
Piatok sa bude niesť v ofi ciálnejšom du-
chu, kedy počas slávnostného galavečera 
vystúpi Dychový orchester a mažoretky 
Nová Dubnica, zaznejú skladby poprednej 
cimbalistky Viktórie Herencsárovej z Ma-
ďarska, primátor mesta udelí čestné občian-
stva a uskutoční sa slávnostný podpis part-
nerskej zmluvy s mestom Cheb. Po koncerte 
ozdoby Novej Dubnice, speváckeho zboru 
The Gospel Family, uvedieme krátke video 
o našom meste a zažijete svetelnú UV šou 
akrobatickej skupiny Argolla.

Sobota bude patriť najmä deťom, ná-
mestie sa zmení na veľký zábavný park. 
Odštartujeme hrami a súťažami pre deti                                  
a ich rodičov. Divadlo PIKI - Podozrivo                                                                             
Ideálne Kočovná Iniciatíva - prevedie deti 
Paskudáriom, čiže múzeom neposlušných 
detí. Na oslavy zavíta známy trenčiansky 
mím Vlado Kulíšek s kufrom plným čarov-
ných čapíc. Svoje kúsky predvedú aj deti               
a učitelia z novodubnických škôl. A pozor, 
veľký detský karneval by si nemal nikto 
nechať ujsť! Deti si ho užijú spolu s roz-
právkovými postavičkami, veselým mímom                                                                                                   
a množstvom zábavy. Nezabudnite na 
masky, veď každá z nich bude odmenená, 
zasúťažíme si aj o tú najkrajšiu. Ani sa ne-
nazdáme a pretancujeme sa z karnevalu do 
hodiny tanca s tanečnou školou Choreofac-
tory.

To nie je všetko. Počas dňa budú na deti 
okrem programu na javisku čakať rôzne 
atrakcie - šmýkačka, skákací hrad, ma-
ľovanie na tvár, výroba šperkov, aktivity 
novodubnických skautov či dobrovoľných 
hasičov z Kolačína. V LEGO centre Krea-                     
TivO sa  môžu deti zahrať, postaviť si model 
podľa vlastnej fantázie a ak si s niečím ne-
budú vedieť poradiť, usmernia ich lektori. 
Od 14.00 si môžu zamaškrtiť na cukrovej 
vate a pochutiť si na narodeninovej tor-
te, ktorú im príde rozkrájať primátor. Pre 

našich najmenších bude určite zaujímavé 
vozenie sa na starom drevenom kolotoči                       
v prútených košoch. 

Námestie už ráno začnú zapĺňať umelci 
a remeselníci, ktorí vám predvedú svoje re-
meslo a ponúknu produkty svojej práce.

Večerný program vygraduje vystúpením 
tanečného umeleckého súboru Čarovné 
ostrohy. Folklórne melódie budú v rockovej 
verzii hrať rockoví muzikanti. Ich vystúpe-
nie bude nabité originálnymi choreogra-
fi ami, ktoré obleteli svet. Kapela Replay 
Band je zárukou dobrej zábavy, nebude to 
inak ani v tento sobotný večer. Narodeni-
nový maratón ukončíme oldies party s DJ 
Kozákom.

Zostáva už len veriť, že počasie bude 
ukážkové a naklonené spoločným stretnu-
tiam a zábave. Tešíme sa na vás!

Kompletný časový harmonogram 
osláv nájdete na 6. strane novín.
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Najťažšie na rodičovstve je konfrontácia so svojimi sla-
bosťami – posudzovanie, unáhlené súdy, netrpezlivosť, 
neadekvátne reakcie, keď sme pod tlakom, problém vy-
počuť dieťa, keď je rozrušené alebo nahnevané, pano-
vačnosť. 
Rodičovstvo znamená neustále držať pred sebou zr-                    
kadlo a vidieť v ňom, koľko práce ešte musíme vykonať 
na sebe.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre rodičov

OSLÁVME 
SPOLOČNE 
NARODENINY 
NÁŠHO MESTA
MILÍ NOVODUBNIČANIA, SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA OSLAVY 65. VÝROČIA 
ZALOŽENIA NÁŠHO MESTA. NA DNI 3. – 4. JÚNA (PIATOK – SOBOTA) SME PRE 
VÁS PRIPRAVILI BOHATÝ PROGRAM NA MIEROVOM NÁMESTÍ.

MUSÍME VYCHYTAŤ MUCHY
O príčinách a riešeniach „muších“ problémov v meste.
Viac sa dočítate na strane 4.

JÁNSKY HALUŠKOVÝ FESTIVAL
Účinkovať budú i Trombitáši Štefánikovci.
Pozvánku nájdete na strane 7.

MTBIKER NOVODUBNICKÝ MARATÓN
27. ročník najstaršieho maratónu horských bicyklov.
Viac o preteku si prečítajte na strane 8.

Milí Novodubničania, v najbližších dňoch naše 
mesto oslávi krásne výročie - 65 rokov od jeho 
vzniku. Na jednej strane krásny zrelý vek v poňa-
tí ľudského života, na strane druhej roky zásluh                 
a práce na jeho budovaní. 

Preto mi pri tejto príležitosti dovoľte, aby som 
poďakoval všetkým občanom mesta a hlavne 
tým skôr narodeným, za ich obetavú prácu na 
budovaní nášho malebného mestečka na Pova-
ží. Za roky obetavej práce, dobrovoľných brigád, 
ktorými skrášľovali a budovali naše parky, ulice 
a školy. Veľká vďaka patrí všetkým kultúrnym, 
spoločenským a duchovným organizáciám, ktoré 
svojou činnosťou vytvárajú krásny život v našom 
meste. 

Na záver by som rád poprial nášmu mestu veľa 
usmiatych a spokojných občanov, ktorí budú 
naďalej naše mesto rozvíjať. Mladým rodinám 
prajem, aby našli v našom meste svoje rodinné 
zázemie pre život a aby ich deti boli v budúcnos-
ti veľkým prínosom mestu, spoločnosti a pre nás 
všetkých Novodubničanov.

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta
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Žijeme v neistej dobe. Od roku 2020 nás sužuje COVID 
19, no posledné týždne nám myšlienky na pandémiu 
vytesnila vojnová situácia na Ukrajine, ktorá sa priamo                    
i nepriamo dotýka aj nás.

V dôsledku nedávnych karantén a lockdownov sme 
sa stali utiahnutejšími, izolovanými jeden od druhého. 
Prestali sme vzájomne komunikovať a predovšetkým sa 
stretávať. Je dôležité, keď majú mestá ( obce) zriadené 
organizácie, ktoré šíria osvetu medzi národom a privá-
dzajú obyvateľov aj na iné myšlienky, starajú sa o ich 
kultúrne vyžitie obzvlášť v obciach. Takouto inštitúciou 
vždy boli aj  sú  miestne odbory Matice slovenskej  a sú  
vo veľkom počte aktívne.

Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v našom 
meste po odchode predsedníčky Ruženky Hromádkovej 
do večnosti zostal v útlme. Ale aj v dôsledku nedávnych 
karantén a lockdownov. Situácia sa pomaly stabilizova-
la a je záujem zo strany niektorých členov pokračovať                                                     
v matičnej činnosti aj v našom meste. Z uvedeného 
dôvodu vyzývam členov, ktorí majú záujem o činnosť 
a chcú byť naďalej členmi MO, aby sa prihlásili na č.t. 
0908 776 580, z dôvodu prípravy členskej schôdze. Záro-
veň uvítame nových členov, aj z radov mladých. Bližšie 
informácie na uvedenom telefónnom čísle.

Žofi a Hrančová
predsedníčka Krajskej rady MS Trenčianskeho kraja

Súťažná konferencia Junior Internet, ktorá je tra-
dične organizovaná Asociáciou pre mládež, vedu                
a techniku (AMAVET) na pôde Fakulty informatiky                    
a informačných technológií STU v Bratislave, mala 
aj tento rok vo svojom fi nále projekty študentov                                  
z Novej Dubnice.

