťovaniu po-
toka. Trenčianski hasiči vy-
zbrojení špeciálnym sorben-
tom do vodného prostredia 
a tzv. sorpčnými hadmi na 
viacerých miestach v potoku 
zachytávali a čistili vodu od 
znečisťujúcich látok, manuál-
ne odstraňovali ropné čierne 
zhluky z hladiny a posúvali 
ich k sorbentom. Zásah trval 
vyše troch hodín, po ich zása-
hu sa voda v potoku vrátila do 
pôvodného odtieňa.

Inšpektorát Žilina preveruje 
zloženie uniknutej látky a spo-
ločnosti, ktorá zle zvoleným 
pracovným postupom spô-
sobila toto znečistenie vody, 
bude uložená sankcia.

Poďakovanie patrí Hasič-
skému zboru v Dubnici nad 
Váhom a v Trenčíne, ktorí 
rýchlym a odborným zásahom 
znížili rozsah škôd na vodnom 
toku, ako aj p. Čupalkovi za 
starostlivý dohľad na Kolačín-
skom potoku.  

Text a foto: Katarína Bašná

Mesto Nová Dubnica hľadá 
pre nášho najdúcha Kubka 
domov.

Kubko sa dostal do nášho mes-
ta za preňho veľmi ťažkých 
okolností. Dnes, po prelieče-
ní, odčervení a kastrácii je už 
piaty mesiac v záchytnom ko-
terci a čaká na svoj nový, lepší 
príbeh.
Kubo je 4-ročný mix holand-
ského ovčiaka, napriek stat-
nému a hrozivému výzoru je 
pokojný mojkáč, ktorý miluje 

hladkanie, škrabkanie. Je veľ-
mi učenlivy, inteligentný, má 
rád ľudí, deti. Ovláda základ-
né povely a novým povelom 
sa rychlo učí. S fenkami si ro-
zumie, so psami rôzne.  Mač-
ky by ponaháňal, s nimi sa 
nekámoší.  Bolo by mu super                   
u aktívnych ľudí, pretože má 
rád dlhé vychádzky a turisti-
ku. Rád cestuje autom.
Nájde svojho parťáka?                                     
V prípade záujmu kon-
taktujte K. Bašnú na tel. 
0918/323 276.

Od júla sa na stojiskách 
kontajnerov pri bytových 
domoch „objavili“ aj ná-
doby na zber kuchynského 
biologicky rozložiteľného 
odpadu.

Mnohí  triedeniachtiví oby-
vatelia mesta ich privítali, veď 
kuchynský bioodpad tvorí 
väčšinu nášho odpadu, ktorý 
doteraz putoval na skládku         
a jeho triedením a zhodnoco-
vaním na kompost alebo bio-
plyn znižujeme znečistenie 
životného prostredia (práve 
bioodpad spôsobuje zahrie-
vanie odpadu, únik tzv. sklád-
kových plynov, spôsobujúcich 
skleníkový  efekt  a  vznik po-
žiarov na skládkach).

Počas horúčav však okrem 
nadšenia prišli aj sťažnosti 
- kuchynské odpady, nezmie-
šané s iným odpadom a bez 
vre- cúšok zapáchali, v mno-
hých sa už narodili aj červíky                            
a z niektorých nádob z nad-
bytku tekutín vytekali neváb-
ne šťavy.  

Čo s tým? 
Keďže mestá a obce máme 

povinnosť triediť kuchynské                   
a záhradné bioodpady                                                                     
a máme ich buď kompostovať 
v kompostéroch, alebo zbie-
rať do nádob a odovzdávať 
bioplynovým staniciam alebo        
priemyselným kompostár-
ňam, aj Nová Dubnica si na 
„oťukanie sa“ s problematikou 
zberu kuchynských biood-
padov  vytvorila na obdobie 

júl - december 2021 skúšobne 
zmluvu s odberateľom ku-
chynských odpadov, vrátane 
varenej stravy. Spoločnosť 
ESPIK group  s.r.o.  Bratislava 
nám poskytuje v cene vývozu 
aj prenájom nádob, takže po-
čas tohto polroka máme čas 
na to, aby sme si premysleli, 
ako  budeme zbierať kuchyn-
ské odpady „naostro“:
- či zvolíme iný typ nádoby - 

tieto majú vetracie otvory po 
bokoch, ale môžu byť aj bez 
vetrania, alebo sú aj nádoby          
s  fi ltrom a s otvormi aj na veku
-  či budeme vyvážať nádoby 
častejšie ako 1x týždenne - to 
sa samozrejme aj musia dosta-
točne plniť a pozor, cena bude 
dvojnásobná
- či upustíme od zberu zvyš-
kov varenej stavy a pôjdeme 
len cestou kompostovania su-

rových kuchynských odpadov, 
čo je najlacnejšia metóda, ale 
má tiež  svoje úskalia
- alebo je možná kombinácia 
týchto zberov?

Aj vy už z týchto teórií                    
a kombinácií máte hlavu ako 
melón? Ak áno, tak asi pocho-
píte, že v tejto neprebádanej            
a na vlastnej koži nevyskúša-
nej problematike sa topíme aj 

my  (nielen v Novej Dubnici, 
ale vo všetkých mestách na 
Slovensku) a hľadáme praktic-
ké, cenovo dostupné riešenie.

Totiž - cena za zapožiča-
nie a vývoz nádob je 11,40 € 
za 1 vývoz 1 nádoby, takže ak 
máme pri bytovkách 85 stojísk 
a 85 nádob, tak ročne by nás 
tento vývoz 1 x týždenne stál 
vyše 50.000 €, čo  by navýšilo 
poplatok za odpad o niekoľko 

eur na každého. Uvidíme, ako 
si počas tohto polroka zvyk-
nú na tento zber obyvatelia 
a aké množstvo bioodpadov 
dokážeme vyzbierať - ak nám 
popri tomto zbere naozaj bude 
klesať množstvo odpadov, 
ukladaných na skládku, bude 
to super, lebo šetrením poplat-
ku za skládkovanie zaplatíme 
triedený zber kuchynského 
bioodpadu. 

V tomto roku však začneme 
skúšať aj tú druhú možnosť - 
kompostovanie surových ku-
chynských odpadov. Boli sme 
totiž úspešní pri podávaní žia-
dosti o dotáciu z Environmen-
tálneho fondu a na podporu 
komunitného kompostovania 
pri bytových domoch sme zís-
kali 128.000 €! Hurá!

V súčasnosti sa pripravujú 
doklady k podpisu zmluvy 
o čerpaní dotácie z Environ-
mentálneho fondu a prebieha 
verejné obstarávanie na ná-
kup kompostovacích boxov a 
košíkov na zber surového ku-
chynského bioodpadu.  Pred-
pokladáme, že v priebehu 
októbra 2021 dostanú od nás 
domácnosti v bytovkách bez-
platne tieto košíky, do ktorých 
budú môcť priamo v kuchyni 
zberať  kuchynský bioodpad 
(nie varený) a v okolí každej 
bytovky či paneláku budú 
osadené kompostovacie boxy, 
kde si budeme môcť vyskúšať 
premenu kuchynského odpa-
du na kompost. Ale o tom už 
viac v budúcom čísle.

Ak to mám zhrnúť, tento rok 
je pre nás pokusný a po vy-                                                                              
skúšaní kompostovania ku-
chynských surových biood-
padov  a  zberu kuchynského 
odpadu do nádob, testovania 
svojej pachovej odolnosti                                       
a zisťovania fóbie z červíko-
vitých tvorov, ktoré hold ku 
kuchynskému bioodpadu pa-
tria, pri vianočnom posedení  
porovnáme klady a zápory, 
fi nančný  prospech, počet sťa-
žovateľov a zvolíme si cestu, 
po ktorej sa vydáme v ďalšom 
roku.

