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Zastupiteľstvo schválilo
zmeny troch nariadení

Gertrúda, 39 rokov: „Ekologické zážitkové sedenie, ktoré
zdvihne povedomie aj budúcim generáciám.“

V Novej Dubnici si občania
môžu všimnúť rôzne zmeny,
opravy, renovácie či nové
výstavby. Prostredníctvom
ankety sa niekoľko Novodubničanov vyjadrilo, ako
vnímajú mesto, jeho rozširovanie, aktivity a možnosti.
Ako sa vám býva
v Novej Dubnici?
Dáša, 36 rokov: „V Novej
Dubnici sa mi býva veľmi dobre. Sme rodina s malými deťmi, čiže pre nás je to ideálne
miesto. Je tu všetko dostupné.
Je tu zdravotná starostlivosť,
školy, potrebná infraštruktúra. Máme krásne okolie, čo
vnímam ako veľkú výhodu.
O chvíľu môžeme byť v lese.“
Vidíte v meste zmeny
za ostatných päť rokov?
Kristína, 21 rokov: „Určite
áno, každým rokom vidím, že
sa pán primátor snaží prinášať
do nášho mesta nové inovácie
a kultúrne podujatia.“
Daniela, 46 rokov: „Áno,

najmä ide o úpravu námestia,
odhalenie sochy architekta
mesta, nové kúpalisko, parkoviská, nové domy.“
Po Dlhých Dieloch
a Medových lúkach vzniká
nová obytná časť Hliny I
(oproti supermarketu Lidl).
Čo hovoríte na rozširovanie
mesta?
Janka, 53 rokov: „Dvojitý
meter, dvojitá odpoveď. Ľudia chcú a potrebujú niekde
bývať. Aj keď na úkor lesov
a polí. Aj môj syn chce stavať.“
Dáša, 36 rokov: „Samozrejme, že privítam radšej rozširovanie mesta smerom na lúky
a polia ako rozširovanie
smerom do lesa, ako sú Medové lúky. S tým nie som stotožnená, keď si mesto vyberá
zo zelene, ktorú má vo svojom
okolí.“
Emília, 42: „Rozširovať určite treba, ale bola by som za
využívanie opustených areálov objektov a výstavbu skôr
do výšky ako do šírky, aby sa
zachovalo prírodné okolie.“

Ako vnímate stavbu nového
bytového domu oproti
EVPÚ?
Kristína, 21 rokov: „Bola by
som radšej, keby sa tam zachoval skate park, ktorý tam
bol dlhé roky.“
Gertrúda, 39 rokov: „Keď
sa mesto chce rozvíjať a sú
na to možnosti, tak sa zameria na rozvoj bývania a s tým
spojenú výstavbu. Zvyšuje to
počet obyvateľov v meste, čo
má svoje výhody, aj keď s tým
mnohí nesúhlasia, pretože sa
berú zelené plochy.“
Aké inštitúcie, obchody,
služby či zážitkovú činnosť
by ste v meste ešte prijali?
Nela, 21 rokov: „Funkčné
kino. Čiže, keď sa naše spojazdní, tak mi tu nebude chýbať nič.“
Janka, 53 rokov: „Napríklad
obuvník“
Kristína, 21 rokov: „Pobočka
Tatra Banky. Ja ako klientka
musím chodiť až do Dubnice
nad Váhom len preto, aby som
si mohla vložiť peniaze.“