Do súťaže boli v rôznych kategóriách so svojimi prá-
cami prihlásení piati študenti SOŠ IT - odbor Technické 
lýceum: Frederik Duvač s aplikáciou pre golfi stov, Félix 
Papiernik s aplikáciou pre fi tnes trénerov a Roman Belka 
s projektom Belgate v kategórii Junior APP, Martin Vančo 
so svojou internetovou stránkou Go-Ride v kategórii Ju-
nior WEB a Andreas Nosál s výberom zo svojho portfólia 
v kategórii Junior DESIGN.

Hoci všetky prihlásené práce boli na vysokej úrovni, 
porota mohla v každej kategórii vybrať do fi nále len de-
sať najlepších. O to viac potešilo, že v  celoslovenskej 
konkurencii obstáli a do fi nále boli pozvaní aj Roman                 
a Martin. Obaja spomínaní autori súťažných príspevkov 
sú taktiež členmi Amavet klubu č.966 – Pöllö, ktorý pô-
sobí aj v Spojenej škole sv. Jána Bosca v Novej Dubnici.

Podporu prezentujúcim prišli v piatok 29. apríla do 
auly FIIT STU vyjadriť aj ich spolužiaci. Oplatilo sa! 
Mladší študenti odchádzali motivovaní zapojiť sa do 
ďalšieho ročníka súťaže a práce oboch prezentujúcich 
boli nasledujúci deň ocenené aj porotou. Roman Belka 
s projektom Belgate (automatizovaná brána pre domá-
ce hospodárstvo) získal cenu dekana FIIT STU, Martin 
Vančo sa so svojím projektom pre registráciu pretekárov 
na športových podujatiach umiestnil v kategórii Junior 
WEB na prvom mieste. Obom gratulujeme!

Rastislav Holý

OBNOVÍ SA ČINNOSŤ 
MATICE SLOVENSKEJ 
V NOVEJ DUBNICI?

JUNIOR INTERNET – 
PRIŠLI SME, VIDELI 
SME, USPELI SME...

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Trenčiansky samosprávny kraj sa pri 
výkone samosprávy stará o všestranný 
rozvoj svojho územia a o potreby svojich 
obyvateľov. Preto sa zapojil do aktuálnej 
výzvy a stal sa úspešným žiadateľom               
o nenávratný fi nančný príspevok. Po-
kračovať v čítaní by mali najmä seniori či 
zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí žijú 
sami a samozrejme, ich rodinní prísluš-
níci, ktorí im chcú zabezpečiť potrebný 
pocit bezpečia.
 

Predmetom projektu je zabezpečenie 
služby monitorovania a signalizácie po-

treby pomoci, ktorá bude realizovaná 
prostredníctvom bezplatne poskytnutého 
elektronického nástroja IDA. Využitie tejto 
služby umožní znížiť zdravotné, sociálne 
a bezpečnostné riziká u seniorov a zdra-
votne postihnutých ľudí, prinesie predĺ-
ženie samostatného a nezávislého života 
v prirodzenom domácom prostredí, príp. 
umožní predchádzať nástupu občana do 
pobytového zariadenia sociálnych služieb. 
Elektronický systém bude bezplatne k dis-
pozícii mestám, obciam a poskytovateľom 
sociálnych služieb v Trenčianskom kraji. Po 
skončení projektu bude TSK v dobe udrža-
teľnosti  zabezpečovať prevádzku systému   
z vlastných zdrojov.

Sociálna služba - monitorovanie a sig-
nalizácia potreby pomoci prevádzkovaná 
Trenčianskym samosprávnym krajom bude 
poskytovaná prostredníctvom elektronic-
kého systému IDA – Inteligentná Domáca 
Asistentka.

Systém IDA bude doslova „šitý na mieru“ 
prijímateľovi. V prípade vzniku rizikovej si-
tuácie systém IDA sám vyšle signál o mož-
nom probléme blízkej osobe, ktorú si určí 
prijímateľ sám ako dohliadajúcu osobu. Do-
hliadajúca osoba preverí situáciu spätným 
zavolaním a v prípade potreby zabezpečí 
privolanie pomoci. Dohliadajúcou osobou 

môže byť blízka osoba, ako napríklad rodin-
ný príslušník, sused, rodinný známy a pod..

IDA je založená na nepretržitom moni-
torovaní domácich priestorov prijímateľa 
pomocou relevantných senzorov ako aj mo-
nitorovaní jeho pohybu mimo domácnosti. 
Zaznamenané signály budú spracované          
a za pomoci rôznych algoritmov vyhodno-
cované, čo umožní systému identifi kovať 
vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej 
potrebnú pomoc. Systém na rizikovú situá-
ciu následne upovedomí  dohliadajúcu oso-
bu zaslaním krátkej písomnej správy.

Pri poskytovaní sociálnej služby je v do-
mácnosti prijímateľa nainštalovaný elektro-
nický systém IDA, pozostávajúci zo senzo-
rov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla 
a trackera. Systém IDA funguje bez kamier  
a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkro-
mie prijímateľa.

Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej 
inštalácia a nastavenie v domácnosti klien-
ta a prípadné servisné služby sú bezplatné.
V prípade, že je pre vás táto ponuka zaují-
mavá a chcete sa dozvedieť viac, navštívte 
Mestský úrad Nová Dubnica, oddelenie so-
ciálnych vecí a školstva. 

Mgr. Zuzana Vanková

IDA - DOMÁCA ASISTENTKA
POŽIADAJTE SI O INTELIGENTNÚ DOMÁCU ASISTENTKU IDA - SYSTÉM SIGNALIZÁCIE 
POMOCI PRE SENIOROV ČI ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH

Áno, schody a terasa Kultúrnej besedy, 
dostali nový šat. Šat v podobe nového 
travertínového obkladu, kde predpokla-
dáme dlhšiu životnosť a samozrejme aj 
dizajn tohto obkladu, je dizajnom 21. sto-
ročia na rozdiel od klasickej keramickej 
dlažby. Veď čo môže byť viac prirodzené 
a šetrné k životnému prostrediu ako prí-
rodný kameň? 

Travertínová dlažba dodáva budove svoj 
jedinečný štýl. Ale to bol len jeden z dôvo-
dov, prečo sa rozhodlo mesto zainvestovať 
nie malé fi nančné prostriedky do obnovy 
tohto kultúrnospoločenského stánku, kto-
rý veľmi dobre poznajú mladomanželia, 
svadobčania, dôchodcovia, spoločenské 
organizácie, ale i poslanci, ktorí tu pracujú 
na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. 
Budova so všestranným využitím.

Hlavným dôvodom bola naliehavá po-
treba vysporiadať sa s vlhnúcimi stenami                      
a  nevyhovujúcim, ba neudržateľným sta-

vom schodiska a terasy. Pôvodnú odska-
kujúcu keramickú dlažbu už nebolo možné 
opraviť za adekvátne fi nančné prostriedky.

Na jeseň minulého roku, po projektovej 
príprave, sa začala rekonštrukcia schodov   
a terasy, ako sa vraví, od gruntu. Schodisko 
bolo komplet vybúrané a postavené nano-
vo. Predná stena terasy bola z jej vnútornej 
časti úplne obnažená až po základ, podre-
zaná proti vzlínajúcej vlhkosti a samozrej-
me zaizolovaná tak, aby k vlhnutiu múrov 
nedochádzalo. Rovnakým spôsobom bol 
zrekonštruovaný celý múr Kultúrnej besedy, 
rovnobežný s terasou a časť samotnej tera-
sy. Všetko chcelo svoj technologický postup 
a čas. Popri týchto prácach bola rozšírená 
vstupná bránka na ľavej strane objektu aj                                                                                                       
s prístupovým chodníkom, pre možnosť 
vstupu malých dodávkových vozidiel údrž-
by, resp. pre servis pri kultúrnych poduja-
tiach. Po osadení nových odvodňovacích 
žľabov a hydroizolácii celej betónovej do-
sky terasy i schodiska bola na jar tohto roku 

položená spomínaná prírodná travertínová 
dlažba ako originálny a nadčasový kamen-
ný obklad.