Pomáhajte nám, prosím, 
tým, že sa do týchto triede-
ných zberov zapojíte, pode-
líte sa s nami o vaše zistenia, 
pomôžete nám nahovoriť na 
oddelený zber kuchynských 
biodpadov aj vašich kama-
rátov, príbuzných, susedov.                  
Triedeniu zdar! 

Katarína Bašná

Kolačínsky potok 
menil farbu

Áno, kuchynský odpad smrdí
Budú zberné košíky na kuchynský bioodpad aj kompostovacie boxy. 

Penetračná emulzia stiekla rigolmi až do potoka. 

Prototyp kompostovacích boxov pri dome č. 70 na Ulici SNP. Pribudnú také aj pri vašom dome?

Spôsob zberu kuchynského odpadu si ešte len skúšame.                           
V žiadnom prípade v ňom však nesmú končiť plastové vrecká.

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

JESENNÉ ZVOZY ODPADU

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

20. 9. 2021 pondelok Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

21. 9. 2021 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

22. 9. 2021 streda
M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 

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

23. 9. 2021 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,

B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

24. 9. 2021 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Medové lúky

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

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

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

9. 9. 2021 štvrtok garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického,
garáže pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP

10. 9. 2021 piatok
garáže na Ulici Okružnej, garáže na Ulici
Trenčianskej pri čínskom múre a garáže

v Sade duklianskych hrdinov
(pri bývalom CVČ)

Garáže - jesenný zvoz odpadu

V Novej Dubnici bola na 
konci júla vykonaná pra-
covníkmi RÚVZ Považská 
Bystrica (tzv. hygienou) 
kontrola pieskovísk v No-
vej Dubnici, laboratórnym 
rozborom bol v dvoch pies-
koviskách potvrdený výskyt 
baktérie salmonely, ktorá 
spôsobuje črevné problémy 
a hnačku.

Tieto pieskoviská  - na účku 
a v Sade Cyrila a Metoda boli 
preto opáskované, vydezinfi -
kované a je vystavená objed-
návka na kompletnú výmenu 
piesku.

Ospravedlňujeme sa rodi-
čom za prípadné vzniknuté 
zdravotné problémy detí, zá-
roveň si dovoľujeme pripo-

menúť pravidlá:

1) Dieťa v pieskovisku má byť 
pod dohľadom dospelej osoby.
2) V pieskovisku sa nemá kon-
zumovať žiadne jedlo.
3) Po hre v pieskovisku treba 
dobre umyť ruky.
4) Hračky z pieskoviska si 
zobrať so sebou vždy domov             
a poumývať.

V auguste boli všetky                    
pieskoviská vydezinfi kované                       
a preosiate, počas jesene bude 
údržba pieskovísk pravidelne 
vykonávaná. V tomto roku je 
údržba verejných priestran-
stiev a ihrísk náročná, nakoľ-
ko mestu chýbajú aktivační 
pracovníci, ktorí v minulých 
rokoch vykonávali zametanie 

parkovísk, čistenie čiernych 
skládok či údržbu piesko-
vísk. V júli sa pracovné sily sa 
sústreďovali na odstraňovanie 
následkov po opakovaných 
búrkach.

Zároveň žiadame všetkých 
chovateľov psov a mačiek, aby 
zabránili vstupu zvierat na 
pieskoviská, takisto aby oby-
vatelia nekŕmili túlavé mačky, 
ktoré sa potom v lokalitách, 
kde sú kŕmené, vyskytujú vo 
zvýšenom množstve a keďže 
nie sú očkované a odčervova-
né, spôsobujú následne hy-                                                                              
gienickú závadnosť piesko-
vísk. 

Katarína Bašná

Výskyt baktérie salmonely
v pieskoviskách

V stredu 14. 7. 2021 sa v pod-
večerných hodinách pre-
hnala Novou Dubnicou ako 
aj okolitými obcami  silná 
búrka s veternou smršťou, 
ktorá za sebou nechávala 
polámané a vyvrátené stro-
my.

Víchrica vyčíňala v úzkom 
páse naprieč Novou Dubnicou 
- od štvorbytoviek na Ulici Pod 
Bôrikom cez parky pri panelá-
koch  č. 533 - 534 až k areálu 
Základnej školy na Ulici Janka 
Kráľa. V tomto páse bolo vy-
vrátených  alebo zlomených 
27 stromov, z toho 5 listnatých 
(orech, platan a 3 vŕby točité) 
a zvyšok ihličnaté, väčšinou 
smreky - strieborné, obyčaj-
né a omorikové.  V blízkom 
okolí došlo aj k polámaniu, 
vychýleniu alebo vyvráteniu 
aj ďalších samostatne ras-
túcich stromov - strieborného 
smreku pred zdravotným stre-
diskom, lipy pred mestským 
úradom, smreku a orecha na 
Ulici Podjavorinskej. 

K materiálnym škodám do-
šlo pri štvorbytovkách na Ulici 
Pod Bôrikom, kde vyvrátené 
stromy poškodili oplotenie             
a drevený altánok na záhrade. 
Takisto v  areáli školy  zlome-
ný vrcholec  smreku padol na 
strechu školskej jedálne, ale 
našťastie nespôsobil výraznej-
šie škody.

Hneď po búrke nastúpili na 
zásah dobrovoľní hasiči z Ko-
lačína, ktorí spriechodňovali 
Trenčiansku ulicu od spad-
nutých konárov lipy a spílili 
najnebezpečnejšie vychýlené 
stromy. Ich rýchly zásah pod 
vedením Jozefa Lehockého, 
ktorý trval až do neskorých 
večerných hodín, si zaslúži 
poďakovanie. Primátor mesta 
koordinoval zásah a s ďalšími 
zamestnancami mesta kon- 
trolovali vzniknuté škody, ob- 
hliadali dreviny.

Keďže v stredu sa stihli vy-
konať len najnutnejšie zása-
hy, odstraňovanie stromov, 
padnutých konárov a čistenie 
mesta trvalo ešte niekoľko dní 
a mestu pomáhali ďalšie lokál-
ne spoločnosti. Pílenie a od-
voz dreva zabezpečovali Peter 
Liška, TEKOS Nová Dubnica 
s.r.o., Jaroslav Kohút, SPARK-
-EX s.r.o. Zanesené mreže daž-
ďových vpustov čistili pracov-
níci spoločnosti Magdaléna 
Horňáková - EKORSS.

Až do polovice augusta 
prebiehala kontrola drevín                    
v meste, obyvatelia mesta na-
hlasovali poškodenia stromov 
na pozemkoch mesta aj na 
záhradách rodinných domov, 
preto pilčícke práce a odvoz 
konárov prebiehali priebežne. 
Stále zostáva odstrániť vyvrá-
tené korene a vykonať záve-
rečné terénne úpravy.

Náklady na odstraňovanie 
škôd  už prevýšili sumu 8500 
€ a táto suma nie je konečná. 
Odstránených a vyvrátených 
bolo 35 stromov na pozem-
koch mesta (nie všetky stromy 
s polámanými konármi bolo 
treba vyrúbať), všetky vyvrá-
tené či zlomené dreviny boli 
zdravé,  bohužiaľ, extrémne-
mu počasiu nedokázali vzdo-
rovať. O sile víchrice svedčí 
fakt, že sa vyvracali nielen sa-
mostatne stojace dreviny, ale 
aj stromy rastúce v hustejšom 
zapojení, ktoré by spoločne 
mali lepšie odolávať vetrom. 

Extrémne prejavy počasia           
v tomto lete - od víchric,                                                           
krúpov, povodní až po tor-
náda ukázali, že aj na území 
Slovenska už musíme s kli-
matickými zmenami počítať                        
a prispôsobiť sa.