Je niečo, čo vám v meste
prekáža alebo chýba?
Nela, 21 rokov: „Jediné, čo
mi chýba, je možno viac kultúrneho vyžitia pre mladých
ľudí.“
Kristína, 21 rokov: „Určite
by som nejako vyriešila parkovaciu politiku na Čínskom
múre.“
Dáša, 36 rokov: „To, čo mi
chýba je, aby mesto vykonávalo opravy a rekonštrukcie
chodníkov a parkovacích
miest v súlade s ekologickejším konceptom stavebníctva.
Aby sa celkovo viac zohľadňovala ekológia v meste. Aby
sa pri výstavbe nových štvrtí
myslelo na zeleň. Podobne by
sa mala pozornosť venovať aj
zachytávaniu dažďovej vody
a podobným projektom. Tiež
by bolo lepšie, keby sa mesto
snažilo pomôcť malým podnikateľom a nepodporovať iba
veľké supermarkety.“
Emília 42: V súčasnosti
najmä ľudskosť a dobré medziľudské vzťahy. Napätie cítiť
aj v našom meste, čo mi je dosť
ľúto.
Máte nejaké nápady
na rozvoj Novej Dubnice?
Janka, 47 rokov: „Pritiahnutie turistov. Chýba mi tu
jednotný informačný systém
o aktivitách v meste. Každá
inštitúcia si propaguje len to
svoje, ale keď ich človek nesleduje, nevie, že by sa mohlo diať niečo, čo ho zaujíma.
Bolo by super nájsť informácie o kultúrnych, športových,
spoločenských aktivitách na
jednom mieste.“
Jasmína Jakalová
(foto: Juraj Škvarka)

Poslanci mestského zastupiteľstva sa stretli na zasadnutí v Kultúrnej besede dňa
3. 11. 2021. Podľa pozvánky
na poslancov čakalo prerokovať desať bodov programu.
Väčšina bodov sa týkala
zriadenia vecných bremien,
kúpy pozemkov a prerokovania výročných správ jednotlivých zariadení v správe mesta
Nová Dubnica.
Dôležitými bodmi z pohľadu občana boli návrhy nových
všeobecne záväzných nariadení mesta Nová Dubnica
(ďalej len „VZN“). Nové VZN
č. 7/2021 o spôsobe prideľovania nájomných bytov v zmysle zákona č. 443/2010 Z. z.
o dotáciách na rozvoj bývania
a o sociálnom bývaní bol vypracovaný najmä na základe
novelizácií príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov, a to zmenou zákona č. 443/2010 Z. z..
Do schváleného nového

VZN bola zapracovaná zmena výšky hranice mesačného
príjmu pri opakovanom uzatvorení nájomnej zmluvy
a taktiež okruh oprávnených
osôb, ktorým sa poskytuje
bývanie z dôvodov hodných
osobitného zreteľa. Do okruhu
oprávnených fyzických osôb,
ktorým sa môže poskytnúť
bývanie z dôvodu osobitného
zreteľa, môže byť zaradená len
fyzická osoba, ktorá: a) je osobou žijúcou v byte s osobou
s ťažkým zdravotným postihnutím, b) ide o osamelého
rodiča s nezaopatreným dieťaťom, c) fyzická osoba, ktorá
v dôsledku mimoriadnej havarijnej situácie (požiar, záplava, víchrica a pod.) spôsobenej nezávisle od jej konania,
prišla o bývanie.
Poslanci ďalej schválili VZN
č. 8/2021 o doplnení a zmene VZN č. 5/2019 o miestnom
poplatku za rozvoj na území
mesta Nová Dubnica.
(pokračovanie na 2. strane)

Slovko pre manželov
V každej novej etape manželského života si treba sadnúť a znova
„zadefinovať“ dohody – tak, aby nebolo víťazov ani porazených,
ale aby zvíťazili obe strany. V domácnosti sa rozhodnutia nerobia
jednostranne. Každý dom je jedinečný a každá manželská
syntéza odlišná.
Štefan Wallner, SDB
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Zastupiteľstvo schválilo
zmeny troch nariadení
(pokračovanie z 1. strany)
Do VZN bol doplnení poplatok za bytové domy vo výške 10 eur za štvorcový meter
z dôvodu, že s novou výstavbou mestu pribúdajú
povinnosti a s tým súvisiace
náklady. Tento poplatok je
jednorazový a povinnosť platby má zhotoviteľ bytového
domu. VZN nadobúda účinnosť 1. januára 2022.
Ďalším VZN č. 9/2021 ktoré
poslanci schválili je nariadenie o poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Týmto VZN sa opäť zaviedlo odpustenie, poplatku,
a to vtedy, ak sa poplatník viac
ako 90 dní nepretržite zdržiava
mimo územia Slovenskej republiky. V tomto prípade musí
poplatník vyplniť a potvrdiť