Tak ako znie jednoducho veta, že scho-
disko a terasa Kultúrnej besedy má nový 
šat, tak jednoducho by som chcel osloviť 
vás, Novodubničania, vážme si to spoločne, 
nie je to bez úsilia, nie je to zadarmo. Pre-
to apelujem na všetkých, tieto priestory 
nie sú ihriskom, je to vstupná časť jedného                          
z našich kultúrnospoločenských objektov                  
a všetci chceme, aby nám vydržali čo naj- 
dlhšie také pekné, ako teraz po renovácii. 

Ďakujem všetkým mladým ľuďom, ktorí 
to prirodzene rešpektujú, ale aj rodičom, 
ktorí svoje deti dokážu usmerniť a vysvetliť 
im, že kolobežky, skateboardy, bicykle či 
iné športové náčinie, patria na komuniká-
cie a ihriská, ale nie na schody či terasu Kul-
túrnej besedy, ani na pódium alebo fontánu 
námestia. 

Jaroslav Šlesar

KULTÚRNA BESEDA V NOVOM ŠATE

Schody a terasa z nového travertínového obkladu zdobia vstup do Kultúrnej besedy. (foto: Jaroslav Šlesar)

Ocenení autori úspešných projektov (zľava) Martin                       
a Roman. (foto: R. Holý)
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Bolo to vtedy naozaj krásne obdobie. 
Veriaci ľudia, ktorí v časoch totalitného 
režimu často nechápali, v čom spočinu-
la ich vina, odrazu dostali dar slobody. 
Nielenže si mohli postaviť na cintoríne 
kríž, svoj symbol nádeje, ale začali svoj-
pomocne budovať kostol a mnohí ako 
odchovanci saleziánov v Dubnici nad 
Váhom aj saleziánske centrum pre vý-
chovu mládeže podľa vzoru don Bosca.

Skutočným zázrakom v tých časoch však 
bol v Novej Dubnici vznik základnej cir-
kevnej školy v roku 1991. V meste snáď naj- 
viac postihnutom tvrdou ateizáciou boli jej 
zakladatelia  (nedá sa všetkých menovať), 
rodičia, pedagógovia, ale i deti vystavení 
takým atakom, aké v iných regiónoch nepo-
znali. Bolo to ich svedectvo viery a odvahy, 
z odkazu ktorého škola čerpá prakticky do-
dnes.

Na základe dôvery Biskupského úradu      
v Nitre a reálneho výhľadu demografi cké-

ho vývoja došlo v ďalšom roku v mestskom 
zastupiteľstve a na ministerstve školstva 
k schváleniu vzniku prvého slovenského 
cirkevného 4-ročného a neskôr 8-ročného 
gymnázia. Bol tým mimochodom naplnený 
i sen mnohých mojich predchodcov, otcov 
mesta, mať v našom meste strednú školu. 
Poznajúc životné osudy absolventov nášho 
gymnázia, ich profesionálne uplatnenie 
ako lekárov, právnikov, pedagógov..., ale 
tiež ich krásne rodiny, je škola na nich na-
ozaj hrdá.

V krátkej histórii našej školy je treba 
spomenúť ešte dve strategické rozhodnutia 
- založenie materskej školy, ktorá v súčas-
nosti už kapacitne nevie uspokojiť záujem, 
a vznik technického lýcea, dnes Strednej 
odbornej školy informačných technológií, 
ktorá by na základe svojej kvality a záujmu 
vedela prijať výrazne viac študentov, ako je 
limit stanovený príslušnými orgánmi Tren-
čianskeho samosprávneho kraja. Pri neu-
stálych zmenách koncepcie štátu vo vzťahu 

ku gymnáziám, bolo toto rozhodnutie vte-
dajšieho vedenia školy na čele s Mgr. Ľubo-
šom Valtom vskutku nadčasové.

Pri pohľade späť by sa v súvislosti so 
školou dalo veľa hovoriť o infraštruktúr-
nom dlhu, o nespravodlivom fi nancovaní                      
a o neprijatí aj zo strany najbližších. To sú 
však výzvy do budúcna predovšetkým pre 
tých, ktorí chcú pomôcť. Veď čo dobré sa              
v živote rodí ľahko?

Okrem poďakovania priateľom, spon-
zorom, rodičom, doterajším duchovným 
správcom, riaditeľom, zástupcom, pedagó-
gom a pracovníkom všetkých zložiek školy, 
mi dovoľte zaželať mestu a regiónu hrdosť 
na jej absolventov. Nech aj naďalej ško-
la vzdeláva a vychováva statočných ľudí, 
ktorých bude zdobiť šľachetnosť, múdrosť, 
zmysel pre spravodlivosť a odvaha zastať sa 
pravdy. Tej Božej.

Ing. Milan Hort
podpredseda rady školy

Druhá májová nedeľa je už tradične dňom, kedy oslavujeme 
Deň matiek. Je to príležitosť poďakovať sa za lásku, nehu                  
a starostlivosť všetkým mamám a babičkám. Aj keď o niečo 
neskôr – v utorok 17. mája, pri príležitosti tohto sviatku výbor 
ZO Únie žien Slovanska v Novej Dubnici, pripravil pre svoje 
členky slávnostné posedenie.

V úvode predsedníčka ZO M. Babuková v krátkosti pripomenu-
la históriu Dňa matiek a okrem iného pripomenula, že byť matkou 
je najkrajšie povolanie ženy. Krásne, ale náročné. Matka je pre 
každého najdôležitejší človek v jeho živote a už od detstva až po 
dospelosť si nesieme v sebe neopakovateľný obraz matky. Matky, 
ktorá všetko chápe, odpúšťa, vždy poľutuje a miluje svoje dieťa 
bez ohľadu na to, aké je. 

Potom privítala okresnú predsedníčku ÚŽS M. Hrubú, ako aj 
všetky prítomné členky. Osobitne pozdravila deti z MŠ Komenské-
ho sady, ktoré pod vedením učiteliek E. Ďuriškovej a K. Švehlovej 
v krátkom programe predviedli pásmo básní a riekaniek, pozdra-
vili nimi všetky mamičky a babičky. Svojou úprimnosťou dojali          
a potešili naše srdiečka. 

V príjemnej atmosfére pokračovala aj ďalšia časť posedenia. 
Výbor pripravil pre svoje členky občerstvenie a v družnej debate 
zaznievali slová vďaky za to, že sme sa mohli po dlhšej dobe stret-
núť a pohovoriť si o radostiach i strastiach života, ale aj o tom, aké 
podujatia organizácia pripravuje. Samozrejme, ak nám to pande-
mická situácia dovolí.

Marta Babuková

Dňa 7. 5. 2022 sa naši „Jednoťáci“ zúčastnili na súťaži vo va-
rení gulášu, ktorá sa konala v Ladcoch. Myšlienka zúčastniť 
sa tejto súťaže sa zrodila veľmi rýchlo. Podmienkou v prihlá-
sení sa do súťaže  bolo vlastniť svoju kotlinu. Náš člen pán 
Rudolf Živčic  takúto  kotlinu  na varenie gulášu vlastní, a tak 
po rýchlom uvážení sme ponuku do súťaže prijali. 

Na troch osobných autách sa do Ladiec vybralo jedenásť našich 
členov. Spočiatku nám počasie veľmi neprialo, ale po čase sa všet-
ko napravilo a bolo vynikajúco. Dokonca nám svietilo aj slniečko.

V Ladcoch sa  takáto súťaž konala už po deviatykrát a niesla 
sa pod názvom LADECKÝ KOTLÍK. Súťaže sa zúčastnilo 21 tímov 
z okolitých obcí. Počas štyroch hodín, ktoré boli vyhradené na 
prípravu gulášu, bol zabezpečený hudobný program pod názvom 
Ladecká notečka. Boli to rôzni „heligonkári“ a viaceré hudobné           
a spevácke skupiny.

Aj keď sme nezískali prvé miesto, boli sme jednotky, pretože 
náš guláš všetkým chutil vynikajúco. S dobrým pocitom a  pek-
ne stráveným dňom sme sa spokojní vrátili domov. Poďakovanie 
patrí pánovi Rudkovi Živčicovi, ktorý bol „šefk uchár“, a všetkým 
našim zúčastneným členom.