Riešenie však nie je vo 
vyrúbaní každého vyššieho 
stromu, ako to už navrhovali 
niektorí občania.  Bez stromov 
by boli zaasfaltované mestá 
v lete ešte vyhriatejšie, čo by 
ešte zvýšilo pravdepodobnosť 
vzniku extrémnych prejavov 
počasia. Bude však  potrebné 
dôsledné kontrolovanie zdra-
votného stavu drevín a upred-
nostnenie výsadby listnatých 
drevín s hlbokými koreňmi  
pred smrekmi. 

Text a foto: Katarína Bašná

Víchrica vyvracala stromy

Otváracie hodiny zberného dvora sa nemenia, pripomíname, že v pondelok je 
pre verejnosť zatvorený.

Pre aktuálnejšie 
informácie sledujte 
web stránku 
mesta, alebo si 
nainštalujte aplikáciu 
Nová Dubnica do 
mobilného telefónu.

ZBERNÝ DVOR

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

Aj veľký platan v súbore E1 sa stal obeťou silného vzdušného prúdu.
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Jednou zo zásad Dobro-
voľného hasičského zboru 
Nová Dubnica – Kolačín  
bolo  aj bude posúvať sa 
vždy vpred. Ak dokáže na-
predovať zbor, dokáže na-
predovať i každý jedinec                                                
v ňom.

Vzhľadom na to, že techni-
ka  sa posunula v čase korony 
míľovým krokom, nemohol 
zaostať ani náš zbor. Stretávať 
sa vo väčších skupinách stále 
nie je ideálne riešenie na vý-
menu vzájomných skúseností, 
a preto sme hľadali inú alter-
natívu, ako rok bez tradičných 
súťaží a početných tréningov 
vyplniť. Rozhodli sme sa teda, 
že ak nemôžeme od svojich 
konkurentov načerpať skúse-
nosti priamo na súťaži, tak ich 
pozveme k nám do našej „ha-
sičskej obývačky.“ 

Vďaka projektu Pozri – tré-
nuj – vyhrávaj, sa nám poda-
rilo získať dotáciu 700 € od 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja na nákup audiovizu-
álnej techniky a výpočtovej 
techniky pre náš zbor. Celko-
vé náklady projektu boli vo 
výške  1516,49 €. Projekt sme 
ofi ciálne plánovali rozbehnúť 
už v máji, avšak s ohľadom na 
pandemickú situáciu sme mu-
seli nákup pomôcok odložiť až 
na júl.

Zakúpili sme 75‘‘ televízor a 
držiak naň, mini PC s príslu-

šenstvom - myš s klávesnicou. 
Vďaka televízoru sa nám ešte 
pred pohárovými súťažami, 
ktoré sú jedinou alternatívou 
k okresnej súťaži, podarilo  
vizuálne ukázať našim prete-
károm, akým chybám sa vyva-
rovať. Spolu s minipočítačom 
nám bude slúžiť aj ako vizuál-
na pomôcka pri pravidelných 
schôdzach výboru.

Už nebude potrebné tla-
čiť papiere, prezentácie ani 
zdĺhavé vysvetľovanie niekto-
rých vecí. Jednoducho bude 
možné všetko zobraziť na TV. 
Týmto krokom chceme ekolo-
gicky pomôcť nám všetkým. 
Pre osadenie tejto techniky 
sme zvolili  zasadačku  novej 
hasičskej zbrojnice. Hoci stav 
zbrojnice nie je ešte stoper-
centný, zasadacie priestory 
možno už teraz považovať za 
reprezentatívne a takmer do-
končené.

Veríme, že nákup takejto 
techniky bude slúžiť viacerým 
generáciám naprieč celým 
zborom. O dotáciu z TSK sme 
sa uchádzali i v minulých ro-
koch a sme presvedčení, že 
akákoľvek forma fi nančnej 
podpory nám pomôže nielen 
pri plnení náročných úloh, 
ktoré sú na DHZ kladené, ale 
umožní dobrovoľným hasičom 
komunitné spolužitie v rámci  
zboru  i mimo neho. 

text a foto: Dušan Kačík

I napriek obmedzeniam, 
ktoré so sebou priniesla 
pandémia ochorenia CO-
VID-19 sa žiaci 2.s triedy SZŠ 
v Novej Dubnici, v spoluprá-
ci s klubom Amavet č. 966, 
úspešne zapojili do medzi-
národnej súťaže Pohár vedy 
Archimedes 2021.

V rámci korešpondenč-
ných kôl sme riešili v mesia-
coch január, február, marec 
a apríl 2021 zaujímavé úlohy 

prepájajúce mnohé predme-
ty. Preskúmali sme ťažiská 
rôznych telies, hustotu látok, 
učili sme sa napísať a prečítať 
správu rôznymi druhmi tajné-
ho písma, vyrábali sme fyzi-
kálne hračky a vymýšľali nové 
pokusy. Tiež sme sa učili zapí-
sať a nakresliť naše zistenia do 
bádateľských denníkov.

Štyri mesiace usilovnej 
práce boli odmenené postu-
pom do medzinárodného kola                    
v kategórii žiakov 1. - 5. roč-

níkov ZŠ, ktoré sa prvýkrát 
konalo online cez platformu 
Google meet. Členovia tímu 
Šikovní draci sa nezľakli ani 
tejto výzvy a ich zástupcovia v 
zložení Ester, Adam, Nelka, Fi-
lip, Anička a Jurko sa 11. júna 
2021 zúčastnili súťažnej preh-
liadky postupujúcich tímov z 
Česka, Turecka a Slovenska, 
kde prezentovali v dvoch ko-
lách výsledky svojej štvorme-
sačnej práce.

V svojej kategórii získali 

4. miesto, najcennejšia však 
bola radosť z toho, že sa im sú-
ťažné vstupy vydarili a skvele 
zvládli prezentáciu svojich 
pokusov online. V súťažný 
deň ich prišla podporiť aj naša 
bývalá žiačka Janka, ktorá má 
za sebou niekoľko fi nálových 
účastí v tejto súťaži.

Účasť v dlhodobejších tí-
mových súťažiach významne 
prispieva k rozvoju schopnos-
tí a zručností našich žiakov, 
často i v oblastiach nad rámec 
povinného vzdelávania. Ve-
ríme, že pre mladých nádej-
ných vedcov na našej škole je 
to veľká motivácia k ďalšiemu 
bádaniu a pre mnohých sa sta-
ne veda veľkou láskou. Preto 
je cenná aj pomoc našich bý-
valých žiakov, ktorí sa v rám-
ci projektu Dobrí holubi sa 
vracajú, realizovaného s pod-
porou Komenského inštitútu, 
podieľajú na mnohých aktivi-
tách a prinášajú svoj pohľad 
na efektívnosť vzdelávania.

Ďakujeme tiež rodičom za 
podporu a pomoc pri riešení 
niektorých úloh v náročných 
podmienkach domáceho 
vzdelávania a pri realizácii 
domácich experimentov. Aj 
vďaka ich spolupráci môžeme 
spolu rásť a radovať sa zo svo-
jich úspechov.

text a foto: Jana Šošovičková

Vykračujeme 
vpred digitálnym 
krokom

Úspech mladých vedcov
zo Súkromnej základnej školy

Žiaci ZUŠ bodovali v recitačných 
a literárnych súťažiach

Členky únie žien 
relaxovali

Aktuálna situácia v nemalej 
miere ovplyvnila výchovu                                
a vzdelávanie detí a mláde-
že. Nevynímajúc ani ume-
lecké vzdelávanie. V lite-
rárno-dramatickom odbore 
sa okrem iného každoročne 
venujeme aj tvorbe nie-
koľkých inscenácií, ktoré 
úspešne reprezentujú školu 
a mesto na mnohých súťa-
žiach, často na celoštátnej 
úrovni.

