
Milí spoluobčania, s končiacim sa letom 
pomaly prichádza začiatok školského roka, 
blíži sa koniec letných dovoleniek a postup-
ne sa striedajú teplé dni s chladnejšími. Po-
čas letných prázdnin sme ale neoddychova-
li. Prebiehali posledné práce na mnohých 
rekonštrukciách a fi nalizovali sme projekt 
kultúrneho centra PANOREX a zariadenia 
pre seniorov. 

Počas leta sme dokončili rekonštrukciu           
v budove Futbalového klubu Nová Dubnica. 
Išlo o kompletnú obnovu šatní, technických 
miestností a zázemia pre veľkých, ale hlav-
ne malých futbalistov Novej Dubnice. Ve-
novali sme pozornosť opravám asfaltových 
povrchov. Zrealizovala sa obnova chodníka 
za Tescom, chodníka pred bytovým domom 
č. 5, rozšírilo sa skejtové ihrisko. Dokončili 
sme stavebné práce na objekte PANOREXU. 
V súčasnosti sa  pripravujeme na realizá-
ciu vodozádržných opatrení, pripravuje sa 
výsadba zelene, stromčekov a kvetín. Tie-
to práce by sa mali začať v druhej polovici 
septembra. Za zmienku stojí aj ukončenie 
stavebných prác na objekte zariadenia pre 
seniorov, kde momentálne prebieha proces 

kolaudácie. Následne plánujeme oba pro-
jekty uviesť do užívania, otvoriť ich verej-
nosti, aby ku koncu septembra bolo možné 
ich využitie. 

Horúcou témou letných dní boli aj muchy 
a kompostéry na bioodpad. Zaznamenali 
sme zvýšený počet múch v našom meste. 
Mnohí občania to pripisujú tomu, že boli po 
meste rozmiestnené kompostéry na biood-
pad a že práve tie sú príčinou veľkého roz-
množenia sa múch.

Pri realizácii bol zámer zaviesť komunit-
né kompostovanie v meste, aby sa znížilo 
množstvo komunálneho odpadu uklada-
ného na skládku, čím by sa znížili náklady 
a bol by priestor na zníženie poplatku za 
komunálny odpad všetkým občanom. Je 
potrebné spomenúť, že za obdobie kom-
postovania sme uložili na skládku o 60 ton 
odpadu menej. S poľutovaním však musím 
konštatovať, že tento projekt ľudí viac roz-
delil, ako spojil. A preto sme sa rozhodli, 
že spravíme v meste anketu, a požiadame 
občanov o názor, ktorou cestou chcú ísť 
ďalej v oblasti nakladania s bioodpadom. 
V kritických obdobiach som si prešiel viac 

ako polovicu kompostérov v meste. Musím 
povedať, že mnohé z nich boli aj zdrojom 
zvýšeného počtu múch, ale nie z toho, že 
sa kompostuje, ale z toho, že v kompostoch 
boli veci a odpady, ktoré tam absolútne ne-
patrili (plienky, časti varenej a pečenej stra-
vy...) a tie spôsobili, že sa z kompostérov 
šíril zápach a premnožené muchy. Násled-
ne sme reagovali a začali robiť opatrenia na 
stabilizovanie situácie. Postupne sme pris-
túpili k redukcii a odstraňovaniu komposté-
rov z mnohých lokalít mesta. Pretože zákon 
nám prikazuje riešiť biologicky rozložiteľný 
odpad, stojíme dnes opäť pred otázkou, čo 
ďalej...

Zaujíma nás váš názor, preto vás chceme 
požiadať, aby ste zahlasovali, ktorou cestou 
ísť v oblasti nakladania s biologicky rozlo-
žiteľným odpadom. Máme na výber len dve 
možnosti. A to ďalej sa venovať komposto-
vaniu, alebo umiestniť pred domy nádoby 
na biologicky rozložiteľný odpad a začať ich 
odborne likvidovať, za nie malé peniaze. 
Viac informácií nájdete na strane č. 4.

Peter Marušinec
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Každý z nás potrebuje rodinu. 
Naša rodina je náš domov, miesto, o ktorom vieme, že 
tam patríme, kam sa obraciame, keď potrebujem útechu, 
podporu, radu alebo pomoc. 
Je to miesto, kde môžeme byť sami sebou, kde nemusíme 
nič predstierať, kde sme prijatí a milovaní, kde môžeme 
oddychovať, kde môžeme rásť, kde sa nikto z nás nesmie 
brať príliš vážne a kde sa môžeme smiať. 
Aspoň tak by to malo byť. 
Rodina je tam, kde sa učíme rovnováhe medzi starosťami 
o seba a starosťami o druhých.

Štefan Wallner, SDB

Dopravná situácia na Gagarinovej ulici bola dlhodo-
bo problematická. Na jej úseku od mestského zdra-
votného strediska po Kukučínovu ulicu parkovali 
autá na krajniciach, bránili výjazdom z dvorov, vozi-
dlá jazdiace v oboch smeroch sa vzájomne vyhýbali 
až na trávniky pred domami. Pomedzi to neraz kľuč-
kovali chodci a vznikali tak nebezpečné situácie.

Dňa 13. júla mesto usporiadalo stretnutie s obyvateľmi 
Gagarinovej ulice, kde spolu diskutovali, ako situáciu 
riešiť. 
(pokračovanie na 2. strane)

Slovko pre rodičov

KONIEC LETA PRINÁŠA VÝSLEDKY 
ALE I NOVÉ VÝZVY

ANKETA O KOMPOSTOVANÍ
Ako ďalej s kompostovaním v našom meste - vyjadrite svoj názor.
Viac informácií o ankete nájdete na strane 4.

BLÍŽIA SA VOĽBY
Prinášame aktuálne informácie o nadchádzajúcich voľbách.
Viac sa dočítate na strane 3.

KULTÚRA NA JESEŇ
Prehľad pripravovaných kultúrnych podujatí.
Prečítajte si na strane 10.

DO ZDRAVOTNÉHO 
STREDISKA
SA PO NOVOM 
DOSTANETE LEN
Z OKRUŽNEJ ULICE
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Na vyčistenie niektorých problematických verejných priestorov sa podujali P. D. a J. R. Vyčistili priestranstvá pod podlubím, 
lavičky aj znečistenú zeleň na námestí, ktoré predtým znečistili. Text a foto: Mestská polícia

Vyčistené boli nasledovné plochy:
• Mierové námestie č. 50 – čistenie schodov a podlubia v okolí predajne Brescafé.
• Mierové námestie č. 55 – čistenie schodov a podlubia v okolí autobusovej zastávky.
• Mierové námestie oproti budove č. 51– zem a lavičky medzi drevenými stánkami.
• Mierové námestie, malý parčík oproti budove č. 30 – vyzberanie odpadu z kríkov, spod stromov a zozbieranie odpadu z okolia 

lavičiek, čistenie zeme pri lavičkách.

Vzácnym svedkom histórie nášho mesta je pani Sylva 
Šantavá z Brna – dcéra architekta Jiřího Krohu, pod kto-
rého taktovkou vznikali v päťdesiatych rokoch projek-
tové návrhy nášho mesta. Pani Šantavá s rodinou rada 
navštevuje Novú Dubnicu a hoci bola aj v tomto roku 
pozvaná na oslavy 65. výročia vzniku mesta, zdravotný 
stav v kombinácii s extrémnymi horúčavami jej žiaľ ne-
dovolil prísť.

Pri príležitosti osláv mesta, ako aj vydania suveníro-
vej nulovej eurobankovky s podobizňou Jiřího Krohu 
navštívil pani Šantavú primátor Peter Marušinec v Brne                
a odovzdal jej pamätnú bankovku. Bola milo prekvape-
ná, zberateľská bankovka sa jej veľmi páčila a posiela 
Novodubničanom srdečné pozdravy.

Petra Hrehušová

Nové zariadenie pre seniorov je vo fi nálnej fáze. Pre-
bieha kolaudácia stavby a mesto ju preberá do užívania. 
Na fotografi ách je pohľad na zariadenie z južnej strany 
od dvora, preberanie vybavenia izieb -  kuchynský kútik 
a väšia kúpeľňa pre kúpeľ s asistenciou.

P. Hrehušová (text a foto)

SÚD ROZHODOL - SLOVENSKÁ TELEVÍZIA
SA MUSÍ OSPRAVEDLNIŤ MESTU A PRIMÁTOROVI

POZDRAV 
NOVODUBNIČANOM

ČISTENIE ZNEČISTENÝCH
VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V MESTE

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Dňa 15. 4. 2018 STV 1 odvysielala relá-
ciu Občan za dverami s názvom: „Nová 
Dubnica – starý prístup II,“ v ktorej boli 
v súvislosti so spoločnosťou TERMONO-
VA odvysielané nepravdivé informácie               
o meste Nová Dubnica, ako aj o primáto-
rovi mesta Petrovi Marušincovi.

Mesto sa proti tejto nepravdivej reportáži 
aktívne bránilo, jednak zaslaním podnetu 
na Radu pre vysielanie a retransmisiu ako 
aj podaním žaloby na príslušnom súde.

Rada pre vysielanie a retransmisiu ešte          
v roku 2018 posúdila podnet mesta ako 
opodstatnený  a  skonštatovala, že odvysie-
laním reportáže došlo zo strany RTVS k po-
rušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť.

Následne Okresný súd Bratislava IV po 
niekoľkých pojednávaniach v roku 2021 
vyhovel žalobe mesta a uložil RTVS  povin-
nosť odvysielať opravu. Rozsudok okresné-
ho súdu potvrdil v máji 2022 Krajský súd                

v Bratislave.

Televízii tak bola súdmi právoplatne  ulo-
žená povinnosť odvysielať nasledovný text: 
„Dňa 15.04.2018 na STV 1: v relácii Občan 
za dverami, v reportáži Kataríny Zač-
kovej, s názvom „Nová Dubnica – starý 
prístup II“ sme odvysielali nepravdivé 
a pravdu skresľujúce informácie o mes-
te Nová Dubnica a jeho primátorovi Ing. 
Petrovi Marušincovi tým, že sme uviedli 
nasledovné tvrdenia:

1) Ak by sa pripojili aj ďalší odberatelia 
tepla, cena tepla by sa jednoznačne zní-
žila. 

Uvedené tvrdenie sa nezakladá na prav-
de, nakoľko v rokoch 2014 – 2018 sa od 
spoločnosti TERMONOVA, a.s. žiadny odbe-
rateľ neodpojil, naopak sa pripojilo 6 novo-
postavených bytoviek na území mesta Nová 
Dubnica, z toho 4 vo vlastníctve mesta a 2 

vo vlastníctve súkromných subjektov. Ďalej 
sa v roku 2017 na spoločnosť TERMONOVA, 
a.s. pripojilo novovybudované kúpalisko 
LETKA NOVÁ DUBNICA a ceny tepla sa pre 
občanov Novej Dubnice jednoznačne nezní-
žili.

2) ...primátor, ktorý bol mimochodom 
pred svojím zvolením zamestnaný vo fi r-
me Daejung...