tlačivo, ktoré je zverejnené
v prílohe č. 2 schváleného VZN
(potvrdenie je aj v anglickom
a nemeckom jazyku). Zmeny
nastali aj pri znížení poplatku
u tých poplatníkov, ktorí majú
v Novej Dubnici trvalý alebo
prechodný pobyt a zdržiavajú
sa v inej obci na území Slovenskej republiky, ak predložia
doklad o zaplatení poplatku
za komunálny odpad v inej
obci a rozhodnutie o vyrubení
poplatku. Aj toto nariadenie
nadobudne účinnosť 1. januára 2022.
Celý zápis z rokovania mestského zastupiteľstva nájdete
na internetovej stránke mesta
www.novadubnica.sk.
D. Gregušová, Z. Vanková,
P. Pažítka

SZZP – návšteva Divadla
Andreja Bagara v Nitre
Prišiel október a my sme vycestovali za kultúrou. Dňa
8. 10. sme navštívili Divadlo
Andreja Bagara v Nitre, kde
sa hralo divadelné predstavenie Drotár.
Príbeh veselohry z roku
1860 sa výnimočne neodohráva na Slovensku, ale
v Budapešti, kde sa v rodine
továrnika Rozumného náhodne stretávajú slovenský drotár, jeho pomaďarčený brat,
poľský šľachtic, nemecký Žid
a český žandár. Každý s iným
záujmom. Okrem vášnivých, a
v súčasnosti veľmi aktuálnych
národnostných a sociálnych
sporov, rozporov a konfliktov
vytvára autor veľký priestor aj
pre ľúbostné vášne vydajachtivých mladých slečien a pletky
slobodných mládencov.

Hry Jána Palárika sa objavujú na javiskách slovenských
divadiel pravidelne. Drotár sa
však vracia do Divadla Andreja Bagara v Nitre po bezmála štyridsiatich rokoch.
Palárikovej veselohre ani
jej novej inscenácii v Divadle
Andreja Bagara v Nitre nechýba teda zaujímavý pohľad na
rad pozoruhodných postáv
a postavičiek v rozmanitých
situáciách, ale ani drsný humor namierený často aj do našich radov.
Bolo to krásne predstavenie
a my sme odchádzali domov
plní zážitkov. Toto kultúrne
predstavenie sme navštívili aj
vďaka dotácii od mesta Nová
Dubnica, za čo im touto cestou
veľmi ďakujeme.
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Mesto Nová Dubnica sa teší
zo športového úspechu mladej triatlonistky

Margarétka (vpravo) v bežeckej časti MS juniorov v Quarteire.
(foto: triatlon.sk)

Primátor mesta prijal Novodubničanku Margarétku
Vráblovú (16). Ocenil a poďakoval jej za mimoriadne
úspešné
reprezentovanie
Slovenska na juniorských
majstrovstvách sveta v triatlone, na ktorých sa umiestnila na vynikajúcom piatom
mieste. Išlo tak o suverénne
najlepší výsledok slovenského triatlonu v histórii
juniorských svetových šampionátov.
Margaréte doslova učaroval triatlon, jej rodina jej vytvára maximálne podmienky,
aby sa neustále zlepšovala
a prináša to svoje ovocie. Juniorská športovkyňa sa venuje
tomuto športu už od detstva,