Bohužiaľ, vzhľadom na si-
tuáciu, tento rok nebolo mož-
né vybudovať plnohodnotnú 
skupinovú inscenáciu. O to 
viac nás teší, že sme sa mohli 
venovať talentovaným recitá-
torom a literárnym autorom, 
ktorí nás úspešne reprezento-
vali v recitačných a literárnych 
súťažiach.

Z mladších žiakov sa v 
okresnom kole Hviezdosla-
vovho Kubína umiestnila 
Natálka Janeková. Mimo-                                     

riadne úspechy zožali najstar-
ší žiaci odboru. Všetci, ktorí 
sa zúčastnili regionálneho 
kola, sa umiestnili na popred-
ných priečkach a postupujú 
do septembrového krajského 
kola Hviezdoslavovho Kubína.                                                                      
V prednese poézie sa na 2. 
mieste umiestnila Nicol Jun-
gová, v prednese prózy sa na 
1. mieste umiestnila Martina 
Mareková, na 2. mieste Emma 
Grišlová a 3. miesto si odnie-
sol Jakub Pecen. Vďaka prá-
ci s textom sa naši recitátori 
zoznamujú s kvalitnou a hod-
notnou literatúrou. Za všetky 
spomenieme aspoň dielo Du-
šana Mitanu, či Etgara Kereta.

Veľmi sa tiež tešíme z úspe-
chu našej začínajúcej a mi-
moriadne talentovanej literár-
nej autorky, ktorá okrem toho, 
že získala prvenstvo vo svojej 
kategórii v literárnej súťaži 
nášho mesta, získala aj zlato 
v celoštátnej literárnej súťaži 
O cenu Dominika Tatarku. Jej 
diela považujeme za natoľko 
inšpirujúce, že v budúcnosti 
ich plánujeme využiť ako ná-
mety pri tvorbe skupinových 
inscenácii.

O fakte, že si citlivo vybe-
ráme námety na spracovanie 

tak, aby okrem kvality dispo-
novali aj výpovednou hod-
notou pre konkrétnu vekovú 
kategóriu detí a mládeže, pre 
ktoré je predloha spracováva-
ná, svedčí aj fakt, že tri sce-
náre našich inscenácii boli 
použité v novej knižnej pub-
likácii, ktorá sa venuje práci                               
s detským divadelným sú-
borom „Hra ako divadlo – di-
vadlo ako hra“ autorky Eleny 
Bakošovej. Všetky publiko-
vané scenáre v inscenačnom 
spracovaní nášho divadelné-
ho súboru Bebčina, ktorý pra-
cuje v literárno-dramatickom 
odbore v ZUŠ Štefana Baláža, 
reprezentovali školu a mesto                           
v minulosti úspešne na ce-
loštátnych súťažiach detskej 
dramatickej tvorivosti.

Napriek nemilému pred-
chádzajúcemu obdobiu sa už 
tešíme na ďalší školský rok, 
kedy chceme konečne realizo-
vať pripravené inscenácie. Ak 
máte chuť byť ich súčasťou, 
radi vás medzi nami privíta-
me. 

Mgr. Miriam Martináková
ZUŠ Štefana Baláža

V stredu 7. júla výbor ZO 
Únie žien Slovenska v Novej 
Dubnici usporiadal pre svo-
je členky zájazd na termálne 
kúpaliská Poľný Kesov. 

Počasie hneď zrána pred-
znamenávalo, že nás čaká 
krásny deň. Kúpalisko nás 
očarilo svojou atmosférou, 
dobrými službami a hlavne 
možnosťou relaxovať v piatich 
bazénoch s termálnou vodou. 
Termálna voda v týchto bazé-
noch je prírodná, vysoko mi-
neralizovaná s obsahom sodí-
kového iónu, ktorá priaznivo 
pôsobí na pohybové ústrojen-
stvo, reumu, centrálny nervo-
vý systém, regeneráciu kĺbov 
a kostí. Pre tých, ktorí trpia 
kožným ochorením, je výni-

močný horúci bazén s mor-
skou vodou. Väčšina z našich 
členiek je už v staršom veku 
a trápia nás mnohé z týchto 
ochorení.

Počasie nám naozaj vyšlo             
a tak sme si s pôžitkom užívali 
horúce slnečné lúče a liečivé 
účinky termálnej vody. Domov 
sme odchádzali oddýchnutí, 
plní pohody. Účastníci tohto 
relaxačného pobytu nám po-
ďakovali za príjemne strávený 
deň. V Poľnom Kesove sme 
načerpali nových síl do neľah-
kého kovidového obdobia, 
ktoré nás vyčerpáva duševne 
i telesne.

Akcia bola podporená dotá-
ciou Mesta Nová Dubnica.

Marta Babuková

Dotácia TSK umožnila nákup techniky pre výcvik hasičov.
Úspešné scenáre z dielne Bebčiny vyšli  v novej knižnej 
publikácii.

Aj keď sme vedci a tento rok sme súťažili on-line, sme radi vonku na ihrisku. 
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Festival spojených dychových orchestrov
Cez víkend 21. a 22. augusta to v Novej Dubnici skutočne radostne žilo. Prebiehalo tu viacero podujatí a ľudí, či už oddychujúcich alebo aktívne sa zapájajúcich, bolo plné mesto.
Jedným z podujatí bol opäť po ročnej prestávke náš Novodubnický Festival dychových hudieb a mažoretiek. Stretli sa tu hudobníci zo spriatelených českých orchestrov a spolu s našimi 
vytvorili jeden impozantný reprezentatívny festivalový orchester. Ozdobou celého podujatia boli novodubnické mažoretky.  Pre miestnych a tiež ďalších návštevníkov nášho mesta vytvorili 
nezabudnuteľnú atmosféru spojenia hudby a tanca. Sobotňajší pochod mestom sledovalo po celej dĺžke nebývalé množstvo ľudí. Pochod, ktorý smeroval na novodubnické námestie sa uberal 
novou - predĺženou trasou, čo sa ukázalo ako výborný nápad.
Na sobotňajšom otvorení a tiež na nedeľnom hlavnom programe pozdravil všetkých zúčastnených aj primátor Novej Dubnice Peter Marušinec. Celý program sa niesol v duchu československej 
vzájomnosti a mimoriadne priateľská atmosféra panovala tiež mimo verejných vystúpení. Predpremiéra celého podujatia sa odohrala s veľkým úspechom v sobotu v Trenčianskych Tepliciach. 
Celé toto úspešné festivalové stretnutie do nás vlialo nový optimizmus a nádej, že sa budeme takto stretávať a rozdávať ľuďom radosť aj v budúcnosti. 

Antonín Maděra, dirigent DOM Nová Dubnica (foto: P. Jelínek, P. Čačko)
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Fascination Band

Laugaricio Quartet

Táborové leto
v CVČ-ku

Každoročne počas letných 
prázdnin organizujeme 
denné mestské tábory. Ten-
to rok sme pridali 2 turnusy 
- tábor pre deti staršie ako 12 
rokov, o ktorý bol veľký zá-
ujem a novinkou bol tábor 
pre naše Slnečnice (ľudia s 
mentálnym postihnutím).

V rámci táborov navštevu-
jeme okolité mestá, kde vy-
užívame rôzne atrakcie pre 
deti. V Trenčíne sme boli v la-
ser aréne, na motokárach, na 
hrade, na dračích lodiach, na 
UV minigolfe, plavili sme sa 
loďou po Váhu a viezli sme sa 
vláčikom na Brezinu.

V Trenčianskych Tepliciach 
sme navštívili park, zahrali si 
minigolf a okúpali sa v termál-
nom bazéne Grand.

Veľkým zážitkom pre deti 
bola návšteva farmy Uhliská 
v Trenčianskej Závade, kde sa 

mohli povoziť na koníkoch.
Keď bolo veľmi horúco, vy-

užili sme mestské kúpalisko 
Letka a keď bolo horšie po-
časie, zahrali sme si bowling 
alebo sme išli do kina.