Alžbeta Kopačková
predsedníčka ZO JDS

V pondelok 16.mája sa po dlhšej dobe 
opäť  mohli stretnúť členovia  ZO SZZP 
v Novej Dubnici na výročnej členskej 
schôdzi. Začiatok stretnutia spríjemnili 
kultúrnym programom deti z CVČ Mini 
Dance.

Zúčastnilo sa 80 členov zo 142. S bolesťou 
v srdci sme počas ťažkých dvoch rokov do-
stavali aj smutné správy o úmrtí našich čle-
nov, bohužiaľ bolo ich dosť veľa. Rodinám 
vyslovujeme úprimnú sústrasť, a im ďakuje-
me za tie roky, čo boli v našej organizácii a 
podporovali ju účasťou na podujatiach. Je-

den z bodov programu boli voľby do výbo-
ru ZO SZZP. Nakoľko sa členky Magdaléna 
Kučerová, Daniela Bednáriková a Mária Šiš-
ková rozhodli výbor opustiť zo zdravotných 
dôvodov. Touto cestou by som sa im chcela 
veľmi poďakovať za prácu, ktorú vykoná-
vali zodpovedne a vložili do nej kus svojho 
dobrého srdiečka. Prajem im veľa zdravia                                                                                
a radosti v živote aby si užili ešte veľa zá-
bavy na akciách ktoré sa budeme snažiť 
pripravovať.  

 Zloženie nového výboru: za predse-
du bola opätovne zvolená Júlia Králiková                       
a členmi sú Andrea Miklová, Katarína Kan-

dráčová, Mária Matúšová, Zdenka Rybáko-
vá, Štefánia Dorčáková a Alenka Králiková. 
Novým členkám výboru prajem, aby sa im 
darilo a boli vždy za svoju obetavú prácu 
odmenené veľkou účasťou členov základ-
nej organizácie. Jubilantom  poblahoželal 
primátor mesta Ing. Peter Marušinec a odo-
vzdal im sladkú odmenu.   Ďakujeme vede-
niu mesta za veľkú podporu našej základ-
nej organizácie, vďaka ktorej sa nám ľahšie 
pracuje pre spokojnosť našich členov.

Júlia Králiková

Milí Novodubničania, vieme, že mnohí z vás sú veľ-
kými a stálymi fanúšikmi nášho Dychového orches-
tra a mažoretiek. Vážime si vašu podporu a záujem 
o naše koncerty i kratšie vystúpenia pri rôznych prí-
ležitostiach a keďže sa v našom (a vašom) orchestri 
udiala dôležitá zmena, radi by sme vás o nej infor-
movali.

Náš umelecký vedúci, pán Antonín Maděra, sa po 
dlhom a zrelom uvážení rozhodol, že sa už bude viac ve-
novať svojim blízkym a odpočinku a dirigentskú paličku 
i štafetu odovzdá ďalej.

Samozrejme, mali sme plány rozlúčiť sa s ním vo „veľ-
kom štýle“ – koncertom pre vás, našich fanúšikov. Situ-
ácia posledných dvoch rokov plná obmedzení nám však 
nedovolila tento koncert usporiadať. 

Radi by sme teda aspoň takto predstavili nového 
umeleckého vedúceho Dychového orchestra a ma-
žoretiek, pána Stanislava Mokrého.

Pánovi Antonínovi Maděrovi patrí naša veľká vďaka 
za jeho obetavosť a nadšenie, s akým umelecky viedol 
orchester celých 20 rokov. Veríme, že našimi, dúfame že 
mnohými, budúcimi koncertmi a vystúpeniami poteší-
me jeho i vás. 

Pavol Šveda
predseda OZ DOM Nová Dubnica

Narodil sa 4. októbra 1970 v Handlovej. Býva v Bec-
kovskej Vieske, okres Nové Mesto nad Váhom. Je absol-
ventom Konzervatória v Žiline, kde študoval hru na kla-
rinete v triede Mgr. art. Pavla Bienika. 

Po absolvovaní školy, v roku 1991, nastúpil na vojen-
skú základnú službu v Posádkovej hudbe Bratislava. 
Neskôr bol prevelený do Posádkovej hudby Trenčín, kde 
ukončil základnú vojenskú službu a stal sa  vojakom           
z povolania VH Trenčín, kde prešiel mnohými funk-                                                                                                                          
ciami, od orchestrálneho hráča, cez sólistu až po zástup-
cu veliteľa hudby - dirigenta.  Vzdelanie si doplnil na 
Akadémii umení, Fakulte múzických umení v Banskej 
Bystrici, v odbore hra na klarinet. Získal titul „Magister 
umenia“. Kariéru profesionálneho vojenského hudobní-
ka ukončil v roku 2009 vo Vojenskej hudbe Banská Bys-
trica vo funkcii Inštruktora  - dirigenta vojenskej hudby. 

V roku 2009 svoje skúsenosti a vedomosti začal odo-
vzdávať ako učiteľ hudby na základných umeleckých 
školách. Pôsobil v Nemšovej a v Bojniciach. V súčas-
nosti vyučuje hru na drevené dychové nástroje v SZUŠ 
Omšenie, v ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica a v ZUŠ               
J. Kréna Nové Mesto nad Váhom.

Je ženatý a s manželkou Jankou majú dve deti. Rád fo-
tografuje, nakrúca a cestuje. 

„Ďakujem za dôveru, ktorú som dostal od vedenia 
Dychového orchestra Nová Dubnica, za možnosť di-
rigovať a umelecky viesť tento výnimočný orchester. 
Ďakujem môjmu predchodcovi Antonínovi Maděrovi 
za usilovnú umeleckú prácu a odborné vedenie.“ – 
povedal Stanislav Mokrý v súvislosti s jeho menovaním.

ZMENA NA POSTE 
DIRIGENTA 
DYCHOVÉHO 
ORCHESTRA
A MAŽORETIEK

LADECKÝ KOTLÍK

STANISLAV MOKRÝ

SPOJENÁ ŠKOLA SV. JÁNA BOSCA SI PRIPOMÍNA
30. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA

POSEDENIE
KU DŇU MATIEK

VÝROČNÁ SCHÔDZA ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH



Pri riešení mušacích problémov sme pri nazízaní do 
kompostovacích boxov zistili, že jeden z najväčších 
problémov, ktorý musíme riešiť, je vhadzovanie ku-
chynských odpadov v plastových, čiže NEROZLOŽI-
TEĽNÝCH vreckách.

Nachádzali sa v takmer každom kompostovacom 
boxe, väčšinou obsahovali kompostovateľné, čiže správ-
ne odpady. Problémom je to, že tí, ktorí triedili v kuchyni 
surové, nevarené zvyšky a vhodili ich v plastovom vrec-
ku do kompostéra, tak to robili úplne zbytočne a naro-
bili nám akurát robotu naviac. Totiž – plastové vrecká 
neprepúšťajú vzduch, takže kuchynský bioodpad v nich 
zaviazaný akurát tak bez prístupu vzduchu zhnije, čím 
vytvorí tmavú zapáchajúcu hmotu, ktorá znečistí plas-
tové vrecko. Rozhodne sa z toho nevytvorí kompost. 
Takže o rok pri vyberaní a rozhŕňaní kompostu budeme 
z kompostu vyťahovať znečistené plastové vrecká, ktoré 
poputujú – na skládku. 

Tí, ktorí svoje kuchynské odpady triedia, to robia                        
s dobrým úmyslom,  len je potrebné ešte doplniť infor-
mácie o tom, ako a v čom vhadzovať vytriedený biood-
pad do kompostovacích boxov. Takže poďme na to!

Do kompostovacích boxov môžeme vhodiť ku-
chynské odpady (surové, nevarené, nemäsové  a ne-
múkové) nasledovne:

• Bez vrecka, čiže ich len vysypeme z košíka či inej 
nádoby.

• V papierovom vrecku, v papierovej taške, alebo 
zabalené v papieri (ani novinový nevadí, dnes už 
tlačiarenské farby nie sú škodlivé).

• V kompostovateľnom vrecku či taške. 