Uvedené tvrdenie sa nezakladá na prav-
de, nakoľko primátor mesta Nová Dubnica 
Ing. Peter Marušinec nikdy nebol zamestna-
ný vo fi rme Daejung.

Vzhľadom k tomu, že mesto Nová Dub-
nica bolo v súdnom spore proti RTVS 
úspešné, musí televízia mestu nahradiť 
aj všetky trovy konania, ktoré mu v tejto 
súvislosti vznikli. 

Katarína Martinková

(pokračovanie z 1. strany)

Primátor mesta predstavil návrh predĺžiť 
jednosmernú premávku, ktorá vedie od kri-
žovatky Okružná po zdravotné stredisko, až 
po Kukučínovu ulicu a a vybudovať zvýšený 
spomaľovač na mieste existujúceho precho-
du pre chodcov. Po celej dĺžke jednosmer-
ky bude platné obmedzenie rýchlosti na 
30 km/h. Takže do zdravotného strediska,                  

a vlastne do všetkých dvorov na ulici, sa 
bude vchádzať len od Okružnej ulice.

Návrh do budúcnosti počíta i s vybudo-
vaním parkovacích miest na Gagarinovej, 
ktoré môžu byť orientované ako šikmé 
alebo pozdĺžne státie. Primátor tiež ozná-
mil, že v súčasnosti prebiehajú rokovania                                   
s vedením Spojenej školy sv. J. Bosca                                  
o podmienkach prenájmu časti parkoviska 
v areáli školy pre vytvorenie 36 parkovacích 

miest pre návštevníkov mestského zdravot-
ného strediska. 

Na stretnutí sa rozprúdila diskusia najmä 
o parkovaní na ulici a o chýbajúcom chod-
níku pre chodcov, no prítomní sa zhodli 
na tom, že situáciu treba riešiť čím skôr                           
a odsúhlasili predložený návrh vytvorenia 
parkovacích miest v areáli spojenej školy, 
predĺženie jednosmerky po Kukučínovu uli-
cu a vybudovanie zvýšeného spomaľovača. 

Čas ukáže, či budú tieto opatrenia do-
statočné, alebo bude potrebné realizovať 
ďalšiu fázu v podobe rozšírenia ulice, kto-
ré by si však vyžiadalo výruby niektorých 
drevín. V súčasnosti už prebiehajú práce na 
výstavbe spomaľovača, preto buďte opatrní. 
Po ukončení prác bude zmenené dopravné 
značenie a na ulicu Gagarinovu sa bude 
vchádzať len z Okružnej ulice. 

Termín ukončenia spomaľovača, osa-
denia dopravných značiek, vyznačenia 
dopravného značenia na povrchu komuni-
kácie vrátane vyznačenia pozdĺžnych par-
kovacích miest by mal byť do 26. 8. 2022. 

Petra Hrehušová (text a foto)

DO ZDRAVOTNÉHO STREDISKA SA PO NOVOM 
DOSTANETE LEN Z OKRUŽNEJ ULICE

KONTROLNÝ DEŇ
V NOVOM ZARIADENÍ 
PRE SENIOROV
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Združenie hlavných kontrolórov miest            
a obcí  Slovenskej republiky  v roku 2022 
oslavuje 30.narodeniny svojho vzniku. 
Pri tejto príležitosti dňa 15. júna mes-
to Nová Dubnica hosťovalo stretnutie 
hlavných kontrolórov Trenčiansko-Tr-
navskej regionálnej sekcie ZHK SR pod 
vedením Marty Gašajovej, hlavnej kont-
rolórky mesta Nová Dubnica. 

Hlavným bodom programu stretnutia 
bolo navrhnúť a schváliť nových členov do 
Predsedníctva ZHK SR. Na úvod stretnutia 

vedúca TT regionálnej  sekcie HK SR privíta-
la zástupcu primátora Pavla Pažitku, zaže-
lal hlavným kontrolórom úspešné rokova-
nie a voľbu členov do P ZHK SR.  Hlavným 
bodom programu stretnutia bolo navrhnúť 
a schváliť nových členov do predsedníctva 
ZHK SR a kontrolnej komisie ZHK SR. 

Za vedúcu TTRS ZHK SR bola opäť všet-
kými zúčastnenými zvolená HK mesta 
Nová Dubnica Marta Gašajová a zároveň 
bola opäť navrhnutá ako riadny člen do 
Predsedníctva ZHK SR, za zástupcu  bola 
jednotne zvolená  HK viacerých obcí Mária 

Tomovičová. Do kontrolnej komisie ZHK 
SR boli schválení a navrhnutí títo členovia: 
Jozef Baránik, HK viacerých obcí,  súčasný 
predseda Kontrolnej komisie ZHK SR, Anna 
Hoštáková, HK viacerých obcí a Vladimíra 
Kňažeková, HK Dubnica nad Váhom. Na 
záver vedúca TT RS ZHK SR Marta Gašajo-
vá poďakovala za prejavenú dôveru a odo-
vzdala členom TTRS ZHK SR pamätný po-
hár a poďakovanie za prácu.

Marta Gašajová (text a foto)

Predseda Národnej rady Slovenskej re-
publiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. 
vyhlásil voľby do orgánov samosprávy 
obcí a voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a určil deň ich konania na sobotu 
29. októbra 2022 v čase o 7.00 h do 20.00 
hod.

Kandidátnu listinu pre voľby do obecné-
ho zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre 
voľby starostu obce môže podať politická 
strana, politické hnutie a nezávislý kandi-
dát.

Politické strany môžu na účely volieb do 
obecného zastupiteľstva, ako aj volieb na 
starostu obce utvoriť koalíciu a podať spo-
ločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia a nezá-
vislý kandidát doručuje kandidátnu listinu                                                                                                     
v listinnej forme prostredníctvom svojho 
splnomocnenca najneskôr 60 dní pre-
do dňom konania volieb (najneskôr 30. 
augusta 2022), zapisovateľovi miestnej 
(mestskej) volebnej komisie (meno zapiso-
vateľa miestnej /mestskej/ volebnej komi-
sie, telefónne číslo a úradné hodiny budú 
zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na 
webovom sídle obce, ak ho má zriadené). 
Splnomocnenec politickej strany, koalície 
alebo nezávislého kandidáta pri doruče-
ní kandidátnej listiny preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota 
na doručenie kandidátnej listiny sa končí 
uplynutím posledného dňa lehoty. 

Kandidátnu listinu pre voľby do zastupi-
teľstva samosprávneho kraja a kandidátnu 
listinu pre voľby predsedu samosprávneho 
kraja môže podať politická strana, politické 
hnutie a nezávislý kandidát. 

Politické strany môžu na účely volieb do 
zastupiteľstva samosprávneho kraja, ako aj 
na účely volieb predsedu samosprávneho 
kraja utvoriť koalíciu a podať spoločnú kan-
didátnu listinu.

Politická strana, koalícia a nezávis-
lý kandidát doručuje kandidátnu listinu                                              

v listinnej forme aj elektronickej forme (na 
elektronickom nosiči napr. USB kľúč v tex-
tovom editore) prostredníctvom svojho spl-
nomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom 
konania volieb (najneskôr 30. augusta 
2022), zapisovateľovi volebnej komisie sa-
mosprávneho kraja (meno zapisovateľa 
volebnej komisie samosprávneho kraja, 
telefónne číslo a úradné hodiny budú zve-
rejnené na úradnej tabuli a na webovom 
sídle samosprávneho kraja). Splnomocne-
nec politickej strany alebo koalície pri do-
ručení kandidátnej listiny preukazuje svoju 
totožnosť občianskym preukazom alebo 
dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na 
doručenie kandidátnej listiny sa končí uply-
nutím posledného dňa lehoty. 

Minimálny počet podpisov voličov pod-
porujúcich kandidatúru nezávislého kandi-
dáta pre voľby poslancov obecného zastu-
piteľstva a voľby starostu pre mesto Nová 
Dubnica je 200.

 Do mestskej volebnej komisie môže dele-
govať jedného člena a jedného náhradníka 
politická strana alebo koalícia, ktorá podá-
va kandidátnu listinu do 30. augusta 2022. 

Mesto Nová Dubnica v súlade s har-
monogramom zabezpečenia volieb do 
orgánov samosprávy obcí a volieb do 
orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa 
uskutočnia dňa 29. októbra 2022 zverej-
ňuje e-mailovú adresu a kontakt na do-
ručenie kandidátnych listín a oznáme-
ní o delegovaní člena a náhradníka do 
mestskej volebnej komisie a okrskových 
volebných komisií:

Mestský úrad Nová Dubnica,
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica

Dana Šťastná, 0911/616542,
dana.stastna@novadubnica.sk

Andrea Bračíková (matrika),
bracikova@novadubnica.sk

Dana Šťastná

KOMUNÁLNE VOĽBY 
SÚ PRVÝ RAZ SPOJENÉ 
S VOĽBAMI DO VÚC

STRETNUTIE HLAVNÝCH KONTROLÓROV
TRENČIANSKO-TRNAVSKEJ REGIONÁLNEJ SEKCIE

V Y H L Á Š K A                                                                             
V zmysle § 8  zák.č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára primátor mesta  

Nová Dubnica  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov nasledovné okrsky a  miestnosti na 
odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov. 

Čís. 
Okr. 

Okrsok 
/súp.č.,ulica,orient.č./ 

miestnosť 
na hlasovanie 

 Čís. 
okr. 