Na našich táboroch nesmie 
chýbať večerná opekačka                   
s nocovačkou, ktorú deti obľu-
bujú - hráme sa, súťažíme, 
opekáme. 

Pre Slnečnice pripravili 
tábor vychovávateľky Lenka                
a Aďka. Snažili sme sa im pri-
praviť pestrý program v podo-
be výletov. Na výlet do Piešťan 
sme zobrali aj rodičov - plavili 
sme sa loďou a boli sme po-
zrieť zvieratá v Ekoparku. 

Veríme, že všetky deti na 
našich táboroch boli spokoj-
né. Tešíme sa na stretnutie 
na našich krúžkoch v novom 
školskom roku.

Vychovávateľky CVČ



Prípravy na 18. ročník hu-
dobnej akcie Bluegrass                    
v Novej Dubnici boli už dru-
hý raz poznačené covidovou 
pandémiou. Ovplyvnilo to aj 
výber účinkujúcich skupín. 
Pozývať skupiny z Čiech by 
bolo veľkým rizikom, a tak 
sa zoznam účinkujúcich 
zúžil na slovenské skupiny, 
dokonca možno povedať, že 
regionálne.

Niekedy názov skupiny 
vzbudí u ľudí záujem, niekedy 
vyvolá otázku a v niektorých 
prípadoch by sa mohla obja-
viť aj nechuť. Z tohto pohľadu 
neviem, ako na nezaintere-
sovaného čitateľa zapôsobil 
oznam, že účinkovať budú 
skupiny L.T.T., B4, N.O.T., 
Dedo Jaro a Tieň. Poďme sa 
teda pozrieť, ako to teda celé 
napokon dopadlo.

O otvorenie festivalu sa po-
starala publiku už z minulého 
ročníka známa skupina L.T.T. 
z Hornej Poruby. Objasnenie 

názvu – len tak tak. Zahra-
li pekný príjemný bluegrass 
a svoje vystúpenie obohatili 
niekoľkými skladbami s krás-
nymi štvorhlasnými vokálmi 
bez nástrojov. A za zmienku 
stoja v neposlednom rade aj 
krásne texty s biblickou tema-
tikou.

Po nich nasledovala úplne 
nová skupina B4 z Dubnice 
nad Váhom. Objasnenie ná-
zvu – B ako Bluegrass a prišli 
štyria. Ako býva po rozpade 
skupín zvykom, že vznikajú 
skupiny nové, niekedy s pô-
vodným a niekedy s novým 
názvom, tak aj skupina B4 je 
síce podľa názvu úplne nová, 
ale pôsobia v nej hráči zná-
mi na bluegrassovej scéne 
už niekoľko, či dokonca veľa 
rokov. Pre poslucháča budú 
ich vystúpenia vždy zaujíma-
vé okrem iného tým, že spie-
vajú výhradne vlastné texty                            
v slovenčine z pera zaklada-
teľa skupiny Jara Nečesaného.

No, a Jaro sa predstavil aj 

ako sólista pod názvom Dedo 
Jaro. Zahral na 5-strunové 
banjo v starom štýle clawha-
mmer a, samozrejme, pridal 
k tomu vlastné texty. Veľmi 
príjemné spestrenie festivalu.

Nasledovala skupina N.O.T., 
považovaná za domácu sku-
pinu. Na novodubnickom 
festivale účinkujú síce už 5 
rokov, ale tento raz si dlhý ná-
zov New Old Tradition dali do 
skratiek, že nech zapadnú me-
dzi ostatných. Ďalšou zmenou 
u nich bolo nástrojové obsa-
denie. Výbornou mandolínou 
obohatil zvuk kontrabasu, 
dvoch gitár a štyroch hlasov 
hráč zo skupiny B4 Ľubomír 
Šupák (v deň konania akcie 
mal meniny, tak dodatočne 
všetko najlepšie od všetkých).

O vyvrcholenie festivalu sa 
postarala skupina Tieň z Tren-
čína. Ich bravúrne inštrumen-
tálne a spevácke výkony zdví-
hali poslucháčov zo stoličiek 
a nenechávali bez nečinnosti 
ani ich dlane – poslucháči 

odmenili búrlivým potleskom 
každé z precízne zahraných 
sól tak, ako sa na správne blu-
egrassové publikum patrí. 

Záverečnú bodku za 18. 
ročníkom bluegrassového fes-
tivalu v Novej Dubnici dali via-
cerí ľudia jednoduchým skon-
štatovaním: „Ďalší výborný je 
za nami“.

Vďaka patrí všetkým, ktorí 
sa akýmkoľvek spôsobom 
postarali o propagáciu čin-
nosti novodubnickej kultúry, 
hlavne mestu Nová Dubnica, 
spoločnostiam Termonova, 
Tremex, Burex s.r.o., relax 
centrum Kalimero, pivovarom 
Urpiner a Kastelán, pracovní-
kom Amfi k pubu za poskytnu-
té priestory a výborné klobásy, 
Lacovi Kossuthovi za zabezpe-
čenie aft erparty a prenocova-
nia pre hudobníkov. Tešíme sa 
na ďalší ročník.

Marian Šupák

Bluegrass v Novej Dubnici

She & Me
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Na kúpalisku Letka sa v piatok 20. augusta konalo večerné kúpa-
nie. Hoci cez deň počasie k vode veľmi nelákalo, večer sa našlo 
zopár odvážnych, prišli sa okúpať a neoľutovali.

Voda bola príjemne vyhriata a k plávaniu či blázneniu sa na 
tobogánoch im svietil obrovský mesiac a hrali skvelé skladby. 
Vynikajúci gitarista Eňo Mišlej sa výborne dopĺňal so speváčkou 
Jankou Čonkovou – Lady Jane. Hoci plagáty avizovali vystúpe-
nie Natálie Górásovej, prišla ju zaskočiť práve Janka s krásnym 
rokovým hlasom a správnou energiou.

Ďakujeme interpretom, pracovníkom kúpaliska, divákom i plá-
vajúcim poslucháčom. Večer bol naozaj krásny a vzhľadom na 
počasie sa stal príjemnou bodkou za kúpaliskovou sezónou                    
i Kultúrnym letom.

Tento ročník Bluegrassovného večera bol opäť lepší ako tie minulé, tešíme sa, že má stále viac priaznivcov. (foto: Dušan Zervan) ... aj diváci. (foto: Impulz Press)

Rokové bonbóniky v podaní She and Me si užili interpreti...



Jarné fotky nášho mesta, ktoré ste nám poslali postúpili do hlasovania na webovej stránke mesta. 
Najviac vašich hlasov dostala fotografi a Milana Ondřejíčka s názvom Narodil sa máj. Gestorovi súťa-
že pánovi Petrovi Jelínkovi sa najviac páčila fotografi a Mierového námestia č. 9 od Jitky Kováčovej a 
primátor mesta zo záberov vybral fotku Rozkvitnuté námestie od Ivany Minarčíkovej. Blahoželáme.

Do 15. septembra sa poponáhľajte poslať vaše letné „foto úlovky“, na ktorých je Nová Dubnica.
Pripomíname, že súťažíte aj o dvojdňový pobyt v kúpeľoch Trenčianske Teplice pre 2 osoby.

Mnohí si pamätajú, že brigády, ktoré sa v minulosti konali, boli hlavne kvôli skrášleniu a uprataniu okolia 
bytových domov. Aj dnes sa ešte nájdu malé skupinky, lepšie povedané jedinci, ktorí sa rozhodnú spraviť 
niečo pre lepšie bývanie. Pravda je, že ich je z roka na rok menej a menej.

Nedávno sa taký našiel. Zobral metlu, hrable a iné náradie a upratal okolie pred domom č. 34 v Pribinových 
sadoch. Dokonca aj stojisko na odpady vyzametal a vyčistil od popadaných odpadkov.