mimoriadne aktívne posledných päť rokov. „Je to podľa
mňa vynikajúci šport a veľmi
zaujímavý. Možno sa to na
prvý pohľad nezdá, ale treba
pri tom aj veľmi rozmýšľať, je
to šport plný taktiky“, myslí si
Margaréta.
O príprave na majstrovstvá
sveta Margarétka povedala:
„Keďže triatlon je letný šport
a musíme plávať vonku, mala
som možnosť pripravovať sa
tri týždne vopred v portugalskej Quarteire, kde sa preteky
odohrávali, po dvoch týždňoch sme si ešte odskočili do
španielskej Extremadury, kde
som absolvovala majstrovstvá
sveta v akvatlone, tam som vyhrala medzi juniormi a medzi
ženami som skončila tretia. To

bolo také výborné rozpretekanie sa.“ Samotné preteky boli
náročné, ale nakoniec úspešné: „Mojou taktikou bolo vyplávať čo najlepšie, udržať sa
na bicykli a na behu urobiť
čo najlepšiu pozíciu. Nešlo to
úplne hladko, štart bol trochu
náročnejší, na bicykli sme dobehli prvú skupinu a na behu
to išlo výborne, ešte nejakých 500 m pred cieľom som
bola deviata - desiata a skončila som piata.“
Spravidla takéto úspechy
v tomto športe získavajú
najmä 18 až 19- ročné pretekárky, výborný výsledok v šestnástich je podľa Margarétinho
otca Jozefa Vrábela absolútna
rarita a cíti neskutočnú hrdosť. „Ja som sa venoval triatlonu a ona začínala na mojich
pretekoch v kočíku, keď mala

dva roky. Ona s týmto športom
vyrastala. My sme rodinný
tím. Fungujeme ako rodina na
sústredeniach, na pretekoch
a aj ako rodina vyhrávame.
Žijeme týmto športom,“ vysvetlil fungovanie tímu tréner
a zároveň otec v jednej osobe.
Primátor mesta vyjadril
svoju úctu a obdiv ich práci:
„My sme na Margarétku hrdí,
stretával som ju neraz aj v lete
v letnom bazéne, keď trénovali. Človek ich registruje aj
keď idú po meste celá rodina
v jednotných dresoch. Majú
byť na čo hrdí. A aj my ako
mesto sme na hrdí, že v takomto mladom veku dosahujú
takéto výsledky.“
Impulz Press

Prijatie úspešnej reprezentantky a jej otca - trénera (vľavo)
u primátora Petra Marušinca (vpravo). (foto: ImpulzPress)

Zdvihnite hlavy!

Júlia Králiková

Výmena občianskych preukazov
Oznamujeme občanom z Novej Dubnice, ktorí si potrebujú
vymeniť občiansky preukaz z dôvodu prečíslovania adresy
(Ulica Slovenského národného povst. s Ulicou SNP a Ulica
J.Kráľa s Ulicou Janka Kráľa), že toto môžu uskutočniť aj v
roku 2022, a to bez poplatku.
Súčasne prosíme občanov, aby v tomto kritickom období počas
sprísnených opatrení zvážili svoju cestu z domova na vybavenie
tohto úkonu a pokiaľ možno ju odložili na neskoršie obdobie.
V zmysle zákona č. 73/2020 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony v pôsobnosti MV SR v súvislosti s ochrením COVID 19, a to zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
§ 19a - Prechodné ustanovenia súvisiace s krízovou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19:
(1) Ministerstvo alebo zastupiteľský úrad môže počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová
situácia“) v nevyhnutnom rozsahu obmedziť prijímanie žiadostí
o vydávanie občianskych preukazov.
(2) Platnosť občianskeho preukazu, ktorá uplynie počas krízovej situácie: a) od nadobudnutia účinnosti tohto zákona do 30.
apríla 2020, sa predlžuje až do uplynutia jedného mesiaca od
odvolania krízovej situácie, b) od 1. mája 2020 do 31. mája 2020,
sa predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania krízovej situácie, c) od 1. júna 2020 do 30. júna 2020, sa predlžuje
až do uplynutia troch mesiacov od odvolania krízovej situácie,
d) od 1. júla 2020 do odvolania krízovej situácie, sa predlžuje až
do uplynutia štyroch mesiacov od jej odvolania.
(3) Pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu z dôvodu uplynutia jeho platnosti podľa odseku 2 sa neuplatňuje
lehota podľa § 7 ods. 2.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