Okrsok 
/súp.č.,ulica,orient.č./ 

miestnosť 
na hlasovanie 

1 

16-  P.O.Hviezdoslava 1,3,5,7           
 Petra Jilemnického 6,7 
 Sady Cyr. a Met. 11,13 
17-  P.O.Hviezdoslava 9,11,13,15 
 SNP 45,47 
 Sady Cyrila a Metoda 1,5,9 
18- Sady Cyrila a Metoda 7 
19- SNP 49,51 
 Sady Cyrila a Metoda 2,6 
20- Sady Cyrila a Met. 8,10,12,28 
21- Sady Cyrila a Met. 14,16,18,20 
23- Sady Cyrila a Metoda 22 
 Petra Jilemnického 8,9,10 
28- Petra Jilemnického 11,12,13 
 Pribinove sady 25 

Kultúrna 
beseda 
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               Okružná nep.č. 57-127, pár.č. 
64-142,  

 A.Sládkoviča nep.č. 45-85, 
pár.č. 70-110, Pod Bôrikom, 
Boženy Nemcovej, J.Kollára,  
Jána Nerudu, Svätoplukova, 
L.Svobodu, M.Gorkého, 
Svoradova,  

 Martina Benku, Martina 
Kukučína, Májová, Strážovská, 
J.G.Tajovského 2, 4, 6, 13, 
15,17,19,21 

51- Sad kpt.Nálepku 26,28,30,32 
52- Trenčianska 29 
 

Gymnázium 
sv.J.Bosca 
 
Volebný 
obvod č. 1 

 
29- Pribinove sady 17,19,21,23 
30- Pribinove sady 9,11,13 
31- SNP 53,55 
 Pribinove sady 1,5 
32- Pribinove sady 7,29 
34- Pribinove sady 10,12 
 Petra Jilemnického 14,15 
 Janka Kráľa 2,4,6,8 

Volebný 
obvod č. 1  5 

  3- SNP 5,7 
  4- Petra Jilemnického 1,2  
  5- Petra Jilemnického 3,4 
  6- SNP 9,11 
  7- SNP 13,15,17 
  9- SNP 21,23,25 
11- SNP 37,39,41, 
838-         Petra Jilemnického 17,18 
4629-       Rodinný  dom 

Centrum 
voľného 
času  

 
Volebný 

obvod č. 2 

 
35- Janka Kráľa 10,12,14,16 
 Pribinove sady 2,6,8 
 SNP 57,59 
26-          Topoľová 2 

   
362- Janka Kráľa 3,5,7,9 
363- Janka Kráľa 11,13,15,17 
  
364- SNP 64,66,68,70 
365- SNP 72,74,76,78 
533- SNP 80,82,84,86  

2 

36- Janka Kráľa 18,20,22,24,26 
37- Janka Kráľa 28,30,32,34,36  
46- Sad kpt.Nálepku 7,9,11,13 
47- Sad kpt.Nálepku 1,3,5 
48- Sad kpt.Nálepku 2,4,6 
49- Sad kpt.Nálepku 8,10,12,14 
50- Sad kpt.Nálepku 18,20,22,24 
55- Komenského sady 13,15,17,19 

Základná 
škola 

J.Kráľa 
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534- SNP 88,90,92,94 
724- Trenčianska 44,46,48,50 
725- Trenčianska 52,54,56,58 
726- Trenčianska 60,62,64,66 
727- Trenčianska 45 
730- Janka Kráľa19,21,23,25,27,29, 
                31,33 

 Súkromná 
základná 

škola       
ul. SNP 

 
Volebný 

obvod č. 2 

 
56- SNP 54,56 
57- Komenského sady 1,3,5 
58- Komenského sady 7,9,11 
60- Komenského sady 8,10,12 
61- Komenského sady 2,4,6 
62- SNP 50,52 
990-        Petra Jilemnického  24 
991-        Petra Jilemnického  25   

 
Volebný 

obvod č. 1  
7 

70- SNP 28,30,32,34 
71- SNP 20,22,24,26   
72- SNP 12,14,16,18 
73- SNP 4,6,8,10 
74- SNP 2 
75- Sad dukl.hrdinov 1,2,3,4 
76- Sad dukl.hrdinov 5,6,7,8 
874         SNP 100 
               Dlhé diely, Dubová, Javorová, 
               Lipová,Slnečná, 
               Ulica na Hlinách              

Základná 
umelecká  

škola 
 

Volebný 
obvod č. 2 

3 

 Okružná nep.čísla 1-55, 
                               pár.čísla 2-62 
 A.Sládkoviča nep.čísla 1-43, 

párne č. 2 – 68 Gagarinova, 
Pod Dubovcom, Puškinova, 
Krátka, ĽudmilyPodjavorinskej, 
Ľ.Štúra, Janka Jesenského, 
Partizánska, Kvetná 

                J.G.Tajovského ,3,5,7,9,11 
63- P.O.Hviezdoslava 17,19,21 
64- P.O.Hviezdoslava 27,29,31 
65-          Trenčianska 24,25 
53- Trenčianska 26,27 

 
Gymnázium 
sv.J.Bosca 

 
Volebný 

obvod č. 1 
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67- P.O.Hviezdoslava 14,16,18 
68- P.O.Hviezdoslava 6,8,10  
77- Trenčianska 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
78-  Trenčianska 10, 11, 12, 13,   

14, 15, 16, 17 
81- Trenčianska 20 
82- Trenčianska 21 
83- Trenčianska 22 
84- Trenčianska 23 
85- P.O.Hviezdoslava 12 
 

 
Kultúrna  
beseda  

 
Volebný 

obvod č. 2 

 
54- Komenského sady 21,23,25,      
                27, 
869-        Trenčianska 70, 72, 74 
873-        Trenčianska 78, 80 
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Časť Veľký a Malý Kolačín ulice: 
 Družobná, Družstevná, Farská 

Hrušková ulica, Jabloňová 
ulica, Levanduľová ulica, 
Nová, Odbojárska, Pod 
Húštikom, Slobody, Šípková 
ulica, Višňová ulica                  

Kultúrny 
dom 

Kolačín 
Volebný 

obvod č. 3 
 
Voľby sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022 od 7. 00 hod. do 20.00 hod. 
V Novej Dubnici dňa 29. 06. 2022                         Ing. Peter Marušinec   
                                                                        primátor     

Mestský úrad v Novej Dubnici
oznamuje všetkým občanom
a klientom, že v dňoch 30. augusta 
2022 (utorok), 31. augusta 2022 (streda) 
a 2. septembra 2022 (piatok) bude 
pre verejnosť zatvorený z dôvodu 
hromadného čerpania dovolenky.

Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných 
službách: STYX (č.t. 0918 040 060, 0949 576 586), M. 
Kondel (č.t. 042 44 34 236, 0905 991 398) a Dado (č.t. 
042 44 21 949, 0904 504 498).
Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú 
(č.t. 0917 273 675), pri cirkevných pohreboch sa 
obráťte na farský úrad (č.t. 042 44 31 053).
Osvedčenie podpisu a odpisu vám zabezpečia 
notárske kancelárie v Dubnici nad Váhom: Notárska 
kancelária JUDr. Pagáčovej (042 44 20 398) alebo 
Notárska kancelária JUDr. Turňovej (042 44 25 486).
V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú 
políciu v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo 
– 0800 500 159.

MESTSKÝ ÚRAD
BUDE ZATVORENÝ

OZNAM
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AKO ĎALEJ
S KOMPOSTOVANÍM

V NAŠOM MESTE

AKO ĎALEJ
S KOMPOSTOVANÍM

V NAŠOM MESTE

CHCEM
KOMPOSTÉR

CHCEM
NÁDOBU

NA BIO ODPAD

ANKETA

NÁVRATKA
Daniel Hevier

Nová Dubnica dnes hlási: 

ZDÁ SA VÁM, ŽE BY SA
V NOVEJ DUBNICI

ZIŠIEL NOVÝ PARK? 
ZAPOJTE SA DO 

PROJEKTU ČISTINKA.

 
 
 
 
 
 
 
 

333000... 888...222000222222 ooo 111666...333000 hhhoooddd...
SLÁVNOSTNÉ KLADENIE VENCOV K HROBU kpt. Flóriša Be ušku
Cintorín vo Ve kom Kola íne

222999... 888...222000222222 ooo 888...333000 hhhoooddd...
PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU
Klub slovenských turistov Kola ín pozýva všetkých priaznivcov turistiky na letný
výstup na Markovicu. Ku krížu môžete vystúpi individuálne i organizovane.
Zraz je pred Kultúrnym domom Kola ín o 8.30 hod. alebo na vrchole pri kríži
o 10.00

Prí te s nami oslávi 78. výro ie Slovenského národného povstania  

Tak, ako bolo spomenuté na úvodnej stra-
ne, mesto sa rozhodlo zrealizovať pre obča-
nov nášho mesta ANKETU o ďalšom spôso-
be nakladania s biologicky rozložiteľným 
odpadom.

Čelíme v posledných týždňoch kritike od 
občanov, ktorí nesúhlasia so spôsobom nakla-
dania odpadu – kompostovaním, ale zároveň 
dostávame aj odozvu od občanov, ktorí by radi 
kompostovali ďalej.

Na to aby sme naplnili literu zákona,  máme 
povinnosť zaviesť triedený zber biologicky roz-
ložiteľných odpadov z kuchyne. Sú len 2 mož-
nosti nakladania s bio odpadom:

1) Kompostovanie – alternatíva, ktorá je 
prírodná, oproti BRO fi nančne menej náročná, 
zároveň údržba kompostérov činí ročný náklad 
na úrovni 12.000 €. Kompostéry boli zakúpené 
z dotácie enviromentálneho fondu, teda spolu-
účasť mesta na ich kúpe bola približne 10.000 
€.

2) BRO (hnedé 120 l nádoby) – alternatíva, 
ktorá je pohodlná, zároveň sú s ňou spojené 
zvýšené náklady na pravidelné čistenie a vý-
menu nádob v intervale jedného týždňa, ná-
klady na nádobu za týždeň sú cca 13 €/nádoba, 
čo predstavuje pre mesto ročný náklad viac ako 
85.000 € (tento poplatok momentálne nie je za-
hrnutý v poplatku za komunálny odpad z dôvo-

du zvolenia alternatívy = kompostovanie). Jeho 
zavedenie bude znamenať zvýšenie poplatku 
za komunálny odpad minimálne vo výške 10 € 
za občana na rok.

Hlasovanie bude prebiehať 2 spôsobmi:

A) prostredníctvom nižšie uvedenej ná-
vratky, ktorú je potrebné doručiť do schránky 
umiestnenej na budove mestského úradu pri 
hlavných dverách vpravo.

B) prostredníctvom elektronického for-
mulára uvedeného na web stránke mesta: 
www.novadubnica.eu/anketa

Hlasovania sa môže zúčastniť len občan                
s trvalým pobytom v meste Nová Dubnica, na 
návratke je potrebné uviesť meno a priezvisko 
hlasujúcej osoby, adresu trvalého pobytu a vy-
značiť symbolom „X“ príslušný spôsob výberu 
nakladania s BIO odpadom: CHCEM KOMPO-
STÉR alebo CHCEM NÁDOBU NA BIO ODPAD.

Hlasovanie bude prebiehať v termíne od 
25.8.2022 do 9.9.2022. Po tomto termíne budú 
návratky vyhodnotené a v nasledujúcom čísle 
novodubnických zvestí zverejníme výsledok 
hlasovania. 

Hlasovanie bude pre vedenie mesta Nová 
Dubnica ZÁVÄZNÉ vtedy, ak sa zapojí aspoň 
1.000 respondentov. 

Vyznačte symbolom „X“ vami vybraný spôsob nakladania s BIO odpadom.
Vyplnením návratky súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

Meno:

Adresa trvalého pobytu:

Priezvisko:
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Dňa 27. 6. 2022 za horúceho letného počasia sa 81 
predškolákov z MŠ P. Jilemnického v Novej Dubnici 
rozlúčilo s predškolskou dochádzkou.

Akadémiu predškolákov slávnostne otvoril primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec príhovorom deťom a rodi-
čovskej verejnosti spred mestského úradu. Prechod mes-
tom deťom spríjemnili rezké takty dychového orchestra 
v sprievode mažoretiek. Slávnostný akt dekorovania detí 
primátorom mesta sa uskutočnil na pódiu Mierového 
námestia.