Obyvatelia uvedenej bytovky sa týmto chcú poďakovať Tonkovi Furmánkovi za prácu, ktorú vykonal 
pri údržbe zelene a vyčistení ciest a chodníkov.

Pavol Pažítka
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V minulosti samozrejmosť,
dnes už len výnimočnosť

Poďakovanie

Výsledky jarnej časti celoročnej súťaže

Najviac vašich hlasov v hlasovaní na webovej stránke mesta, dostala fotografi a Milana Ondřejíčka                 
s názvom Narodil sa máj.

Petrovi Jelínkovi sa najviac páčila foto-
grafi a Mierového námestia č. 9 od Jitky 
Kováčovej.

Primátor zo záberov vybral fotku Rozkvitnuté námestie 
od Ivany Minarčíkovej.
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Ladislav Bicskey
Dňa 1. augusta uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil môj milovaný syn, brat, otec, manžel 
Ladislav Bicskey. Smútok a žiaľ v srdci veľký 
máme, na teba s láskou spomíname. Mama, 
sestra, dcérky, manželka a rodina. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli                       
a spomínajú s nami.

Milan Mikuš
Čím krajšia a bohatšia je spomienka, tým ťaž-
šia je rozlúčka. Ale vďačnosť premení trýzeň 
spo- mienky na tichú radosť. S úctou a vďakou 
spomíname na nášho drahého deduška Milana            
Mikuša, ktorý nás navždy opustil 15. augusta 
pred 9 rokmi a 22. augusta 2021 by sa bol dožil 
90. narodenín. Ďakujeme, že si bol, tato. Odpo-
čívaj v pokoji. S láskou manželka, dcéra, syn, 
nevesta, vnúčatá a pravnúčik Dávidko.

Jaroslav Kubaščík
Dňa 8. júla sme si pripomenuli 8. výročie smrti 
nášho otca, deka a pradedka Jaroslava Kubaščí-
ka z Kolačína. Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád 
život a všetkých nás. Klesli ruky, čo pre nás pra-
covali, dotĺklo srdce, čo nás milovalo. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú 
s nami. S úctou a láskou spomína celá rodina.

František Mičiak
Tak rýchlo plynie čas, spomienka na teba zostá-
va v nás. Dňa 26. augusta uplynulo 30 rokov, čo 
nás navždy opustil František Mičiak. Kto ste ho 
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.                         
S láskou a úctou spomína manželka, deti                                                                                                  
a vnučka Katarína.

Ing. Juraj Benčík
Ten kto ťa poznal spomenie si, ten kto ťa mal 
rád, niky nezabudne. Dňa 9. augusta uplynulo 7 
rokov od smrti môjho manžela a otca Juraja Ben-
číka. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, 
ktorí nezabudli a spomínajú s nami. Manželka, 
syn s priateľkou a celá rodina.

Miroslav Selucký
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 
plameni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedo-                
prial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť. Dňa 14.7. uplynulo 10 rokov, 
čo  nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a dedko Miroslav Selucký. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomína 
manželka Vilma a synovia s rodinami.

Vladimír Pšenák
Dňa 24. augusta uplynul 1 rok, čo sme sa rozlúči-
li s naším manželom, otcom, dedkom a praded-
kom Vladimírom Pšenákom. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomí-
najú manželka, synovia a ostatná rodina.

Ján Klimek
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako 
smutno je bez teba. Keby sa dalo vrátiť čas, po-
hladiť, počuť tvoj hlas. Dňa 4. júla uplynuli dva 
roky, čo potichučky odišiel náš milovaný man-
žel, otec a dedko Ján Klimek z Veľkého Kolačína. 
Len sviečku horiacu a krásnu kyticu ti môžeme 
na hrob dať, chvíľu postáť a s láskou spomínať.   
S láskou a úctou spomínajú manželka Alena, 
syn Peter s manželkou Lenkou, syn Dalibor, dcé-
ra Simona, vnúčatá Matej a Viktória. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Ing. Pavol Múčka
Dňa 16. 7. uplynulo 5 rokov, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný syn Pavol Múčka. S láskou 
spomínajú rodičia. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku.

František Gábor
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. Dňa 21. júla 
uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a dedko František Gábor.         
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Mária Doleželová
Tichučký pozdrav letí do neba, tak smutno je tu 
bez teba. Dňa 15. júna uplynuli 2 roky, čo nás na-
vždy opustila milovaná mama, babka a prabab-
ka Mária Doleželová. S láskou spomínajú dcéra 
Jarmila, syn Juraj a Milan s rodinami, vnúčatá                         
a pravnúčatá. Navždy zostaneš v našich srdciach.

Jozef Tichý
Dňa 27. júla uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko Jozef 
Tichý. Len horiacu sviečku a krásnu kyticu ti 
môžeme na hrob dať, úctou a láskou spomínať. 
Manželka, syn Peter s rodinou a nevesta Ingrid 
so synom.

Štefan Vašíček
Dňa 11. júla uplynulo 25 rokov, čo sme sa rozlú-
čili s naším drahým manželom, otcom a dedkom 
Štefanom Vašíčkom. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku. Spomínajú man-
želka, dcéra a syn s rodinami a ostatná rodina.

Mgr. Anton Bučko
Dňa 6. júla uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko Anton 
Bučko. S láskou a úctou spomínajú manželka          
a deti s rodinou.

Milan Kyselica
Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta 
a spomienky v srdciach zostávajú. Dňa 29. 8. 
uplynulo 20 rokov od úmrtia otca a dedka Mi-
lana Kyselicu. S láskou spomínajú dcéra a syn 
s rodinami.

Helenka a František Lacovci
Dňa 14. 7. sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho otecka, 
dedka a pradedka Františka Lacu, ktorý nás opustil vo veku 75 ro-
kov. Dňa 18. 11. si pripomenieme 27. výročie úmrtia našej mamičky, 
babky a prababky Helenky Lacovej, ktorá nás opustila vo veku 66 
rokov. S úctou a vďakou na nich spomínajú dcéry Stázka, Hana                 
a synovia Laco a Milan s rodinami.

Ján a Jozefa Toporovci
Dňa 2. augusta uplynulo 20 rokov a 22. augusta 16 rokov, čo nás 
navždy opustili naši milovaní rodičia, starí rodičia a prarodičia Ján 
Topor a Jozefa Toporová. Kto ste ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú dcéry a synovia s rodinami.

Od tragickej  udalosti, kedy nás náhle opustil kolega, priateľ, syn              
a brat Vratislav Hruboš, uplynulo 20 rokov.
Pri spomienke na túto udalosť mnohým z nás ešte aj dnes prebe-
hnú po tele zimomriavky. Aj teraz si kladieme otázku „prečo a pre-
čo práve on?“
Človek, ktorý si vedel poradiť so všetkými problémami, ktorý 
zdravým optimizmom pomáhal prekonávať starosti iným a svojim 
úsmevom zľahčoval únavu pracovných hodín, navždy odišiel 31. 
augusta 2001.
Áno, náš Aťo, ako sme ho poznali, počas  práce na mestskom úra-
de dokázal vstúpiť  do života nielen všetkých kolegov a  priateľov, 
ale i do života mesta. Jeho meno je navždy spojené aj s Dychovým 
orchestrom mesta a skupinou mažoretiek. Pod jeho dirigentskou 
paličkou vykúzlil úsmev a radosť mnohým z nás. 
Ukázal, ako možno žiť životom naplneným láskou k ľuďom, ume-
niu a svojej práci. 
My všetci, ktorí sme ho poznali a pracovali s ním, budeme ešte 
dlho spomínať na všetko, čím sme spolu žili, čím sme sa tešili, či 
trápili. 
Spomínajú kolegovia z mestského úradu, rodina, priatelia a zná-
mi.