Možno to znie ako nejaký
bojový pokrik, výzva k hrdosti alebo povzbudenie
k dôstojnosti. No prečo nie,
veď máme byť na čo hrdí.
Ale v prvom rade som mala
na mysli doslovné zdvihnutie hláv, pohľadov a zaostrenie zrakov hore. Na priečelia našich budov. Konkrétne
na budovy v centre nášho
mesta.
Prečo? No preto, že máme
byť na čo hrdí. Máme sa čím
pýšiť, pochváliť sa jedinečnosťou našej architektúry.
Vďaka zhode náhod som
mala koncom októbra príležitosť rozšíriť svoje obzory,
prejsť sa po meste, poobzerať
sa a uvedomiť si ich krásu
a hodnotu. A tiež som začala,
ako človek od prírody zvedavý, trochu googliť. Že ešte stále
neviete, kam mierim? Dovoľte
mi predstaviť sgrafitá.

Úprimne, tiež som do nedávna nevedela, že také slovo
existuje a už vôbec čo znamená.
Pomôžem si definíciou
z wikipédie: Sgrafito (z tal.
sgraffiare - škrabať) je grafická
umelecká technika, pri ktorej
dielo vzniká vyškrabávaním do
viacvrstvovej hladenej omietky. Odškrabaním vrchnej omietky sa odkrýva spodná
vrstva, čím sa vytvára motív.
Sgrafito vzniklo v Taliansku
v období renesancie ako typický dekoratívny prvok tohto
slohu a uplatňovalo sa najmä
pri výzdobe fasád budov, neskôr aj v interiéroch.
Historicky to nie je žiadna
novinka. V starých historických mestách v Taliansku,
od ktorých sa inšpirovali aj
slovenské banské mestá, ich
nájdeme v hojnom počte. Vedeli ste však, že ich máme
aj v Novej Dubnici? Áno, nie

jedno alebo dve, ale niekoľko
desiatok. To robí naše mesto
krásnym, zaujímavým, fotogenickým, jedinečným...
Novodubnické sgrafitá zdobia budovy, ktoré tvoria centrum mesta vybudovaného
v architektonickom štýle SORELA. Architekt mesta Jiří
Kroha spolupracoval s viacerými významnými československými umelcami, ktorí navrhli grafické návrhy sgrafít,
znázorňujúce život a prácu
občanov, ale aj rôzne prírodné
prvky.
Nájdete ich na priečeliach
budov na námestí, na Ulici J.
Kráľa, pod korunnými rímsami „slobodáriek“ a budov na
námestí vedľa fontány, okolo
vchodov na Uliciach Trenčianska a P.O.Hviezdoslava, na
priečelí bývalej 1. základnej
školy (dnešné Centrum voľného času).
Prejdite sa po meste, zdvih-

nite hlavy a pohľady od mobilov a pozrite sa. Ukážte ich
svojim priateľom. Tiež ste si
mysleli, že sú to nejaké dvojfarebné „maľby“? Verím, že teraz už viacerí budeme vedieť,
že tieto obrázky sa nazývajú
sgrafitá.
Mimochodom, pokiaľ by
vás to zaujímalo, okrem Novej Dubnice nájdete moderné
sgrafitá napríklad v Handlovej, Poprade, Prievidzi, Ostrave, Karvinej, Havířove, Brne,
Rožnove pod Radhostěm, Pardubiciach, Plzni a iných českých a slovenských mestách.
Ale tých „novodubnických“
je zrejme najviac na jednom
mieste. A hlavne sú naše.
Schválne, dokážete ich všetky
spočítať?
Janka Prnová
(foto: Petra Hrehušová)

www.novadubnica.sk
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Zeleň okolo kina
Komunitné kompostovanie
pri bytových domoch sa začína! dostala zelenú
kartónové obaly z vajec.