Mnohým z nás bude za našimi šikovnými škôlkarmi 
smutno. Našim budúcim prváčikom prajeme veľa úspe-
chov v škole a radosť z poznávania a učenia.

kolektív zamestnancov materskej školy

Na základe organizačných pokynov MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023 sa školský rok začína dňa 5. septembra 2022 nasledovne:

AKADÉMIA 
PREDŠKOLÁKOV

V Kultúrnej besede sa dňa 22. 6. 2022 o 11.00 hod. konalo oceňovanie žiakov a študentov za dosiahnuté úspechy v školských rokoch 
2021/2022. Žiaci a študenti reprezentovali naše mesto v súťažiach na okresných, krajských, celoslovenských, ale aj na medzinárodných 
úrovniach. Zamerania boli naozaj rôzne, či to bol prednes, vlastná literárna aj výtvarná tvorba, olympiády – chemická, biologická, infor-
matiky. Nevynechali sa ani hudobné súťaže. 
Aj touto formou vyjadrujeme všetkým oceneným blahoželanie a zároveň poďakovanie všetkým pedagógom za prípravu našich 
žiakov a študentov.

Za jednotlivé školy, ktoré zaslali návrhy, boli ocenení:

Základná škola, Janka Kráľa 33/1, Nová Dubnica: Michaela Matušíková, Adam Vlasko, Adam Chovanec, Mário Suchomel 
Spojená škola, sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica: Filip Valt, Tomáš Malko, Martin Vančo, Vierka Vaľková 
Súkromná základná škola, SNP 366/96, Nová Dubnica: Michaela Danišová, Peter Vavrinec 
ZUŠ, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica: Divadelný súbor BEBČINA, Sophia Balážová, Laura Belková, Eliška Fajnorová 
Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová Dubnica: Peter Kapko

Zuzana Vanková
Foto: P. Hrehušová

OCEŇOVANIE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV
ZA DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY

ZAČIATOK NOVÉHO ŠKOLSKÉHO ROKA 2022/2023 
V NOVEJ DUBNICI

ZŠ Janka Kráľa 5. septembra 2022 9.00 hod. areál školy pri hlavnom vchode Po skončení slávnostnej časti pôjdu žiaci 1. ročníka                
s rodičmi do tried spolu s triednymi učiteľmi.

Súkromná ZŠ a ZUŠ 5. septembra 2022 9.00 hod. budova školy 5.9. 10,00-12,00 sa treba zapísať do Súkromnej ZUŠ.              
V prvý deň ešte nie je obed ani školský klub.

Spojená škola sv. J. Bosca 5. septembra 2022 8.00 hod. žiaci 1. ročníka ZŠ
8.30 hod. žiaci 1. ročníka SOŠ IT 
8.45 hod. všetci žiaci

nádvorie školy Prváci ZŠ si so sebou prinesú školské tašky.

ZUŠ Štefana Baláža 5. septembra 2022 od 13.00 hod. triedy jednotlivých učiteľov V tento deň sa uskutočnia aj dodatočné prijímacie              
skúšky.

Materská škola 5. septembra 2022 od 6.00 hod. budovy MŠ v bežnom režime Stretnutie novoprijatých detí a rodičov zamerané na 
spoznanie nového prostredia, informovanie o adap-
tačnom procese, režime prevádzky, školskom poria-
dku a platbách realizujeme dňa 30.8.2022 o 10,00 hod. 
v konkrétnom pracovisku, kde je dieťa prijaté.

Deti sa do jednotlivých záujmových krúžkov môžu 
prihlasovať počas septembra od 8,00 h -16,00 h.

Centrum voľného času 1. októbra 2022 1. októbra 2022 budova CVČ

NÁZOV ZARIADENIA DÁTUM ČAS MIESTO STRETNUTIA OZNAMY
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KEĎ CEZ PRÁZDNINY PRI POČÍTAČI, 
TAK ROZUMNE...

ZÁŽITKOVÉ PRÁZDNINY
V SPOJENEJ ŠKOLE SV. JÁNA BOSCA

Nezisková organizácia ED-IT n.f. (Educa-
tion and IT) usporiadala v Novej Dubnici 
denný tábor IT technológií pre deti z 2. 
stupňa ZŠ. ED-IT chce pre školy a ve-
rejnosť podporovať aktivity v oblasti IT 
vzdelávania. Tvoria ho nadšenci z radov 
blízkych SOŠ informačných technológií 
v N. Dubnici.

     
Vďaka tomuto spojeniu malo 11 chlapcov 

a dievčat možnosť užiť si prvý týždeň prázd-
nin pri zábave aj nadobúdaní nových po-
znatkov z oblasti IT. Pre deti, ako aj pre ich 
rodičov, bola toto cesta, ako nájsť kompro-
mis medzi tým, že počas prázdnin sa deťom 
nedá zabrániť, aby boli na PC/mobiloch, 
avšak po tomto tábore môžu technológie 

využívať zmysluplne. 
V programe nebol čas na hranie počíta-

čových hier - naopak, hravou formou prešli 
deti od jednoduchého algoritmovania po 
blokové naprogramovanie micro:bitu a po-
stavenie si vlastného robota s upravovaním 
SW na doske Studuino. Svoje výtvory vždy 
odprezentovali pred publikom. Veľa zába-
vy si užili aj s 3D skenovaním a grafi cký-
mi úpravami fotografi í, ktoré si nafotili pri 
vychádzke do exteriéru školy. Pohyb si do-
priali pri vonkajšom diskgolfe a ostatných 
aktivitách v telocvični. Záverečný deň patril 
výletu do zážitkového centra vedy Aurélium 
v našom hlavnom meste.

Tábor IT technológií bol realizovaný                                      
s fi nančnou podporou Pastoračného fon-

du Žilinskej diecézy zriadeného otcom 
biskupom Galisom, vďaka čomu ho mohli 
absolvovať aj 3 deti z rodín s ťažkou život-
nou/fi nančnou situáciou. Dve z týchto detí 
boli v tábore na základe spolupráce ED-IT 
n.f. s oddelením sociálnych vecí na MsÚ v 
Novej Dubnici a ďalšie dieťa v spolupráci                                    
s farnosťou.

Ďakujeme všetkým zainteresovaným na 
príprave a realizácii a veríme, že aj do bu-                    
dúcna budeme môcť prinášať užitočné                      
a obohacujúce aktivity. Podporiť ich môžu 
fi rmy aj jednotlivci prostredníctvom príspe-
vku do neinvestičného fondu.

Ľuboš Valt (text a foto)

Rozdaním vysvedčení sa pre tisíce detí 
začali prázdniny a školské brány sa na 
dva mesiace zatvorili.  Tie naše, v Spo-
jenej škole sv. Jána Bosca sa však roz-
tvorili dokorán a počas dvoch júlových 
týždňov nimi prechádzalo viac ako 60 
detí - účastníkov denného tábora.

Pre všetky prihlásené deti zabezpečova-
li bohatý program inšpirovaný príbehom 
Harryho Pottera pani vychovávateľky zo 
školského klubu. Deti čakal každý deň te-
maticky vyzdobený areál, nechýbala skvelá 
hudba a pani vychovávateľky nastajlované 
v kostýmoch. Okrem kreatívnych a športo-
vých aktivít, ktoré pre ne pripravili, zažili aj 
parádne výlety a návštevy.

Bezpečnostnú prednášku spojenú                          
s tradičnou penovou show zabezpečil pán 
Lehocký a hasiči z Kolačína. Psovodi z po-
licajného zboru zasa predviedli ukážky 
vycvičených psíkov a deti si vyskúšali, ako 
sa robia naozajstné odtlačky prstov. Jednu 
noc v škole aj prespali. Večer pred spaním 
sa zastavil na návštevu aj dlhoročný skaut 
Jaroslav Koutenský, ktorý deťom popri lu-
kostreľbe porozprával o skautingu a svojich 
táborových zážitkoch. Výletný deň strávili 
deti v Dubnici nad Váhom. V kine Lastovič-
ka si pozreli rozprávku a v keramickej dielni 
im svoj talent predviedla nevidiaca, veľmi 
šikovná keramikárka Soňa Zelisková.

Prvky ekologickej výchovy boli v našom 
programe zaraďované priebežne počas 

celého roka, zapojili sme sa do programu 
Upracme Slovensko. Aby sme deťom priblí-
žili, čo sa deje s odpadom v našom meste, 
oslovili sme s prosbou o spoluprácu miest-
ne oddelenie životného prostredia. Deťom 
sa priamo v zbernom dvore venovala vedú-
ca odboru Katarína Bašná, ktorá im ukázala 
skladovacie priestory, používanú techniku 
a taktiež deti poučila o správnom triedení 
odpadu. Na záver sa všetci spolu na náklad-
nej váhe odvážili.

Krásnych zážitkov mali deti mnoho. Ve-
ríme, že na školu budú spomínať, aj vďaka 
táboru, ešte dlhé roky.

Jana Kláneková
Foto: L. Mišovcová

UKONČENIE 
STARÉHO 
ŠKOLSKÉHO 
ROKA
Tridsiaty jún je obľúbený dátum väčšiny školákov. 
Slnečný slávnostný deň na prahu prázdnin, no kto 
by to nemal rád! V ten deň sa aj nejaká tá horšia 
známka na vysvedčení nejaví taká dôležitá. Ko-
nečne sa na dva mesiace rozlúčia s povinnosťami                                 
a vydajú sa v ústrety letným dobrodružstvám.

Koniec školského roka oslávila ZŠ J. Kráľa tak, ako mi-
nulý rok, na Mierovom námestí. Primátor Peter Maruši-
nec v krátkom príhovore pochválil žiakov za ich prácu 
a usilovnosť počas školského roka a poprial im ničím 
nerušené bezstarostné prázdniny. Riaditeľ školy Martin 
Staňo zhrnul priebeh školského roka, vyzdvihol prácu 
žiakov aj pedagógov a poďakoval im. Adriana Matejčí-
ková v mene rodičovského združenia povzbudila decká 
do ďalšej práce nielen slovne, ale aj odovzdaním fi nanč-
ných odmien deviatakom, ktorí boli počas deviatich ro-
kov aktívni a dosahovali najlepšie výsledky. 

Na rad prišla rozlúčka s deviatakmi. Najstarší školá-
ci venovali svojim pedagógom vtipné verše na mieru, 
odovzdali svojim následníkom symbolické kľúče od ško-
ly, poďakovali vyučujúcim za všetko, čo im odovzdali                     
a odpálili skvelý program, ktorým odprevadili všetkých 
spolužiakov na prázdniny. Ach, pardon, samozrejme, že 
si všetci v triedach prevzali vysvedčenia, na čo sa určite 
najviac tešili vyobliekaní prváčikovia a ich hrdí rodičia.

Petra Hrehušová (text a foto)



7www.novadubnica.sk

Začiatok leta je niečím, čo pre nás hasi-
čov zvyšuje úroveň napätia v krvi. Nielen 
kvôli zvýšenému riziku požiarov, ale                                                                                                         
i kvôli začínajúcej pretekárskej sezóne.