Kompostovateľné vrecká totiž vyzerajú ako plastové, 
na omak sú síce mäkšie, iné, väčšinou sú zelené... Sú 
vyrobené z kukuričného či iného škrobu, čiže sa v kom-
poste rozložia bez zbytku. A plastové vrecká, ktoré do 
kompostu ísť nesmú, sú v obchodoch dostupné aj v ze-
lenej farbe, dokonca s potlačou lístkov, prípadne mýlia 
rôznymi eko-nápismi,  takže bežný človek, ktorý si ešte 
doma aj okuliare zabudol, má v obchode problém vybrať 
si z ponuky to pravé kompostovateľné.    

Ak teda chceme používať na zber kuchynských bio-
odpadov kompostovateľné vrecká, prosím o pozornosť: 
Síce kompostovateľné vrecká nemajú jedno spoločné 
medzinárodné logo, ale je ich viac, vždy sa na komposto-
vateľnom vrecku dá niektoré nájsť. Slová a značky, ktoré 
nájdete na KOMPOSTOVATEĽNÝCH vreckách môžu byť 
BIOBAG, 100% COMPOSTABLE, nemecky Kompostier-
bar, OK COMPOST, BIOFOLIE.

• Vrecká, ktoré majú nápis 100% recycle – recyklo-
vateľný neznamená, že sa dá skompostovať, ale 
že je z plastu a dá sa z neho vyrobiť nové vrecko, 
samozrejme plastové.

• Plastové vrecká – už modrá či oranžová, žltá  far-
ba či hrubý materiál je jasným signálom, že toto 
skompostovať nepôjde. 

 

Takže, ak to zhrnieme – ak chceme kupovať kompos-
tovateľné vrecká, hľadajme logá a značky kompostova-
teľnosti, prípadne sa poraďme s predajcom, mal by ve-
dieť, čo ponúka. A takisto vám radi poradíme na odd. 
ŽP, aj nás poteší, že sa o kompostovanie zaujímate a že 
to chcete robiť čo najlepšie. 

Katarína Bašná

TRIEĎME PLASTY,  MÁME KAM!

MUSÍME VYCHYTAŤ MUCHY

AKÉ VRECKÁ 
MÔŽU ÍSŤ DO 
KOMPOSTU?

4 MÁJ 2022NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V máji sme začali na zbernom dvore na 
triediacej linke s novinkou – keďže zo 
žltých kontajnerov ubudli zálohovateľ-
né PET fľaše, uvoľnil sa priestor a čas na 
triedenie novej zložky plastov – nazvime 
ju zvyškové plasty. Ide o niektoré obaly 
a výrobky, ktoré sme predtým nevedeli 
umiestniť na recykláciu. Museli sme ich 
zneškodňovať na skládke, čo netešilo 
ani naše eko-srdcia a ani našu mestskú 
peňaženku.  

Mesto Nová Dubnica rozšírilo zmluvu                   
o odbere odpadov so spoločnosťou Brant-
ner Altgas s.r.o., ktorá je dodávateľom tak-
zvaného tuhého alternatívneho paliva pre 
cementárne.  Okrem dreva a drevotriesky 
z nábytkov po novom dodávame tejto spo-
ločnosti aj odpady z gumy – duše a kolesá                        
z bicyklov, rohožky z áut a podobne (nie 
pneumatiky z osobných vozidiel, na tie 
máme  v súlade so zákonom iného odbera-
teľa) a začneme aj  s dodávkami lisovaných 
zvyškových plastov. Z nich následne bude 
vyrobené alternatívne palivo pre cementár-
ky, my profesionáli mu hovoríme  že „TAP“  

(skratka tuhého alternatívneho paliva).  
Plasty sú dobre horľavé a výhrevné, takže 
sú pre cementárenský priemysel, ktorého 
máme v okolí neúrekom, výhodou. 

TAP-ky ako podrvená zmes plastu, pa-
piera, textilu (presný recept  výroby tohto 
materiálu nepoznám) sú v cementárňach 
využívané ako náhrada uhlia. Pri spaľovaní 
uhlia sa však uvoľňuje podstatne viac emisií 
CO2, čiže „TAP-ky“ sú pre životné prostredie 
prijateľnejšie. Ako  informuje Zväz výrob-
cov cementu, cementárenské pece pracujú 
pri teplotách vyšších ako 1400 °C s dlhým 
zádržným časom spalín, čím dochádza                 
k dokonalej likvidácii odpadu a maximál-
nemu využitiu energie a popolovín. Výho-
dou spaľovania TAP v cementárňach je, že 
dokážu zrecyklovať zostatkový popol, ktorý 
vďaka podobnému chemickému zloženiu 
nahrádza časť vstupnej suroviny, vápenca 
či ílu. Tento popol sa tak stáva sa súčasťou 
výrobku (slinku), ktorý je základnou surovi-
nou pri produkcii cementu.

Do kontajnera či vreca na zber plastov 
môžeme triediť  VŠETKY plasty, nielen fľa-
še, kelímky a igelity – čiže aj penový poly-
styrén, penové fólie, sieťky z ovocia a zele-
niny, tácky spod mäsa, iné rôzne plastové 
obaly a predmety – mnohí ste ich už tak či 
tak do plastov triedili. Nevedeli ste však, že 
doteraz sme niektoré druhy plastov či kom-
binované plasty na triediacej linke „púšťa-
li“ – nebolo na ne odberateľa. Samozrejme, 
vždy bolo našou prioritou umiestniť maxi-
mum plastov do recyklačných závodov. Te-
raz  máme príležitosť zmaximalizovať mieru 
využitia plastového odpadu, ktorý nám vy-
triedite do kontajnerov/vriec na plasty. 

Aj my sme zvedaví, koľko plastov sa nám 
podarí vytriediť naviac oproti minulým ro-
kom a o koľko menej odpadu budeme ukla-
dať na skládke. Ak sa budeme mať čím po-
chváliť, určite vás budeme informovať. Tak 
hor sa na plasty, Novodubničania!

Katarína Bašná

Hľadajte recyklačný znak na obale, ktorý  napovie, či ide o plastový materiál - článok vo zvestiach už na túto tému bol, aj na internete nájdete 
veľa infošiek. / Príďte alebo zavolajte na oddelenie Životného prostredia MsÚ, skúsime vám poradiť. / Vhoďte to do kontajnera na plasty, na 
triediacej linke zamestnanci vedia, kam s tým - majú už roky skúseností.  / Samozrejme - oblečenie, kamene, suchý chlieb či zvyšky pizze NIE 
SÚ plasty, tie nám prosím do žltého kontajnera nedávajte. / Aj my sme zvedaví, koľko plastov sa nám podarí vytriediť naviac oproti minulým 
rokom a o koľko menej odpadu budeme ukladať na skládke. / Ak sa budeme mať čím pochváliť, určite vás budeme informovať.
Tak hor sa na plasty, Novodubničania!

Rada: ak si nie ste istí, či je obal  alebo vec, ktorú sa chystáte vyhodiť, z plastu, máte niekoľko možností:

ČO SA ZMENILO?

ČOŽE?
SPAĽOVANIE PLASTOV?!

ČO Z TOHO PRE NÁS 
VYPLÝVA?

AKO ROZOZNAŤ, ČI JE VRECKO 
KOMPOSTOVATEĽNÉ?

ČO URČITE NIE

Koncom apríla sa na oddelenie ŽP zo-
sypala kopa sťažností a podnetov na 
výskyt množstva múch v kompostova-
cích boxoch, v mnohých lokalitách aj  na 
zápach. V rámci riešenia podnetov sme 
skontrolovali stav všetkých komposté-
rov a zistili sme, že sa v kompostovacích 
boxch vyskytuje aj varená strava, mäso 
a kosti, ktoré následne lákajú aj väčšie 
druhy múch. Potvrdený bol aj nadmerný 
výskyt ovocných (vínnych) mušiek. Zá-
roveň obyvatelia napĺňajú bioodpadom 
z kuchyne všetky kompostovacie boxy             
z umiestnenej trojice a nenapĺňajú ich 
postupne po jednom, ako bolo doporu-
čené v letáku o kompostovaní.