V novom roku čaká obyvateľov bytoviek v našom
meste zmena spôsobu zberu
kuchynského odpadu, ktorá
má priniesť úsporu financií
oproti súčasnému spôsobu zberu. Z väčšiny stojísk
„zmizne“ nádoba na zber
kuchynského bioodpadu,
ktorý sa už nebude voziť na
bioplynovú stanicu, ale začneme si kuchynské odpady
sami kompostovať - ušetríme náklady za zvoz a za
spracovanie tohto odpadu.
Mesto Nová Dubnica v rámci dotácie, poskytnutej Environmentálnym fondom na
projekt „Zavedenie komunitného kompostovania pri bytových domoch v meste Nová
Dubnica“ zakúpilo zberné
nádoby (košíky) na zber kuchynského bioodpadu a dalo
zhotoviť takzvané kompostovacie boxy. Nádoby na zber
bioodpadu sme v priebehu novembra rozviezli a odovzdali správcom spoločenstiev,
zástupcom vlastníkov bytov
či iným povereným osobám
v jednotlivých bytových domoch, tí ich následne rozdelia
do jednotlivých domácností
- za spoluprácu im týmto ďa-

kujeme. Kompostovacie boxy
sa postupne rozvážajú a osádzajú na plochy verejnej zelene pri bytových domoch.
Po negatívnych skúsenostiach z letného obdobia, kedy
v kontajneroch bioodpad
zapáchal, tiekol, či dokonca ubytovával rôzne červíky
a mušky, zostali asi mnohí
prekvapení až rozčarovaní, že
im boli dodané „dierkované“
košíky - odborne ich nazývame zberné nádoby s perforovanými stenami aj vekom a obávajú sa, že im bude
bioodpad vytekať.
Pozor, zmena je v tom, že
do košíkov už nebudeme
zbierať varenú stravu, mäso
či mliečne výrobky, ale len
surové
kompostovateľné
bioodpady, čiže: zvyšky
z čistenia ovocia a zeleniny /
papierové obrúsky a vreckovky / škrupiny z vajec, orieškov, orechov / zvädnuté kvety,
suché listy z izbových kvetov,
stará zemina z kvetináčov /
čaj, aj s papierovými vrecúškami, kávová usadenina / pilinové, peletkové podstielky
z chovu škrečkov, zajacov, mačiek / zhnité ovocie a zelenina
/ rolky z toaletného papiera,

Košík má dierky práve preto, aby boli šupy z ovocia
a zeleniny prevetrávané, trochu obschli - preto nebudú
tiecť. Čajové vrecúška treba
len mierne stlačiť, aby sa čiastočne zbavili tekutiny. Máme
vyskúšané
bezproblémové
bezvreckové používanie košíkov. Ak totiž vložíte do košíka
plastové vrecko, práve vtedy
bez dobrého prístupu vzduchu
budú šupy hniť a neobschnú.
Pri vysýpaní košíka cca 2x
týždenne (v lete radšej častejšie) určite nebudete pozorovať
žiaden zápach ani iné negatívne následky. Pre precízne
gazdinky, ktorým by vadila
aj menšia smietka, vypadnutá z košíka, odporúčame zakúpenie kompostovateľných
vreciek. Skúste však bez predsudkov vyskúšať nádobu tak,
ako je - bez vkladania vrecka.
Košík je možné mať položený
na linke, alebo si ho umiestnite podľa vlastného uváženia.
Ja ho mám hneď pri umývadle, pretože nad umývadlom „žmýkam“ čajové
vrecká či mačkám škrupiny
z vajec, aby boli v komposte
čo najmenšie.
S košíkom, naplneným bioodpadom z kuchyne, budeme
mieriť ku kompostovacím boxom. Sú to krásne, drevené,
lakované „bedne“ s otváraním
navrchu pre vysýpanie košíkov, a s odklápaním naspodu,
aby sa z nich následne dal
vyhrnúť vzniknutý kompost.
Z vnútornej strany, vrátane
dna, sú potiahnuté pletivom,
aby sa do nich nedostali hlodavce. Umiestnené sú vždy po
tri kusy vedľa seba, napĺňať
by sme ich mali postupne najprv jeden, potom druhý...
aby sme dosiahli to, že po