Každý jeden pretekár, či už je mladý 
alebo starý, by sa určite zmienil o jednom 
fakte. Ak počuť naštartovanú mašinu, celý 
váš svet sa zúži len na jedno – pretekársku 
dráhu. Tento rok sme si miernej nervozity 
naservírovali aj ako organizátori. 11. júna 
sme totiž organizovali okresnú hasičskú sú-
ťaž detí Plameň na miestnom ihrisku v Ko-
lačíne, ktorá bola tento rok dokonca postu-
pová. Tomu sme prispôsobili aj podmienky 
pretekania. 

Vďaka Jozefovi Lehockému a Ľubošovi 
Marekovi sme zabezpečili vybavenie, za 
ktoré by sa nemusela hanbiť žiadna sú-
ťaž na krajskej či slovenskej úrovni. Nové 
džberovky (mechanický hasiaci prístroj), 
elektronická časomiera, 4-krát premeraná 
dráha boli príklady, ktoré aj okresných or-
ganizátorov presvedčili, že je súťaž zabez-
pečená naozaj na vysokej úrovni. Myslím, 
že netreba zmieňovať, že pokiaľ hovoríme 
o postupových súťažiach, sú pretekári pri-
pravení na súťaž mnohokrát lepšie. O prí-
pravu našich družstiev sa postaral Viliam 

Kubaščík, ktorý sa venuje práci s mládežou 
už dlhšie obdobie. Vie preto, čo všetko tre-
ba družstvu odovzdať a pred čím ich vyva-
rovať. 

Jeho snaha sa pretavila do dvoch prvých 
miest. 1. miesto v kategórií dievčatá a 1. 
miesto v kategórií chlapci. Skvelí pretekári 
tak obhájili víťazstvo na domácej pôde spo-
medzi 9 družstiev z celého okresu. Na 2. 
mieste v kategórií chlapci skončilo družstvo 
z Iliavky a 3. skončilo družstvo z Vršatské-
ho Podhradia. V kategórií dievčat 2. mies-
to obsadili Mikušovce a 3. miesto zastávali 
dievčatá z Pruského. Všetky družstvá bo-
jovali so cťou, čo svedčí aj fakt, že súťažnú 
disciplínu ukončili všetky družstvá. 

Naši skvelí pretekári nás obhajovali aj 
na krajskej súťaži v Opatovej. I keď nastu-
povali s odhodlaním vyhrať a postúpiť na 
celoslovenské kolo, tento cieľ sa im žiaľ ne-
podaril splniť. Dievčatá skončili na 3. mies-
te a chlapci na 7. mieste. Napriek tomuto 
neúspechu netreba zabúdať, že už samotná 
účasť dvoch družstiev z jedného DHZ je veľ-
kým úspechom. Za tento úspech patrí veľká 
vďaka okrem trénera aj naším pretekárom           
a ich rodinám, že vedeli obetovať svoj voľný 
čas práve na prípravu na súťaž. 

Naše súťažné leto sa nieslo okrem úspe-

chu mladých hasičov, aj úspechom na 
okresnej súťaži dospelých hasičov a doras-
tencov. Tejto súťaže sme sa zúčastnili 19. 
júna v Bohuniciach, s tromi hasičskými 
družstvami. Dorastenky, ženy a družstvo 
mužov. Prvé zmieňované obsadili aj naj-
lepšie umiestnenie. Družstvo dorasteniek 
skončilo na 1. mieste. 3. miesto patrilo na-
ším ženám a 11. miesto obsadili muži. Druž-
stvo mužov si zaslúžilo pochvalu aj od pred-
sedu okresného výboru DHZ Jozefa Poliaka 
po tom, ako i napriek zapleteným hadiciam 
svoj útok dokončili. 

Veríme, že takto naladené družstvá si za-
chovajú svoju chuť vyhrávať nielen v tejto 
sezóne na pohárových súťažiach, ale i na 
nasledujúce sezóny. Každý úspech na sú-
ťaži znamená pre náš zbor veľké renomé. 
Predsa len nie sme zborom, ktorý ma za se-
bou kopec súťažných výsledkov. Z tohto ti-
tulu ďakujeme všetkým našim pretekárom, 
trénerom, rodinám, sponzorom, organizá-
torom  i podporovateľom za ich priazeň, 
ktorá dodáva nášmu úsiliu ešte krajšiu prí-
chuť. 

Dušan Kačík

Stretávať sa s ľuďmi a zdieľať s nimi emó-
cie je obľúbená činnosť ľudí, ktorá im 
spôsobuje radosť. Nemôžeme spraviť 
šťastnými všetkých ľudí, ale ak môže-
me na to vytvoriť podmienky, vždy sa s 
ochotou chytáme tejto aktivity.

Inak tomu nebolo ani v projekte z júna až 
júla tohto roka s názvom Poseď si s nami. 
Cieľom projektu bola kúpa stolov a lavíc na 
naše hasičské ale i iné kultúrno-spoločen-
ské akcie konané v Kolačíne. Vďaka dva-

nástim súpravám stolov a lavíc dokážeme 
usadiť 70-90 ľudí naraz, čím vznikne veľmi 
pekný priestor na tvorenie a utužovanie  
priateľských väzieb.

Sme radi, že aj vďaka Trenčianskemu sa-
mosprávnemu kraju môžeme takto ľudí spá-
jať. Celková suma projektu bola 1439,90 € 
pričom z TSK sme obdržali 700 €. Zvyšných 
739,90 € bolo použitých zo zdrojov Dobro-
voľného hasičského zboru Nová Dubnica 
– Kolačín.

Lavice sme mali možnosť otestovať už na 

našej hasičskej akcii, kde hneď v prvý deň 
obhájili svoju funkciu. Vďaka ich spratnosti 
a rýchlemu skladaniu sme si otestovali aj 
ich rýchle premiestnenie, keď začalo pršať. 
Tým sme si len potvrdili, že žiadne počasie 
nás nemôže prekvapiť a môžeme spájať ľudí 
či už v exteriéri alebo interiéri. 

Dúfame, že každý z vás bude mať príle-
žitosť počuť z úst prísediacich vetu: „Poď, 
poseď si s nami.“  

Dušan Kačík

ZAČIATOK LETA S PRÍCHUŤOU VÝHRY 
PRE DHZ KOLAČÍN

Relax, oddych, regenerácia tela i duše. V tomto du-
chu sa niesol týždenný liečebno-relaxačný  pobyt, 
ktorý pre svoje členky zabezpečil výbor Klubu Ve-
nuša (ženy po prekonaní onkologického ochorenia).

Pobyt, ktorého sa zúčastnilo 17 členiek, sa uskutoč-
nil v termíne od 22. do 27. 5. 2022 v Demänovskej doline 
v hoteli FIM. V rámci neho sme absolvovali procedúry 
podľa vlastného výberu priamo v hoteli. Program bol 
voľný. Po skupinkách, alebo jednotlivo, sme navštívili 
miesta, ktoré nám ponúkal región Liptov s množstvom 
kultúrnych pamiatok.

Samozrejmosťou bolo navštíviť Demänovskú jaskyňu 
slobody, pri ktorej sme boli ubytovaní, ako aj evanjelic-
ký artikulárny drevený kostol v obci Svätý Kríž. V Liptov-
skom Hrádku nás upútalo jazierko. V jednej jeho časti 
vyčnievala skala, na ktorej je postavená kaplnka a v nej 
socha sv. Jána Krstiteľa.

Najkrajší výhľad na samotné mesto nám umožnila vy-
hliadka Skalka, na vrchole ktorej sa vyníma Slovenský 
dvojkríž.  Nechýbala ani obhliadka  areálu folklórnych 
festivalov vo Východnej. Liptovský  Mikuláš nás zaujal 
množstvom kultúrnych pamiatok aj  kúpaním v aqua-
parku Tatralandia.

Tí zdatnejší využili možnosť turistických chodníčkov. 
Zvládli sme výstup na Repiská, kde sa naskytol krásny 
výhľad na Chopok a jeho končiare. Medzi ideálne mies-
ta na odbúranie stresu, načerpanie nových síl a užitie 
si skvelého odpočinku určite patrí prechádzka okolo 
Vrbického plesa. Drevené lavičky nás lákali oddýchnuť 
si a v tichu lesa obdivovať výhľady na okolité hrebene 
Nízkych Tatier. Tí, ktorým to zdravotný stav neumožňo-
val, si robili prechádzky po krásnom tatranskom okolí. 
Počasie bolo pre turistiku vhodné, nepršalo a ani nebola 
horúčava. Chladnejšie a slnečné počasie nám umožnilo 
pekné výhľady na končiare Nízkych Tatier. Nálada bola 
dobrá a na  slniečku dobre padlo posedenie s občerstve-
ním. Myslím si, že každý si prišiel na svoje. 

Po pobyte a oddychu v hoteli FIM sme odchádzali do-
mov oddýchnutí a obohatení o zážitky z doteraz nepo-
znaných miest regiónu Liptov.

Kristína Tinková (text a foto)
predsedníčka klubu

POSEĎ SI S NAMI - ÚSPEŠNÝ PROJEKT 
HASIČOV Z KOLAČÍNA

ODDYCH
A RELAX
V DEMÄNOVEJ
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Žijeme v dobe, kedy sme tlačení do ne-
ustáleho zlepšovania čohokoľvek. Na 
mieste je ale potom otázka, dokedy je 
možné to zlepšovanie (bez nahradenia 
dačím iným). 

Spomínam to preto, lebo v daktorom                
z minulých článkov k akcii Bluegrassový ve-
čer som na základe reakcií publika napísal 
– „Ďalší výborný je za nami“ a po tohtoroč-
nom, už 19. ročníku, môžem skonštatovať, 
že takto ľudia hodnotia každý práve skonče-
ný festival pohodovej Bluegrassovej hudby, 
a to ma jednak teší a jednak zaväzuje. Netre-
ba teda vždy robiť za každú cenu „vylepše-
nia“, niekedy naozaj stačí len to urobiť.

No a ký bol teda ten tohtoročný „naj-
lepší“? O otvorenie festivalu sa postarala 
domáca skupina The New Old Tradition. 
Otváranie festivalu je vždy spojené s ešte 
nenaladeným publikom, ktoré sa navyše 
priebežne zapĺňa. Napriek skromnému 
nástrojovému obsadeniu sa skupine N.O.T. 
podarilo poslucháčov naladiť na správnu 
festivalovú náladu veľmi rýchlo, takže si ju 
mohli užiť naplno aj ako úvodná skupina.

Jaro Nečesaný z nasledujúcej skupiny B4 
pri nástupe na pódium utrúsil peknú po-
známku: „Ľudia sú už perfektne rozpumpo-
vaní, bude sa nám dobre hrať“. A mal prav-

du. K tomu, že nálada v hľadisku neklesala, 
prispelo určite aj to, že skupina B4 spieva 
skladby výhradne so slovenskými textami         
z pera práve Jara Nečesaného.

Ďalším účinkujúcim bola nášmu publiku 
dobre známa skupina Tieň z Trenčína. Ich 
výborné inštrumentálne aj spevácke výko-
ny držali náladu v publiku stále na vysokej 
úrovni a zdalo sa, že akcia dosiahla svoj 
vrchol.