Na základe týchto zistení sme vykonali 
nasledovné opatrenia:  
• Okamžite bol vykonaný dvojzložkový 

postrek proti muchám na všetkých 
kompostéroch.

• Kuchynské bioodpady v komposto-
vacích boxoch sme presypali vrstvou 
zeminy.

• Vždy na dvoch boxoch sme uzatvorili  
(zašróbovali) veká, aby sa plnil vždy 
len jeden box, a nie tri. Po zaplnení 
jedného bude zabezpečené otvorenie 
druhého boxu a zasypanie a uzam-
knutie plného. 

• Na veká používaných, otvorených bo-
xov sme umiestnili infotabuľky s ob-

rázkovým „receptom“, čo je dôležité, 
aby sa do kompostérov vhadzovalo,        
a čo sa určite vhadzovať nemá.

• Na niektorých lokalitách sme pre-
miestnili kompostovacie boxy na 
vhodnejšie miesto, niekoľko presunov 
ešte vykonáme.

V rámci pravidelnej údržby a podpory 
kompostovania v kompostovacích boxoch 
budeme vykonávať:
• Každý mesiac vykoná deratizačná 

spoločnosť postrek  aktívnych, otvore-
ných kompostovacích boxov proti mu-
chám. Pri postreku, ktorý sa bude ro-
biť najbližšie, budú  do kompostérov  
osadené lapače/odpudzovače múch, 
ktoré by mali mať dlhodobejší účinok.

• V 2-týždňovom intervale presýpame 
kuchynský odpad mletým dolomi-
tickým vápencom, ktorý je zásaditý            
a okrem priaznivého vplyvu na proces 
kompostovania mal by eliminovať zá-
pach a zároveň pôsobiť likvidačne na 
nakladené vajíčka múch  - prvý posyp 
bol uskutočnený minulý týždeň.

Je potrebné, aby svojím dielom prispeli aj 
obyvatelia, pretože nadmerný výskyt múch 
súvisel najmä s výskytom nevhodných 
odpadov v kompostéroch -  mäso, suchý 

chlieb, kosti, koláče, pečivo, varená strava, 
dokonca použité detské plienky DO KOM-
POSTÉROV NEPATRIA.

Naopak, vhadzovaním kartónových ro-
liek z toaletného papiera či kuchynských 
utierok, použitých papierových vreckoviek, 
servítok či iných drobných papierikov, pi-
lín a hoblín z podstielok doma chovaných 
domácich zvierat, suchých listov a častí 
izbových kvetov, starej hliny z kvetináčov 
a podobne SPRÁVNEMU KOMPOSTOVANIU 
POMÁHATE, eliminujete vznik zápachu            
a zlepšíte štruktúru a kvalitu kompostu.

Veríme, že sa dopracujeme k situácii, 
ktorá bude akceptovateľná pre všetkých. 
Napriek prvým problémom som stále pre-
svedčená o tom, že ku kompostu sa do-
pracujeme, a že kompostovanie je okrem 
fi nančnej úspory aj ekologickejšou a zdra-
všou verziou nakladania s kuchynským 
odpadom. Podľa pohybu vtáctva okolo 
kompostérov je zrejmé, že aspoň tie som 
potešila. Pri premiestňovaní niektorých 
kompostérov už bolo vidno v zemi dierky 
po dážďovkách, ktoré zo zeme preliezli do 
kompostérov - takže proces kompostovania 
funguje. Už len v maximálnej miere vychy-
tať „muchy“ - a to nielen v prenesenom vý-
zname. Kompostovacie boxy a kuchynský 
NEVARENÝ odpad v nich budeme priebež-
ne kontrolovať a podľa potreby riešiť opat-
renia. Dúfam, že to „zelenší“ Novodubni-
čania nevzdajú a časom sa všetci naučíme           
a pochopíme, ako na to. 

 Katarína Bašná

VYKONALI SME 
NASLEDOVNÉ OPATRENIA

OPATRENIA PROTI MUCHÁM 
BUDÚ DLHODOBÉ

BEZ VÁS TO NEPÔJDE

Správne zloženie kompostu - odpad zo surovej zeleniny, ovocia, 
kvetov... voľne vysypané alebo v KOMPOSTOVATEĽNÝCH vreckách.

Zvyšky mäsa a varenej stravy - odpad, ktorý do kompostérov 
nepatrí, práve v ňom sa množia muchy. (foto: K. Bašná)
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Dňa 12. mája 2022 sa dožila svojich krás-
nych 100. narodenín pani Milena Javorková 
- dlhoročná obyvateľka nášho mesta, ktorá                                 
v súčasnosti žije v Prahe. 
Mesto Nová Dubnica sa pripája ku vinšom celej 
rodiny a známych a praje pani Javorkovej mno-
ho zdravia, optimizmu a radosti v kruhu rodiny.

BLAHOŽELANIE
KU VZÁCNEMU 
JUBILEU 100 ROKOV

Aj tento rok 30. apríla nad mestom zaviali tri máje. Ako prvý, ten na Miklovkách na Štúrovej ulici. Keď spoločnosť TEKOS Nová Dubnica 
pracovala na jeho vztýčení, dobrovoľní hasiči v Kolačíne pripravovali všetko potrebné, aby ten kolačínsky na Lúčkach mohli postaviť 
ručne, že oni sú riadni chlapáci a máj budú stavať tak, ako ich otcovia a dedovia. Spievala im k tomu spevácka skupina z Opatovej. No 
a čo tretí máj - ten novodubnický? Keď už nie ručne stavaný, tak aspoň vyšší a bohatší, aby sme v hanbe neostali. Krásne zladené hlasy 
chlapov Opatovanky, slnečné lúče, ružovo kvitnúce sakury a vôňa bielych kalín a hlavne, mnoho Novodubničanov spolu pohromade. Bol 
to krásny prvý máj...

Veľvyslanectvo Japonska v SR hosťovalo 6. júna v Novej Dubnici s príjemným a poučným podujatím Japonský podvečer. Japonská 
diplomatka prezentovala krátky informačný blok o histórii, kultúre a zvykoch Japonska. Manželka radcu veľvyslanca vyčarila šesť kve-
tinových ikebán, popísala a predviedla, ako sa aranžujú kvety v tomto štýle. Osobný kuchár veľvyslanca naučil prítomných pripravovať 
japonské makizuši. Na záver všetkých pohostili japonským suši a koláčikom a príjemne si ešte podiskutovali. 

Dňa 24. apríla podvečer kapela 3D band svojím kon-
certom potešila milovníkov poézie. Piesne v podaní Du-
šana Žembera a Miloša Žáčika boli popretkávané poetic-
kými textami, ktorých autorom bol rovnako D. Žember a 
recitoval ich Jozef Kohút.



KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA A MAŽORETIEK NOVÁ DUBNICA
I. ČASŤ KONCERTU VIKTÓRIE HERENCSÁR - CIMBAL
PODPÍSANIE PARTNERSKEJ ZMLUVY NOVÁ DUBNICA – CHEB
UDELENIE ČESTNÉHO OBČIANSTVA
II. ČASŤ KONCERTU VIKTÓRIA HERENCSÁR
KONCERT THE GOSPEL FAMILY
PREMIETANIE FILMU O NOVEJ DUBNICI
AKROBATICKÁ SKUPINA ARGOLLA – UV SHOW

HRY, SÚŤAŽE PRE DETI
DIVADLO PIKI – ROZPRÁVKA PRE DETI
VLADO KULÍŠEK – TRENČIANSKY MÍM
PROGRAM NOVODUBNICKÝCH ŠKÔL
DETSKÝ KARNEVAL A VLADO KULÍŠEK
TANEČNÁ ŠKOLA SO SKUPINOU CHOREOFACTORY

ČAROVNÉ OSTROHY – VYSTÚPENIE TANEČNÉHO UMELECKÉHO SÚBORU
KONCERT REPLAY BAND
OLDIES PARTY

REALIZOVANÉ S FINANČNOU 
PODPOROU TRENČIANSKEHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video záznamy.
Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spracovaním a zverejnením.