Dňa 15. 8. 2021 sme sa rozlúčili s otcom, starým aj prastarým 
otcom, bratom, švagrom, ale aj členom a zakladateľom Zá-
kladnej organizácie  Zväzu zdravotne postihnutých v Novej 
Dubnici Arpádom Herencsárom.

Jeho životná púť sa skončila, tak ako sa raz skončí život každého 
z nás. Keď zomrie človek, je to vždy smutné. Práve vtedy si uvedo-
míme čo pre nás znamenal. Bol to človek s veľkým srdcom, člo-
vek žijúci pre svojich najbližších, ale aj pre základnú organizáciu, 
ktorá preňho veľa znamenala. Vďaka svojej čestnosti, svedomitosti 
a pracovitosti zabezpečil prácu pre jej členov, aby si mohli zaro-
biť peniaze na činnosť zväzu. A prešlo už veľa rokov, odkedy ušili 
poslednú topánku a na účte sa takmer nič nezmenilo. Spomínam 
si na výročné schôdze, keď sa čítal výsledok hospodárenia, vtedy 
sa vždy prihlásil o slovo pán Herencsár a s úsmevom na tvári nás 
pochválil, že si vieme vážiť peniaze, ktoré jeho zakladajúci výbor   
a členovia zarobili. Mám ešte čerstvo v pamäti naše posledné stret-
nutie a to, ako bol šťastný a spokojný, že to jeho dieťa - základná 
organizácia ZZP sa stále rozrastá a ide v jeho šľapajach.

Myslím, že mi dáte za pravdu, že bol veľký človek. Záležalo mu 
na svojej rodine, ale aj na občanoch so zdravotným postihnutím 
v našom meste. To, čo po sebe zanechal, bude tu i naďalej. Bude 
tu s nami v našich spomienkach, v našich srdciach. Jeho dobro                         
a láska nech žije ďalej v jeho potomkoch. Nech nás navždy teší, 
že sme mali tú možnosť poznať a stráviť určitú časť života s takým 
človekom ako bol pán Arpád.

Budete nám chýbať, odpočívajte v pokoji.
Pozostalá rodina zároveň ďakuje pohrebnej službe Styx a Leošovi 
Staněkovi za dôstojnú poslednú rozlúčku.

Júlia Králiková

Spomienky a smútočné poďakovania

Vratislav
Hruboš

Arpád
Herencsár

Konečne sme sa všetci stretli
Po dlhej nútenej prestávke sme sa dňa 
12. 7. konečne zišli na výročnej schôdzi 
našej ZO JDS, ktorá sa konala v športo-
vom areáli.

Schôdzu otvorila podpredsedníčka 
Tonka Ďuďákovká privítaním všetkých 
prítomných, vrátane vzácnych hostí – pri-
mátora mesta Petra Marušinca a vicepri-
mátora Pavla Pažítku.

Pri tejto príležitosti primátor mesta 
zablahoželal jubilantom, ktorí oslávili                                                                                                   
okrúhle či polookrúhle jubileá. Naj-
starším z nich, Miluške Homolovej                                       
a Mgdalénke Rehákovej, boli odovzdané 
pamätné listy predsedu JDS za pomoc                                                                                    
a spoluprácu v prospech rozvoja organi-
zácie a v prospech staršej generácie. Soňa 

Kršková im predniesla vtipné priania, 
ktoré sama zložila. Následne predsedníč-
ka Betka Kopačková oboznámila prítom-
ných s plánom aktivít JDS na nasledujúce 
týždne, poďakovala sa členkám za účasť            
a pomoc pri organizovaní osláv Dní mes-
ta.

Ohodnotenie III. stupňa za spoluprácu 
odovzdala podpredsedníčka J. Farulovej, 
M. Karikovej, V. Klobučníkovej a V. Živči-
covej. Soni Krškovej bol udelený ďakovný 
list za dlhoročnú obetavú prácu a dobro-
voľnícku činnosť v prospech rozvoja JDS. 
Pokladníčka Veronika Živčicová informo-
vala, ako sme hospodárili s peňažnými 
prostriedkami v roku 2020. Na záver prvej 
časti schôdze sme si spoločne uctili pa-
miatku našich zosnulých členov minútou 

ticha. 
Milá báseň Čo je láska od Jozefa Liska-

ja zaznela v úvode kultúrno- zábavného 
bloku. Po nej prišiel na rad netrpezli-
vo očakávaný avizovaný novozaložený                   
tanečný súbor zložený z našich členiek                                  
s názvom Dúhové motýliky. Predviedli 
nám ruský a cigánsky tanec. Toto vy-
stúpenie malo veľký úspech a bolo od-
menené niekoľkonásobným aplauzom. 
Zábavný blok uzatvorili Janka Farulová                
a Mária Kariková humornou scénkou. 

Na záver príjemného popoludnia sme 
si na terase pochutili na opečených špe-
káčikoch a na rozlúčku nám zahral har-
monikár Rudko Vojtech.

Soňa Kršková
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Turnaj v petangu

Dňa 17. 7. výbor ZO JDS Nová 
Dubnica usporiadal prvý 
ročník turnaja v petangu. 

Turnaja sa zúčastnili dve 
družstvá ZO JDS Nová Dubni-
ca, Únia žien na Slovensku, 
Slovenský zväz zdravotne po-
stihnutých, Klub Venušky a aj 
pracovníci MsÚ v Novej Dub-
nici vytvorili družstvo.

V sobotu o 9.00 hod sa ko-
nal slávnostný nástup prihlá-
sených družstiev. Riaditeľkou 
turnaja bola Antónia Ďuďáko-
vá, ktorá prítomných obozná-
mila s priebehom turnaja.  
Hlavný rozhodca Ivan Prokeš 
stručne vysvetlil pravidlá tur-
naja.

Za pekného počasia  tur-
naj  prebiehal  podľa  rozpisu 
a správneho povzbudzovania 
svojich členov. Vyhodnotenie 
turnaja sa konalo v zasadačke 
Kultúrnej besedy, kde boli vy-
stavené nádherné poháre ur-

čené pre jednotlivé družstvá. 
Po prestávke a dobrom obede 
sa pristúpilo k vyhodnoteniu 
turnaja.

Víťazom sa stalo družstvo 
ZO JDS v zložení Pavol Ďuďák, 
Emil Kopačka, Ondrej Mazáň, 
Antónia Ďuďáková.

Druhé miesto obsadilo 
družstvo zdravotne postihnu-
tých v zložení Júlia Králiková, 
Magdaléna Kučerová, Cyril 
Marušinec, Emília Chorváto-
vá.

Tretie miesto obsadili pra-
covníci MsÚ Nová Dubnica                
v zložení Eva Lackovičová, 
Zuzana Zvonárová, Marta Ga-
šajová, Pavol Pažítka.

Víťazom blahoželáme! No 
víťazmi sa stali všetci, pretože 
za pekného počasia a radosti 
z hry strávili pekné sobotné 
dopoludnie.

Alžbeta Kopačková

Obvykle tu po maratóne 
píšeme niečo v tom zmys-
le, že Nová Dubnica sa po 
roku opäť zobudila do ma-
ratónskeho rána a privítala 
množstvo cyklistov z celé-
ho Slovenska a okolitých 
krajín. Ono by sa to celkom 
hodilo aj teraz, až na to “po 
roku“. Vlani totiž Dubničák 
(ako sa skrátene hovorí náš-
mu podujatiu) nebol, museli 
sme ho po prvýkrát v histó-
rii zrušiť kvôli pandémii, 
dva dni pred termínom.