To sa však zmenilo po prvých tónoch, kto-
ré zahrala posledná skupina, takisto nášmu 
publiku dobre známa, skupina Bluegrass 
Cwrkot. Ich vystúpenie mohlo ísť priamo 
na CD, skrátka vysoko profesionálna rutina 
od amatérskych hudobníkov. Ich bravúrne 
inštrumentálne a spevácke výkony zdvíha-
li poslucháčov zo stoličiek a nenechávali 
bez nečinnosti ani ich dlane – poslucháči 
odmenili búrlivým potleskom každé z pre-
cízne zahraných sól tak, ako sa na správne 
bluegrassové publikum patrí. To mimocho-
dom skonštatoval frontman skupiny Pavel 
Brandejs, keď vyzdvihol novodubnické pu-
blikum ako jedno z najlepších, pred ktorými 
hral. A to Cwrkoti hrávajú po Európe, nielen 
„doma“.

Všetkých účinkujúcich určite potešil dar-
ček od „tekutých“ sponzorov v podobe piva 
na cestu domov od banskobystrického Ur-

pinera a oravského Kastelána. Ďakujeme.
Akcia bola spojená aj so spomienkou 

na práve zosnulého kamaráta Borisa Bla-
hovca. Každý z účinkujúcich ho poznal aj 
ako hudobníka, bol stálym návštevníkom 
všetkých ročníkov Bluegrassového večera                                  
v Novej Dubnici aj v Hornej Porube. Zo stra-
ny účinkujúcich mu boli venované aj niek-
toré skladby, zvlášť by som vyzdvihol text, 
ktorý práve Borisovi a jeho zdravotnému 
stavu napísal už spomínaný Jaro Nečesaný. 

Záverečnú bodku za 19. ročníkom Blue-
grassového festivalu v Novej Dubnici dali 
viacerí ľudia jednoduchým skonštatovaním 
– najlepší. Vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom postarali o propagá-
ciu činnosti novodubnickej kultúry, hlavne 
mestu Nová Dubnica, spoločnostiam Tre-
mex, Burex s.r.o., relax centrum Kalimero, 
pivovarom Urpiner a Kastelán, pracovní-
kom Amfi k pubu za poskytnuté priestory 
a výborné klobásy, Lacovi Kossuthovi za 
zabezpečenie aft erparty a prenocovania pre 
hudobníkov. Tešíme sa na ďalší ročník.

Marian Šupák
Foto: D. Zervan

Školský rok 2021/22 bol pre deti v taneč-
nom odbore ZUŠ Štefana Baláža plný 
očakávania a predsavzatia. Obdobie co-
vidových prestávok im neubralo na chu-
ti a snahe cvičiť.

Potvrdilo sa, že deti potrebujú pohyb                                                                                        
a tanec je jednou z prirodzených aktivít 
mladých ľudí a dáva priestor tvorby ta-
nečnej komunity, kde si upevňujú kamarát-
ske vzťahy. ZUŠ poskytuje tanečné vzdela-
nie vo vyučovacom procese. Je to náročný 
pracovný proces, nakoľko deti potrebujú 
mať primerané fyzické dispozície a dôleži-
tý je aj psycho-fyzický vývoj žiakov, pretože 

kultivuje telo i dušu. Vyžaduje neustálu, 
nepretržitú prácu a trpezlivosť na niekoľko 
rokov. 

A predsa aj po kratšom časovom trénin-
govom nácviku sa našim žiačkam podari-
lo dosiahnuť neprehliadnuteľné úspechy. 
Konečne si mohli užiť tanec na pódiách                          
v kostýmoch a s úžasnou atmosférou, kto-
ré poskytujú tanečné súťaže, prehliadky 
a medzinárodné festivaly tanca. V mesia-
coch apríl a máj 2022 sa naše tanečnice vo 
všetkých vekových kategóriách – od mini 
po mládež- zúčastnili na tanečných súťa-                    
žiach: „Deň tanca“ , „Dance poetry“, „Kábrt 
cup SK“, odkiaľ si všetky choreografi e do-

niesli krásne ceny a umiestnenia. Súťažili v 
sólo, duo a skupinových formáciách. Spolu 
získali päťkrát 1. miesto, päťkrát 2. miesto, 
dvakrát 3. miesto, tri zlaté pásma s postu-
pom do celoslovenského kola, strieborné 
a bronzové pásmo. Účasť na súťažiach pri-
nieslo svoje „ovocie“ vďaka húževnatosti 
systematickej práce tanečníc, za čo im pa-
trí veľké uznanie a poďakovanie. Prajeme 
im krásne prázdniny a načerpanie nových 
síl a pozitívnej energie do školského roka 
2022/23. 

Zuzana Balážová (text a foto)

BLUEGRASS V NOVEJ DUBNICI

ÚSPECHY ZUŠ ŠTEFANA BALÁŽA
V TANEČNÝCH SÚŤAŽIACH

Členská schôdza ZO JDS v Novej Dubnici sa konala 
dňa 27. 6. 2022 v prírodnom prostredí na futbalovom 
štadióne v Novej Dubnici. Schôdzu otvorila podpredsed-
níčka Tonka Ďuďáková. Privítala členov ZO a osobitne 
privítala novú predsedníčku Krajskej organizácie JDS               
v Trenčíne Evu Čížovu. Schôdze sa zúčastnilo 120 členov 
z celkového počtu 216.

Na úvod predniesla báseň členka výboru Soňa Krš-
ková. Podpredsedníčka oboznámila členov so správou 
o činnosti za posledné obdobie, v ktorej skonštatovala, 
že práca ZO sa dostáva do koľají po dlhšej odmlke, ale 
pre krátkosť času nebolo všetko zrealizované tak, ako 
bol nastavený plán práce. Zdôraznila, že výbor  vynaloží 
všetko úsilie, aby akcie, ktoré absentovali, sa v druhom 
polroku zrealizovali. V ďalšom bode programu podpred-
sedníčka ZO JDS spolu s krajskou predsedníčkou zabla-
hoželali jubilantom, ktorí sa dožili okrúhleho jubilea za 
obdobie od začiatku roka do konca júna 2022 a odovzda-
li im gratuláciu a sladkú pozornosť. Ku prianiu sa pripo-
jila aj  Soňa Kršková básňou želajúcou pevné zdravie, 
elán a životný optimizmus do ďalšieho života.

V kultúrnom programe vystúpili členky tanečného 
súboru SABRINKY a zatancovali v krásnych krojoch ci-
gánske tance. Pre spestrenie sa zapojili aj ďalšie členky 
Janka Farulová a Majka Kariková so scénkou Stretnutie  
hokejových veteránov po štyridsiatich rokoch. Schôd-
zu ukončila podpredsedníčka a vzhľadom k tomu, že 
to bola posledná pred prázdninami, popriala všetkým 
členom príjemnú dovolenku, aby nabrali čerstvých síl                     
a zdraví sa vrátili v septembri do klubu.

Nakoniec nás čakala vynikajúca pochúťka, ktorú nám 
pripravilo mužské osadenstvo nášho klubu a to opeka-
né špekáčky, ktoré už rozvoniavali po celý čas. K dobrej 
atmosfére prispeli vynikajúci  muzikanti; hrou na husle 
Leoš Staněk a harmoniku Ján Belina, pri ktorej si naši 
členovia zaspievali  a zatancovali.  

Mária Kariková

ČLENSKÁ SCHÔDZA
ZO JDS

Dňa 22. 6. sa pod záštitou Akadémie umení v Banskej 
Bystrici konal prvý ročník interpretačných kurzov                                                                                                                                 
v hre na trúbke na Slovensku, na ktorom sa zúčast-
nili aj žiaci dychového oddelenia ZUŠ Štefana Balá-
ža.

Garantom interpretačných kurzov bol doc. Kamil Ro-
ško, dlhoročný vysokoškolský pedagóg hry na trúbke na 
Vysokej škole múzických umení v Bratislave a na Aka-
démii umení v Banskej Bystrici a zároveň dlhoročný 1. 
trubkár Slovenskej fi lharmónie.

Naši žiaci mali možnosť zahrať si s poprednými slo-
venskými trúbkármi a pracovať pod ich pedagogickým 
vedením. Tvorivé individuálne hodiny s docentom Jura-
jom Bartošom a doktorom umenia Andrejom Sontágom 
boli pre našich žiakov a žiačky veľkou inšpiráciou.

Program celého dňa zavŕšil koncert lektorov, na 
ktorom zazneli diela viacerých hudobných žánrov. Na 
koncerte vystúpili lektori Mgr. art. Andrej Sontág, ArtD., 
Mgr. art. Rastislav Suchan, ArtD. a doc. Mgr. Juraj Bartoš. 
Vrcholom koncertu bolo fenomenálne jazzové duo v zlo-
žení trúbkára Juraja Bartoša a klaviristu Klaudia Kováča.

Možnosť stretnúť sa s týmito profesionálnymi hráčmi 
je vzácna a nezabudnuteľná skúsenosť, ktorá je veľkou 
inšpiráciou pre ďalšie hudobné napredovanie našich 
žiakov.

Paulína Králiková (text a foto)
pedagóg hry na trúbke

PRVÝ TRÚBKOVÝ 
WORKSHOP AJ
S NAŠIMI ŽIAKMI 
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TEPLANKA
A OPATOVSKÍ HARMONIKÁRI
Na spoločnom vystúpení týchto dvoch folklórnych skupín sa rozplesali srdcia milovníkov ľudovej hudby. Dievčatá a chlapci z Teplanky 
dali do svojho vystúpenia všetko. Cez Nemšovú bystrá voda, Hore Opatovú, pieseň striedala pieseň. Sviatočnú atmosféru umocňovala 
krása teplanských krojov. A pretože v Teplanke boli muži v početnej nevýhode, prišiel im na pomoc čisto pánsky kolektív z Opatovej. 
Viachlasné spevy, mocné chlapské hlasy za sprievodu harmoník. Na záver spoločné vystúpenie, pospevujúce publikum a krásny pocit, 
že aj u nás regionálny folklór ešte žije.

WELCOME TO STUPIDITY
Jedno jediné slovo zaznelo počas prvého podujatia kultúrneho leta. Pohybom a zvukmi rozpovedali Pavol Seriš a Tomislav Koprivčevič 
príbeh o tom, akí sme niekedy naivní, niekedy hlúpi, ako chceme manipulovať a šplhať po chrbtoch. Bolo to veselé, invenčné, takmer 
horela Kultúrna beseda, zahrali si aj diváci. No hoci nám po celý čas úsmev z pier nemizol, odkaz hry Welcome to stupidity bol jasný.

Prídu na koncert vážnej hudby v Novej Dubnici ľudia? 
Vtipkovali o tom aj interpreti. Áno. Prišli. Nie davy, len 
tí, čo si nechceli nechať ujsť krásu kvôli horúčave. Začali 
hrať, keď slnko zašlo za slobodárku a bol to nádherný 
podvečer. Mozart, Bach, Gerschwin a prekrásne clivé 
aj vášnivé tangá. Krása v parčíku priťahovala postupne 
okoloidúcich všetkých vekových kategórií. Emócie, až sa 
nám nechcelo končiť. Ďakujeme.