REMESELNÍCKE TRHY

18.00
18.35
19.05
19.15
19.30
20.00
21.00
22.00

10.00
10.30
1 1 . 15
14.00
15.30
17.30

19.30
21.00
22.00

9.00 - 18.00
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UŠITE SI VLASTNÉ BAREFOOT SANDÁLE 
1. júla 16.30 - 20.00 hod., Kultúrna beseda 

Chcete sa naučiť šiť barefoot topánky – tentokrát pánske či dámske 
kožené sandále?
Lektorka Zuzka Agová vás naučí ako si ušiť vlastnú letnú obuv, kto-
rá bude presne na vašu nohu, nebude nikde tlačiť, bude pohodlná                      
a v duchu „bosonohej“ fi lozofi e.
Šije sa ručne, nie je teda potreba ovládať šijací stroj. Na kurze sa na-
učíte nielen ako šiť topánky, ale aj ako farbiť kožu a ako ju ozdobiť.
Lektorka má niekoľkoročnú skúsenosť so šitím topánok a s vedením 
kurzov. Je to jej vášeň a pod jej vedením zaručene odídete s vlastnými 
sandálikmi. Viac o nej a jej kurzoch sa dozviete na www.buballa.sk
 
Nakoľko je maximálna kapacita kurzu 10 osôb, treba sa prihlásiť do 
20. júna na oddelení kultúry MsÚ, tel. 042/ 4433 484, kl. 110 alebo 112, 
mail:kebiskova@novadubnica.sk
V poplatku 30€ je zahrnutý materiál a lektorka.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY

PO 2 ROKOCH OPÄŤ 
OSLAVY 1. MÁJA AKO 
SA PATRÍ

PIATOK 3. 6. 2022 | MIEROVÉ NÁMESTIE

SOBOTA 4. 6. 2022 | MIEROVÉ NÁMESTIE

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER

MESTO DEŤOM, DETI MESTU

ROZTANCUJME CELÉ NÁMESTIE

PROGRAM 
OSLÁVNámestie v predvečer 1. mája zlákalo mimoriadne veľa 

ľudí. Počasie prialo, jar bola v tom najkrajšom bode, deti 
sa tešili na lampióny, dospelí si opäť naplno vychutnali 
atmosféru podujatia, ktoré im pripomína vlastné detstvo. 
Orchester a mažoretky zaviedli dlhokánsky zástup až ku 
Dubnu a bodku tomuto večeru dal ohňostroj. (foto: Peter 
Jelínek)
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Ing. Milan Masár
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všet-
kých nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to 
zariadil tak, že si nás musel nečakane a navždy 
opustiť. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v na-
šich srdciach si stále s nami.
Dňa 11. júna uplynú 2 roky, čo nás opustil náš mi-
lovaný Milan Masár. Spomínajú manželka s deťmi 
a vnúčatami, mama a brat s rodinou.

Jozef Hošták
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 29. 4. odprevadili 
na poslednej ceste nášho manžela, otca, dedka 
a pradedka Jozefa Hoštáka a prejavmi sústrasti                           
a kvetinovými darmi pomohli zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Ďakujeme v.d.p. Petrovi Šinčíkovi za dôstoj-
nú rozlúčku. Smútiaca rodina.

František Gašparík
Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Dňa 6. 
apríla uplynul rok, odkedy nás opustil milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko František Gašparík. S láskou a bolesťou v srdci spomí-
najú manželka, dcéry, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosíme, tichú spomienku.

Danka Úradníková
Dňa 12.5. sme si pripomenuli 7. výročie, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná Danka Úrad-
níková, ktorá bola najlepšou manželkou, matkou, 
sestrou a starou matkou. Kto ste ju poznali, venuj-
te jej, prosím, spolu s nami tichú spomienku.

Milan Hanzlík
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všet-
kých nás. Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no 
v našich srdciach žiješ stále spomienkami. Dňa 4. 
mája uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko a pradedko Milan Hanz-
lík. Za tichú spomienku ďakuje manželka a dcéry 
Kvetka a Andrejka s rodinami.

PhDr. Mgr. Pavol Jaseň
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, neza-
budne. Dňa 10. mája uplynulo 9 rokov, čo nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Pavol 
Jaseň. S láskou v srdci spomína manželka, syno-
via, vnuci  a celá rodina.

Ján Kováčik
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším drahým 
manželom, otcom, dedkom a pradedkom Jánom 
Kováčikom. Ďakujeme za kvetinové dary a slová 
útechy. Smútiaca rodina.

Anton Stranovský
Dňa 1. júna uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Anton Stra-
novský. S láskou spomíname a nikdy nezabudne-
me. Manželka s rodinou.

Štefan Šmátrala
Dňa 13. mája uplynuli 3 roky, odkedy nás opustil 
náš manžel, otec, dedko a pradedko Štefan Šmát-
rala. S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá  
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Katarína a Gustáv Bložonovci
Dňa 25. apríla uplynulo 31 rokov, čo nás navždy opustil otec a starý 
otec Gustáv Bložon a dňa 6. mája uplynulo 9 rokov, čo nás navždy 
opustila mamička a babička Katarína Bložonová. Kto ste ich poznali, 
venujte im s nami tichú spomienku. S láskou v srdci spomínajú dcéra 
Jana s rodinou.
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SALEZIÁNSKE 
MAJSTROVSTVÁ
V HOKEJBALE 

NA BOSTONSKOM MARATÓNE
SA ZÚČASTNIL AJ NOVODUBNIČAN

Predposledný aprílový víkend sa v stredisku v No-
vej Dubnici uskutočnili Saleziánske Majstrovstvá 
Slovenska U15 v hokejbale. Zúčastnilo sa ich 6 tímov               
z celého Slovenska. Išlo už o 16. ročník tohto známe-
ho turnaja. Podľa slov organizátorov, „k tradícii sme 
sa vrátili po trojročnej prestávke spôsobenej pandé-
miou“.

Turnaj ofi ciálne začal piatkovou večernou svätou 
omšou, po ktorej nasledoval spoločný večer a vyloso-
vanie hracích skupín. Hosťom večera bol Milan Vozár, 
odchovanec miestneho strediska a zlatý medailista                      
z Majstrovstiev sveta v hokejbale z roku 2019. Mladým 
hokejbalistom porozprával o svojich začiatkoch, aj                       
o tom, ako sa vďaka hokejbalu dostal k saleziánom                           
i k viere v Boha. „Mal som rok stretnutia, každý týždeň 
sme sa stretli a rozprávali na rôzne témy a uveril som                  
v Boha. Prijal som sviatosti, krst, prijímanie a birmovku, 
mal som vtedy 16 rokov a odvtedy som veriaci a pravi-
delne chodím do kostola a sa modlím. K tomu vediem 
aj našu malú dcéru.“, povedal počas svojho svedectva. 
Päťdesiatosem hráčov a dvadsaťjeden členov ich tímov 
spolu s množstvom dobrovoľníkov, ktorí pomáhali toto 
podujatie pripraviť a zrealizovať, zakončilo deň spoloč-
nými modlitbami, po ktorých už nasledoval intenzívny,  
i keď nie príliš dlhý, spánok.

Celá sobota bola venovaná zápasom. Hralo sa takmer 
nepretržite dvanásť hodín už od ôsmej hodiny ráno. 
Spestrením bol exhibičný zápas Old Stars Nová Dub-
nica vs. Tréneri a vedúci tímov. Úvodný gól dali starší                          
a skúsenejší, no časom sa prejavila lepšia fyzická pripra-
venosť mladých trénerov a vedúcich, ktorí sa dostali do 
vedenia. Tímu Old Stars sa podarilo vyrovnať 3 sekundy 
pred ukončením zápasu a po následných nájazdoch ten-
to zápas vyhrali.

Zápasy nedeľnej, fi nálovej časti otvorili tímy No-
vej Dubnice a Popradu, ktoré si zahrali o piate miesto.                       
V tomto stretnutí mali viac šťastia hostia. Nasledoval zá-
pas Prešova, ktorý obsadil tretie miesto, s Humenným. 
Poslednému zápasu turnaja predchádzala spoločná 
svätá omša s miestnymi farníkmi, ktorí potom prišli po-
vzbudiť hráčov a vychutnať si naozaj super atmosféru.                                                                                                                           
V tomto zápase o prvé miesto sa stretli Bardejov a Ná-
mestovo, ktoré si nakoniec odnieslo medailu najcennej-
šiu.