V sobotu 22. 8. 2021 sa tak 
po dvadsiatich siedmych ro-
koch konal dvadsiaty šiesty 
ročník Novodubnického ma-
ratónu. Najstaršieho mara-
tónu horských bicyklov na 
Slovenku. Toho, ktorý by sa 
nekonal, keby sa nenašlo 
množstvo našich fanúšikov, 
ktorí si preniesli štartovné 
do ďalšieho roku a tých, ktorí 
nám nezištne venovali štar-
tovné, aby sme mohli uhradiť 
faktúry za už objednané služ-
by a tovar. Toho, ktorý by sa 
nekonal, keby sa na nás po 
neuskutočnenom ročníku vy-
kašlali naši podporovatelia, 
spolupracovníci a sponzori.

Nestalo sa. Podržali ste nás 
opäť a my sme sa nenechali 
znechutiť situáciou v spoloč-
nosti a v neistej dobe sme sa 
do toho opäť pre vás pustili.

Z Novej Dubnice tak ráno 
vyrazilo do okolitých kopcov, 
lesov a lúk na štyroch rôznych 
tratiach spolu 560 natešených 
cyklistov a takmer všetci sa          
v poriadku popoludní aj vráti-

li. Ak opominieme nejaké úra-
zy, tak sa žiaľ musíme posťa-
žovať na zopár jedincov, ktorí 
sa nevedia správať. 

Jedincov, ktorí maratón 
niekde na trati vzdali a ne-          
unúvali sa nás o tom infor-
movať. Veď načo. Niekto išiel 
domov, a našli sa aj lokálny 
borci, ktorí si veselo sedeli                             
v cieli v krčme na pive. Ta-
kýchto ľudí sme museli večer 
obtelefonovávať a strachova-
li sme sa, či neležia niekde                                                            
v lese bez pomoci. Naozaj 
smutné a nezodpovedné.

Pozitívne dojmy z tohto-
ročného MTBIKER Novodub-
nického maratónu však jed-
noznačne prevažujú. Maťo si 
ako vždy s prehľadom ustrá-
žil prihlasovanie pretekárov, 
kasu a zariadil milión malič-
kostí. Partia z MTBIKER-u si 
tento rok premiérovo vzala 
pod svoje krídla bufety v Pet-
rovej Lehote a v Turkoviciach 
a aj podľa vašich ohlasov to 
zvládli výborne. Veľmi nám 
opäť pomohli aj s prezentá-                                                                 
ciou. Veríme, že to spolu po-
tiahneme aj v budúcnosti. 
Takáto spolupráca nášmu 
tímu veľmi pomohla sústrediť 
sa na to najdôležitejšie – na 
trate. Náš Ľuboš vytvoril pre 
borcov na najdlhšej trati pa-
rádny nový úvod maratónu. 
Vďaka spolupráci s urbariát-
mi, okolitými obcami a maji-
teľmi pozemkov a za výdatnej 
pomoci množstva dobrovoľní-
kov sa mu podarilo potešiť vy-
znávačov rôznorodého terénu 
na všetkých štyroch tratiach. 
Chalan aktívne bicykluje a 

behá, takže dokonale pozná 
okolie. Nebojí sa chytiť do 
ruky sekeru či motorovú pílu 
a dlho do večera pred mara-
tónom čistí trasy. Popri tom si 
manažuje značenie a ľudí na 
trati. A pred mesiacom sa mu 
narodil syn. Naozaj klobúk 
dolu. 

Tento rok sa podarilo na-
viazať spoluprácu aj s dobro-
voľnými hasičmi z Kolačína 
a Omšenia, ktorí nám tiež 
významne pomohli so zabez-

pečením maratónu svojou 
prítomnosťou na dôležitých 
miestach. Veľká vďaka!

Pár dní pred maratónom 
nám „vybuchol“ dlhoročný 
spíker, ale našťastie poslal za 
seba náhradu a aj Peter, ktoré-
mu COVID-19 v rodine zabrá-
nil prísť, dokázal aj na diaľku 
zaistiť lekársku a záchranár-
sku pomoc. Takže aj toto sme 
nejak ustáli.

Ani opatrenia okolo Co-
vid-19, ktoré obmedzili dianie 
pres a počas maratónu nepre-

kazili výbornú náladu v Am-
fíku, kde to žilo. Videli sme 
slzy dojatia v cieli, veľké 
úsmevy i vyčerpanie. Opäť 
sme odmenili všetky ženy                                                  
i deti na maratóne, vyhlá-
sili špeciálne ceny, víťazov                                     
i tombolu. Rozdali sme jedlo                                                                        
i nápoje, prišlo i na dezert 
v podobne skvelej lokálnej 
zmrzliny. Opäť sme sa s vami 
mohli pozdraviť a prehodiť pár 
slov.

Za zázemím maratónu je 
predseda klubu a riaditeľ po-
dujatia Zdeno, respektíve jeho 
konexie s kadekým v meste :). 
A samozrejme, tiež pán primá-
tor, pracovníci oddelenia kul-
túry a športu mesta Nová Dub-
nica, zberného dvora, školy, 
kúpaliska a mestskej polície. 
Taktiež im úprimne ďakujeme.

No a nakoniec je tu ešte 
Roman, ktorý (čo sa týka ma-
ratónu) pchá svoje nosisko asi 
všade a stará sa aj o naše zá-
ležitosti na internete. Snáď sa 
na nikoho nezabudlo, ak áno, 
odpustite prosím, alebo sa oz-
vite a vynadajte mu.

S takýmito podujatiami je 
to ako s dobre namiešaným 
drinkom. Potrebujete kvalit-
né prísady: zohraný organi-
začný tím s rodinami, ktoré 
majú pochopenie, množstvo 
obetavých dobrovoľníkov, zá-

chranárov, ochotných úradní-
kov a inštitúcie, podnikateľov                         
a fi rmy ochotné vrátiť niečo 
spoločnosti, dobré počasie 
a musí sa to všetko spolu                             
v správny čas prepojiť tak, aby 
to ladilo. Tentokrát sa podľa 
vašich ohlasov v Novej Dub-
nici podával výborný koktejl. 
Ďakujeme.

Na ďalšiu rundu sa môžete 
zastaviť 20. augusta 2022.

MTB klub Dubnica
www.maraton.sk

Tri roky trvalo FK Nová  
Dubnica, kým postúpili do 
6. Ligy oblastnej súťaže.

V sezóne 2018/2019 ako 
víťaz 8. ligy nepostupovala, 
pretože reorganizáciou celej 
súťaže mužstvá prešli do 7. 
ligy. Ročník 2019/2020 sa  pre  
Covid  nedohral.  V sezóne 
2020/2021 sa hráči a vedenie  
dočkali  zaslúženého postupu 
do 6. ligy. Po základnej časti 
mužstvo obsadilo 1. miesto. 
V štyroch  barážových  stret-
nutiach ako prvých vyradili 
Vrchteplú a vo fi nále Praznov 
po výsledkoch  5:1 a 5:3.

O postup sa zaslúžili hlavne 
hráči Múčka, Husár, Adamčík, 
Balážik, Rekem M, Rekem. K., 

Kaliňák, Šukala, Vojvodík, 
Sokolík, Balon M., Balon. T., 
Straka, Piža, Gunár, Karvaš, 
Pecuš, Brix R ., Brix A., Vaský 
ml., Friedl, Tomáš, ako aj tré-
ner Ondrejík, vedúci mužstva 
Balon T. a asistent Bezdeda V.

Poďakovanie patrí  vedeniu 
mesta  Nová Dubnica, Tekosu, 
manažérke  klubu pani Vaskej, 
hospodárovi Pavlovi Vaskému  
a všetkým, ktorý sa podieľali 
na úspechu futbalistov.

Veríme, že Covid situácia sa 
už nebude opakovať a futba-
listi budú opäť úspešne repre-
zentovať naše mesto.  Prajeme 
im veľa úspechov a vyhratých 
zápasov. 

 
Vincent Bezdeda

Zaslúžený postup
FK Nová Dubnica

27 26. Dubničák úspešne za nami