Je to celkom fuška. Správne obkresliť obe nohy, zmieriť 
sa s tým, že nie sú obe rovnaké, vyrobiť model podráž-
ky, zmieriť sa s tým, že vyzerajú fakt veľké, prekresliť 
na hrubú kožu a vyrezať. Mozoľ na pravej ruke. Vyraziť 
ozdobné vzorčeky, opracovať a dobre naimpregnovať vo-
ňavým rastlinným tukom. Zladiť vybrané šnúrky s korá-
likmi. A potom už „len“ asi 30 správnych uzlíkov a je to. 
Sandálky sú krásne, vlastnoručne vyrobené a na nohách 
ich ani necítiť.
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FRAGILE  
Piatok 2. decembra o 19.00 hod.
Kultúrne centrum Panorex

FRAGILE je slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osob-
ností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muziká-
lových produkcií či TV šou. Bez použitia hudobných nástrojov, teda 
a cappella, skupina FRAGILE interpretuje známe rock/pop/jazzové 
hity svetových umelcov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby ve-
likánov akými sú Bach či Chopin, ich najväčšou prednosťou sú tituly 
súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových autorov a interpretov 
dávajú svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú 
plné nielen výbornej hudby, ale aj skvelého humoru, vďaka ktorým 
zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Kraj-
čiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Martin Madej a Jožo Heč-
ko. Alternujúcimi členmi skupiny sú: Peter Lacho, Martin Klempár, 
Daniela Tomešová, Karolína Majerníková a Anabella Mollová.
Vstupné: 19 €.

Informácie o programoch a predpredaj vstupeniek na všetky podujatia: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubni-
ca, tel. 042/ 4433 484, kl. 110 a 111, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk. Od 25. 9. 2022 sa oddelenie kultúry sťahuje do 
Kultúrneho centra Panorex, kde si môžete zakúpiť aj vstupenky na pripravované akcie.

SMEJKO A TANCULIENKA – TANCUJ, TANCUJ!
Utorok 8. novembra o 17.00 hod.
Kultúrne centrum Panorex  
 
Chrobáčikovia, po roku a pol k vám konečne prichádza Smejko a 
Tanculienka so svojím novopečeným predstavením Tancuj, tancuj!, 
v ktorom zaznejú tie najnovšie aj najznámejšie hity. Zažijete Krásny 
deň, budete naháňať Muchu, nerozhodných Smejka a Tanculienku 
rozsúdi až Kameň, papier, nožnice a keby pršalo, zachráni vás Kuki-
no. Potom si napečiete Palacinky. Navštívite krajinu rozprávok s pes-
ničkami Išlo vajce na vandrovku a Líška a havran. Cestu do praveku 
vám spríjemní Hu alile. Dosť si zaskáčete na trampolíne, no ale hlav-
ne  budete tancovať na hity Mobil, Bez plastu, Doma, Máme tu leto a 
predovšetkým Tancuj, tancuj! 
Vstupné: 12€

ÚČET
Streda 26. októbra o 19.00 hod.
Kultúrne centrum Panorex 
 
Traja kamaráti, ktorí strávili spolu večer v bare, sa ráno, po prebude-
ní, dostanú do vypätej, ale veľmi vtipnej situácie - ten, ktorý sa večer 
žoviálne ponúkol zaplatiť účet, sa po myšlienkovom vytriezvení hlási 
o to, aby mu naň každý z nich prispel.. no a tým sa spúšťa lavína 
úprimnosti a odkrývania nepoznaného. Chlapský svet je totižto ne-
vyspytateľný a niekedy prekvapí aj ich samotných.
Vynikajúci divadelný kúsok troch hercov, ktorí vám šarmantným 
spôsobom predvedú, ako to v tom mužskom svete chodí… Nuda to 
rozhodne nie je.
Účinkujú: Ady Hajdu, Lukáš Latinák, Robo Jakab.
Réžia: Jakub Nvota.
Vstupné: 15 €, v deň predstavenia 17 €.

KERAMICKÉ PATLÁMO
Piatok 30. septembra od 16.00 – 17.00 hod.                                                                                                                
Kultúrna beseda 

Hlina je liečivá... a keramika zaujímavá, tvorivá, trpezlivá... a je úplne 
pre všetkých. Ak máte doma malé dieťa a chceli by ste spoločné zažiť 
pocit tvorby z hliny, privoňať  ku keramike tak piatkové poobedie  je 
tu pre vás. Deti si vytvoria svoje prvé umelecké dielka -  misky, ozdo-
by, darčeky či dekorácie. Minikurz je určený pre deti od 3-6 rokov v 
sprievode jedného z rodičov. Maximálna kapacita 10 detí. Prihlásiť 
sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, od ??? v 
Kultúrnom centre Panorex. Cena 5 € - príspevok na materiál. Vedie 
Martina Mažárová.

VYRÁBAME MYDLO S MYDLOVE 
Piatok 7. októbra o 17.00 hod. 
Kultúrna beseda
 
Kurz pre všetkých, ktorí chcú začať s výrobou  vlastných mydiel po-
vedie lektorka a zakladateľka trenčiansko-teplickej značky mydlove  
Marianna Masaryková. Jej prírodné produkty s obalom šetrným k ži-
votnému prostrediu si získavajú obľubu u zákazníkov na celom Slo-
vensku. Niečo z tajov svojho umenia predvedie aj v našej kultúrnej 
besede. 
Na kurz je nutné prihlásiť sa vopred na oddelení kultúry MsÚ Nová 
Dubnica a jeho cena je 5 €. Vstupné bude použité na nákup materi-
álu na výrobu mydiel. Kapacita kurzu je obmedzená, prihlasujte sa 
rýchlo!

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY

V Novej Dubnici sa dňa 28. 6. 2022 konal 12. ročník  športových 
hier seniorov KO JDS. Veľkú zásluhu má na tom pán Ivan Pro-
keš, ktorý ich organizačne zabezpečil.  Zúčastnilo sa 81 senio-
rov z Myjavy, Považskej Bystrice, Partizánskeho, Nového  mes-
ta n/V, Trenčína, Ilavy a z Moravy - Nedašova.

Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo o 9.30 hod. v športovej hale. 
Predsedníčka KO JDS Trenčín Eva Čížová privítala hostí – Jaroslava 
Bašku  - predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, Petra Ma-
rušinca - primátora mesta Nová Dubnica, Pavla Pažítku - zástupcu 
primátora,  Martina Staňu - riaditeľa Základnej školy na Ul. J. Kráľa, 
Jána Zacharu - olympijského víťaza v boxe v roku 1952 a Annu Pro-
kešovú - čestnú  predsedníčku KO JDS Trenčín.

Po príhovoroch hostí Eva Čížová otvorila športové hry a popriala 
súťažiacim veľa úspechov v jednotlivých športových disciplínach. 
Alžbeta Kopačková predniesla sľub za rozhodcov a Ivan Kobza za 
športovcov, že budú rozhodovať  a súťažiť v duchu fair play.

Súťažilo sa v týchto disciplínach: člnkový beh, hod plnou loptou, 
hod na cieľ, kop na bránu, streľba hokejkou  a hod na kôš.

Prestávku pred vyhlásením víťazov  vyplnil tanečný súbor senio-
riek JDS  „ Sabrinky“ z Novej Dubnice, ktorý mal veľký úspech.

Poďakovanie patrí pani Lenke Hnilkovej a jej kolegyniam z CVČ 
v Novej Dubnici, ktoré  pomáhali  pri jednotlivých disciplínach                          
a spracovaní výsledkov a všetkým, ktorí prišli pomôcť pri organi-
zovaní hier.

Už sa tešíme  o rok  na ďalšie stretnutie.

Antónia Ďuďáková (text a foto)

12. ROČNÍK
KRAJSKÝCH
ŠPORTOVÝCH HIER
SENIOROV
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Mgr. Anton Bučko
Dňa 6. júla uplynulo 8 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko An-
ton Bučko. S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinou.

Ing. Pavel Kozár
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime... Dňa 
30. augusta si pripomíname 25. výročie, 
čo nás navždy opustil manžel a otec Pavel 
Kozár. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu               
s nami tichú spomienku. Ďakujeme. Man-
želka a dcéry s rodinami.

Rudolf Masár
Dňa 8. júla sme si pripomenuli 20. výročie, 
kedy nás opustil náš milovaný otec Rudolf 
Masár. Spomínajú synovia, vnuci, pravnu-
ci a ostatná rodina.

Ondrej Raček
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 13. júla rozlúčiť               
s naším Ondrejom Račkom z Kolačína (kto-
rý nás opustil 11. júla vo veku 88 rokov) na 
poslednej ceste. Mal rád život, ľudí a jeho 
dobré srdce nám veľmi chýba. Ďakujeme aj 
za kvetinové dary a slová útechy, ktoré po-
mohli zmierniť náš hlboký žiaľ. Vďaka patrí 
aj p. farárovi a hasičom z Kolačína. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou v srdci spomína manželka Oľga                
a smútiaca rodina.

Jarmila Váňová
6. augusta uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša mama a babka Jarmila 
Váňová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou v srdci spomínajú sy-
novia a vnuci.

Ján Melkovič
8. augusta uplynul rok plný smútku od ná-
hleho odchodu nášho drahého manžela, 
otca a dedka Jána Melkoviča. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú spo-
mienku. Dodatočne ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí 
sa zúčastnili poslednej rozlúčky. S láskou                
v srdci spomínajú manželka, deti s rodina-
mi a celá rodina.

Igor Kvasnica
9. augusta uplynulo 20 rokov, odkedy nás 
opustil milovaný manžel Igor Kvasnica.              
S láskou spomína manželka a celá rodina.

Rastislav Rác
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 19. augusta uplynulo 10 
rokov, odkedy nás navždy opustil syn Ras-
tislav Rác. S láskou spomínajú rodičia.

Ján Klimek
4. júla sme si pripomenuli tretie smutné 
výročie, čo potichučky odišiel náš milo-
vaný manžel, otec a dedko Ján Klimek.                       
S láskou a úctou spomínajú manželka Ale-
na, synovia Dalibor a Peter s manželkou 
Lenkou, dcéra Simona a vnúčatá Matejko 
a Viktória. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku.

Rudolf Dávid
Je to už 25 rokov, čo navždy dotĺklo to naj-
láskavejšie srdce nášho otecka Rudolfa Dá-
vida. S láskou spomínajú manželka, dcéry 
a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. Ďakujeme.

Anna Florianová
Srdečná vďaka všetkým príbuzným, suse-
dom, kamarátom a všetkým známym za 
účasť na poslednej rozlúčke s našou dra-
hou Aničkou Florianovou dňa 8. júna 2022. 
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme všet-
kým, ktkorí sa podieľali na organizácii 
dôstojnej rozlúčky. Smútiaca rodina

Jozef Klučár
Dňa 31. augusta uplynie päť rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný Jozef Klu-
čár. Za tichú spomienku ďakujem všet-
kým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.                          
S láskou a úctou spomína priateľka Danie-
la a celá rodina Klučárová.