Medaily chlapcom odovzdával Branko Radivojevič, 
viacnásobný reprezentant Slovenska v hokeji a súčasný 
športový riaditeľ Dukly Trenčín, ktorý odohral za Slo-
vensko 124 zápasov, strelil 21 gólov.

Veľká vďaka za organizáciu turnaja patrí najmä bra-
tom Bukovčákovcom, Jozefovi a Michalovi, direktorovi 
miestneho saleziánskeho strediska Marekovi Michalen-
kovi, ale i množstvu animátorov, dobrovoľníkov a dobro-
dincov, ktorí obetovali čas i námahu pre dobro mladých. 
Ako zverejnil na sociálnej sieti jeden z organizátorov: 
„Veľa sme v živote dostali, tak by sme mali aj veľa dávať. 
Som veľmi vďačný, že som tento víkend mohol dávať aj 
dostávať.“ Majme nádej, že podobný prístup k mládež-
níckym aktivitám si zachovajú aj naši mladí hráči, keď 
raz vyrastú a zaujmú miesta trénerov, vedúcich tímov či 
Old Stars.

Daniel Imriška

Bostonský maratón je podľa slov                             
Daniela Zuba (52) najstarším marató-
nom na svete s atmosférou, ktorá môže 
priniesť zimomriavky. 126. ročník mara-
tónu teda mal aj bežca, ktorý pochádza                 
z Novej Dubnice. 

„To, čo pre tenistov znamená Wimble-
don, to pre maratóncov znamená Boston.“ 
Takto opísal hneď na začiatku Daniel Zubo 
Bostonský maratón, ktorý je známy po ce-
lom svete a konal sa 18. apríla. Boston sa 
stal Danielovým snom v roku 2017, keď za-
behol svoj prvý maratón v Košiciach. Ten sa 
mu splnil v živote už dvakrát. 

Ako by ste opísali tohtoročný
Bostonský maratón? 

„Maratónu sa zúčastnilo 25 tisíc bežcov, 

bežalo sa v peknom počasí, takže atmosféra 
okolo trate bola parádna...Bostonský mara-
tón bežia ľudia z celého sveta, pred štartom 
bol čas na nejaké pozdravy, úsmevy a po-
vzbudenie. Ja som bežal takmer celý mara-
tón s kamarátom zo Slovenska, ktorý mal 
ísť už v roku 2020, ale podarilo sa mu to až 
teraz. Takže to bolo pre mňa dobré, lepšie 
mi ubieha trasa, keď mám s kým občas pre-
hodiť slovko.“

 Koľko ste trénovali na maratón? 
„Behám celý rok, ale taká cielená prípra-

va na maratón začala 3 mesiace pred ním.“

Čo musí spĺňať bežec, aby sa maratónu 
vôbec mohol zúčastniť, a aký bol váš 
výkon? 

„Ten, kto chce bežať Bostonský maratón 
musí splniť kvalifi kačný limit na ktoromkoľ-
vek certifi kovanom maratóne, ktorý sa líši 
podľa veku bežca. Napríklad, ja mám 52 ro-
kov, limit bol pre mňa 3:25 hodiny. Keďže sa 
hlási veľa ľudí so splneným limitom, treba 
ho čo najviac vylepšiť. Vlani bolo potrebné 
mať v rámci účasti čas o osem a pol minúty 
lepší od limitu. Ja som limit (takzvaný BQ) 
splnil trikrát. Najlepšie na maratóne v Kolá-
rove, kde som dosiahol čas tri hodiny a pät-
násť minút. Samotný Bostonský maratón si 
už väčšina bežcov ide užiť, nie trhať rekor-
dy. Minulý rok som bol štyri mesiace zrane-
ný, bez behania, takže som musel upraviť 
svoje očakávania cieľového času. Vtedy som 
zabehol Boston za 3:53 hodiny, teraz v apríli 
za 3:38 hodiny.“

Aké boli vaše začiatky s behom? 
Prípadne, máte nejakú radu, ktorú
by ste dali začínajúcim bežcom? 

„Keď som pred šiestimi rokmi začal s be-
haním, neubehol som od plavárne do Ko-
lačína. Kto chce teda začať s behom, bude 

si musieť trpezlivosť trénovať od začiatku. 
Najskôr jeden, dva kilometre pomaly dva-
krát do týždňa, postupne po troške pridať. 
Pôjde to. Tajomstvo je v pravidelnosti, nie 
v množstve.“

Daniel hovorí, že ho maratón ako bežca 
naučil dosiahnuť rovnomerné tempo a pod-
poril jeho vytrvalosť. Odporúča ho zabeh- 
núť každému milovníkovi behov. Čo mu ale 
dal z osobného hľadiska?  

„Hovorí sa, že každý maratón je ako 
príbeh. Nikdy neviem, ako to dopadne, či 
budem mať kŕče, alebo nie, či nebude štraj-
kovať žalúdok, aké bude počasie. Pripraviť 
sa treba na všetko. Päť až desať kilometrové 
preteky väčšine prejdú rýchlo, ale maratón 
je iný. Veľakrát to nie je len o natrénovaní, 
ale aj o hlave. Keď sa nedarí, ako to spra-
cujem? Ako prekonám prekážky, ktoré sú 
predo mnou? Preto ma možno behanie učí 
trpezlivosti a často po takom behu človek 
vidí problémy inak. A možno príde aj na to, 
že už žiaden problém ani nie je.“

Jasmína Jakalová
(foto: Maratonfoto Boston)

Dňa 20. augusta sa v našom krásnom 
meste koná už 27. ročník najstaršieho 
maratónu horských bicyklov na Sloven-
sku, podujatie MTBIKER Novodubnický 
maratón.

Srdečne pozývame všetkých, ktorí radi 
trávia voľný čas bicyklovými potulkami prí-
rodou. Či už ide o rodiny s deťmi, víkendo-
vých bojovníkov alebo pravidelne a poctivo 
trénujúcich vytrvalcov. Máme trať pre kaž-
dého. 

Najkratšia trať je nesúťažná a môžete ju 
poznať z predošlých ročníkov. FAMILY trať 
je určená pre rodiny s deťmi a ľudí s mini-
mom najazdených kilometrov na bajku. Ani 
táto trať však nie je zadarmo - v ceste nájde-
te zopár kopčekov a terénov v okolí Novej 
Dubnice.

KLASIK - na túto trať chodí najviac cyk-
listov a vôbec sa nečudujeme. Je krásna                 
a určená všetkým hobby jazdcom, ktorí 
nenechávajú svoje bajky cez víkend opreté                                       
v pivnici. Zároveň je určená pre začínajú-
cich ambicióznych maratónskych preteká-
rov, ktorí môžu pretekať v kategórií JUNIO-
RI. Jej dĺžka je 41 kilometrov.

HARD je najdlhšia trať, akú vám tento 

rok naservírujeme a prevedie vás tým naj-
krajším a najlepším v okolí Novej Dubnice. 
Je určená pre borcov, čo potrebujú vždy to 
najdlhšie a najťažšie. Je to nová trať na na-
šom maratóne, jej dĺžka je 85 kilometrov         
a prevýšenie na trati je 3000 metrov.

V rámci sprievodného programu nebu-
de chýbať tombola, odmeňovanie všetkých 
detí a žien na maratóne, špeciálna horská 
prémia, či odmena pre najstaršieho účastní-
ka podujatia a najpočetnejšiu rodinu, ktorá 
sa maratónu zúčastní. Na stránkach www.
maraton.sk už nájdete podrobný popis 
všetkých tratí s mapami, ako aj kompletné 
propozície podujatia s kompletnými infor-
máciami a odkazom na registráciu preteku.  

MTBIKER Novodubnický maratón pre vás 
poriada MTB klub Dubnica v spolupráci               
s mestom Nová Dubnica a ďalšími partner-
mi podujatia. Tešíme sa na vás!

Roman Holý