Pavol Dušička
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo 
nám dál, ostáva v nás. V týchto dňoch si 
pripomíname 10. výročie úmrtia Pavla Du-
šičku. S láskou spomína manželka, deti               
s rodinami a vnúčatá.

Magdaléna Špicová
Dňa 3. júla uplynulo 20 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná mama Mag-
daléna Špicová. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou spomínajú 
synovia Zdenko a Ľubomír s rodinou.

Jaroslav Kubaščík
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no                     
v našich srdciach stále žije spomienka-
mi. 8. júla uplynulo 9 rokov, odkedy nás 
navždy opustil otec, dedko a pradedko 
Jaroslav Kubaščík z Kolačína. Za tichú spo- 
mienku ďakujeme všetkým, ktorí spomí-
najú s nami. S láskou spomína celá rodina.

Emília Kubaščíková rod. Roncová
Úcta a spomienky v srdciach zostávajú. 
Dňa 16. júna uplynuli 3 roky, odkedy nás 
navždy opustila mama, babka a prababka 
Milka Kubaščíková z Kolačína. Tí, ktorí ste 
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomína celá rodina.

Jozef Urbánek
Dňa 7. augusta uplynul rok, čo nás opus-
til manžel, otec a starý otec Jozef Urbánek. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou spomína man-
želka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Emanuel Pažitný
14. augusta uplynulo 44 rokov, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný otec a dedko 
Emanuel Pažitný. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú deti a vnúčatá.

Františka Uríková
Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali len spo-
mienky a v srdci žiaľ. 12. augusta uplynul 
rok, čo nás navždy opustila milovaná man-
želka, mamička a babička Františka Uríko-
vá. S láskou spomíname.

Ladislav Bicskey
1. augusta uplynulo 6 rokov, čo nás navždy 
opustil môj milovaný drahý syn, brat, otec, 
manžel Ladislav Bicskey. Smútok a žiaľ           
v srdci veľký máme, na teba s láskou spo-
míname. Mama, sestra, dcérky, manželka 
a rodina. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú                                                                             
s nami.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA
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HORÚCI JÁNSKY
HALUŠKOVÝ FESTIVAL

POZVÁNKA NA MAJSTROVSTVÁ OKRESU V KOLKOCH

Už tradične na konci leta sa lúčime s prázdninami 
vašim najobľúbenejším športovým podujatím s ná-
zvom NOČNÝ BEH MESTOM.

V tomto roku to bude už po 9. raz, čo znamená, že                
tieto preteky nezastavili ani 2 roky obmedzení pre CO-
VID 19 a my sa budeme môcť ešte lepšie pripraviť na ju-
bilejný 10. ročník.

A práve počas tohto leta by sme radi pre prišli s obno-
vou tratí pre dospelých tak, aby sa nám podarilo prilákať 
viac dospelých bežcov. Snáď sa nám podarí priniesť do 
nášho mesta ešte viac športovej zábavy a športujúcim 
deťom viac bežeckých vzorov. Veríme, že administratív-
ne úkony stihneme načas a premiéru nových tratí tiež. 
Ak by však nie, nič sa nedeje, veď výročie je až o rok...

Malé zmeny nás však čakajú už v tomto ročníku, a to 
hlavne v harmonograme behov jednotlivých kategórií. 
Šancu tak dostanú bežci, pre ktorých je behať v nočných 
hodinách už príliš a preto budú štartovať skôr. Berte to 
prosím vás, hlavne vy dospelí, ako pozvánku a príďte 
opäť deťom predviesť svoje bežecké výkony. Len vy ste 
totiž ich najväčšie športové vzory.

Do behania pod nočnými lampami a svetelnými baló-
nmi 27. augusta 2022. Viac informácií nájdete na www.
osaacademy.sk

Adrián Gazdík
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

Organizátori 13. ročníka  Jánskeho haluš-
kového festivalu, okolo 60 členov a sym-
patizantov Klubu slovenských turistov 
Kolačín, si okrem iného želali na sobo-
tu 25. júna pekné počasie, ktoré je vždy  
prísľubom príjemne stráveného dňa.

Po trojročnej pauze sa starostlivo pripra-
vovali na nápor návštevníkov, ktorí si svoje 
obľúbené podujatie nechceli nechať ujsť. 
Ortuť na teplomere stúpala veľmi rýchlo, 
slniečko pálilo čoraz viac a do priestorov 
v okolí kultúrneho domu postupne prišlo 
viac ako  tisíc návštevníkov, aby sa predo-
všetkým dobre najedli, osviežili  a zabavili 
v spoločnosti svojich priateľov a známych. 

Najaktívnejší turisti už dva dni predtým 
nachystali stany, lavice, stoly, postavi-
li stánky a rozvešali smerové parkovacie  
tabuľky a pripravili atrakcie pre deti. Od 
rána sa postupne  zišlo niekoľko tímov – 
haluškári, gulášnici, výčapníci, zabávači, 
maliarky, koniari, domáce pekárky, členky 
Jednoty dôchodcov z Kolačína,   aj  Alenka 
Čierna s rodinou,  zaoberajúca sa výrobou 
domácich dekorácií. Všetci sa snažili, aby 
o 10. hodine bolo všetko pripravené pre 
prvých návštevníkov, ktorí prichádzali ne-
nápadne a postupne zaplnili celú plochu                                     

v okolí kultúrneho domu. 
Deti s rodičmi smerovali ku skákacím 

hradom alebo na hracie stanovištia, aby sa 
tam pod dohľadom animátoriek vyšantili                                                                                      
a zasúťažili si do sýtosti. Za súťaže ich ča-
kali sladké odmeny.  Mnohí využili maľova-
nie na tvár alebo si vyskúšali jazdu na koni. 
Novinkou bol nielen príchod maskotov                                   
Kubka a Maťka, ale aj umelecký a enviro- 
kútik. Pozornosť predovšetkým detí si vy- 
slúžila ohrada s ovečkami. Tí, ktorí prišli 
bez detí, smerovali k niektorému zo stánkov 
s občerstvením. 

Horúce letné počasie a vysoká teplota 
síce spôsobovali menšie technické problé-
my, ale všetko vynahradili  vynikajúce slo-
venské halušky alebo guláš, pivo Svijany či 
kofola, k tomu  hudba, priatelia a známi, 
smiech a radosť baviacich sa detí, vynikajú-
ce  poctivé domáce koláče s bohatou plnkou 
či posýpkou a  navôkol výborná nálada.

Radosť mali aj organizátori. Koláče sa 
vypredali už okolo poludnia a kuchárom sa 
podarilo predať  takmer 260 porcií gulášu             
a 1050 porcií halušiek. Na haluškárskom 
tíme bolo  vidieť, že im horúčava pri pa-                                                                                                 
riacich sa kotlinách dala riadne zabrať. 
Našťastie, sú to  zdatní turisti, takže voľačo 
vydržia.

Popoludnie patrilo prevažne dospelým 
a tradičným súťažiam, akými boli preťa-
hovanie lanom, súťaž v pití piva, kofoly či 
točenie okolo suda s dojazdom do cieľa. 
Veľkú radosť dospelým urobili určite svojím 
vystúpením Trombitáši, FS Teplanka a Ľu-
dová hudba z Terchovej.  Podvečer sa však 
znenazdajky privalila búrka, ktorá nielen 
razom ukončila podujatie, ale spôsobila aj 
materiálne škody na stánkoch. Materiál, 
chvalabohu,  možno nahradiť a organizá-
tori si po počiatočnom šoku vydýchli, že sa 
nikomu nič nestalo.

Keď sa okolie kultúrneho domu vyprázd-
nilo, začalo sa  s upratovaním. O tom, že sa 
tu  voľačo dialo, svedčili len haldy plasto-
vého odpadu a unavení organizátori. V ne-
deľu popoludní všetko zmizlo a napriek nie 
veľmi vydarenému záveru prevládla chuť 
podujatie organizovať aj na budúci rok.  

Poďakovanie patrí okrem organizátorom 
aj mnohým sponzorom podujatia, pracov-
níkom MsÚ v Novej Dubnici a vedeniu mes-
ta, ktoré KST Kolačín dlhodobo podporuje. 
Tak o rok dovidenia.

Soňa Kačíková
Foto: P. Hrehušová

Kolkársky klub FESA Dubnica nad Vá-
hom srdečne pozýva začiatočníkov aj 
pokročilých hráčov na Majstrovstvá 
okresu Ilava v kolkoch  pre  rok 2022 (jed-
notlivci 4. ročník) dňa  4. 9. 2022 (nedeľa) 
v čase od 14.30 do 21.30 hod. v kolkárni 
v  Trenčíne (Bavlnárska ulica, Trenčín - 
Nové Zlatovce).

Súťažiť budú najskôr žiaci a žiačky do 
12 rokov spoločne, potom budú hrať žiaci                   
a žiačky do 15 rokov, dorastenci a dorasten-
ky do 18 rokov (tieto kategórie majú vstup 

zdarma). Ďalej budú hrať ženy samostatne 
a muži samostatne, pričom štartovné bude 
podľa cenníka na kolkárni. (60 Hz/4 €). 

Hrá sa podľa pravidiel kolkárskeho špor-
tu. Súťažiaci musia mať trvalý pobyt v okre-
se Ilava. Výnimky udeľujú rozhodcovia po 
dohode s riaditeľom turnaja. Pozor, vstup 
na dráhy, len vo vlastnej čistej obuvi vhod-
nej do haly!!! Pre najlepších budú opäť pri-
pravené medaile, diplomy a vecné ceny od 
sponzorov.

Prihlásiť sa môžete na email: roman72.
ba@gmail.com, alebo SMS na  0915/789207,  

(meno, priezvisko, mesto a kategória), 
Facebooku Majstrovstvá okresu Ilava  v kol-
koch 2022.

Hráči musia byť prihlásení do termínu 
30. 8. 2022. Vyskúšajte si zahrať tento kedysi                         
v našom okrese veľmi populárny a úspešný 
šport!

Účasťou na podujatí súhlasíte so spraco-
vaním a zverejnením obrazových materiá-
lov a videozáznamov z podujatia.

Roman Pecháček

CYKLISTICKÉ 
PRETEKY

Športový klub cyklistiky Dubnica nad Váhom v spolu-
práci s Mestom Dubnica nad Váhom, poriadal v dňoch 
15.7.2022 – 17.7.2022 cyklistické preteky, slovenský pohár 
na ceste, 59. ročník Medzinárodných dní cyklistiky. Na 
tomto podujatí štartovali pretekári narodení v r.  2003 
a 2004 (kategória junior), preteky sú bodované do me-
dzinárodného kalendára UCI. Štartom i cieľom 2. etapy 
pretekov jednotlivcov bola Nová Dubnica. Chlapci bojo-
vali s veľkým prevýšením trate aj sami so sebou. Etapa 
skončila víťazstvom troch súťažiacich z Holandska.

Anna Habšudová
Foto: P. Hrehušová