približne roku - roku a pol sa
dopracujeme k peknému, zrelému kompostu. Kompost následne pracovník mesta vyhrnie z kompostovacieho boxu
a po vyzberaní prípadných
neskompostovaných väčších
kusov bioodpadu či iných
prímesí rozhrabe kompost po
trávniku. Box sa tak uvoľní na
ďalšie zbieranie a kompostovanie bioodpadu.
Kam s kompostom? Keď sa
k nemu po roku (dúfajme, že
sa nám to tak podarí) dopracujeme, sa nebude odvážať
z lokality. Práve naopak –
bude rozhrnutý pracovníkmi
mesta na verejnej zeleni priamo pri bytových domoch. Kvalitný kompost dodá trávniku
výživu, dážďovky a ostatné
drobné zvieratká narodené
v komposte budú pochúťkou
pre vtáčiky. Prítomnosť vreciek a iných odpadov skomplikuje rozhrabanie kompostu, tak buďme zodpovední
a vhadzujme do boxov len to,
čo tam patrí! Ak vás kompostovanie začne baviť a budete
partia na ďalšie aktivity, môžeme založiť pri kompostéroch
komunitnú záhradu – vyvýšené záhony a pestovať v komposte tekvice, uhorky, kvety...
ak idete do toho, kontaktujte
nás, spoločne niečo vymyslíme.
Veríme, že sa nám komunitné
kompostovanie podarí spoločnými silami rozbehnúť,
veď efekt kompostovania je
viacnásobný - malo by nám
ubudnúť z množstva skládkovaného odpadu, ušetríme
za odvozy odpadu, vyživíme
a zregenerujeme pôdu. Tak
poďme do toho!
Katarína Bašná

A ako sa dopracovať čo najrýchlejšie ku kvalitnému kompostu? Okrem toho, že dierkované dno dno
kompostovacích boxov umožní k bioodpadu preniknúť aj pôdnym drobným živočíchom - dážďovkám
a pod., je potrebné dodržiavať nasledovné pravidlá:
•
•
•
•
•

Zeleň pri kine - krátko po postavení kina bola vodná plocha
premenená na výsadbu ruží. (foto: archív)

Mestu Nová Dubnica bol
schválený nenávratný finančný príspevok z fondov
EÚ vo výške 218.293,25 € na
projekt „Vodozádržné opatrenia v meste Nová Dubnica - bývalé kino Panorex
a okolie“.
Cieľom projektu, ako aj celej výzvy, vyhlásenej v rámci
operačného programu Kvalita
životného prostredia, je zadržať v meste dažďovú vodu
a využiť ju pre potrebu údržby verejnej zelene. Namiesto
doteraz zaužívaného spôsobu
odvádzania dažďových vôd
do kanalizácie, čo v daždivom
počasí následne prispievalo
k vzniku povodní, zadržiavaním vody v zeleni podporíme
zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny.
V rámci realizácie projektu
budú dažďové vody zo strechy kina odvedené do podzemnej nádrže, z ktorej bude
napájaný závlahový systém
- čiže okolo kina budeme mať
udržiavaný, zavlažovaný trávnik tak, ako v časti Mierového námestia. Dažďové vody
z chodníkov a spevnených
plôch budú zasa odvádzané
do trávnikov, kde budú pozdĺž

chodníkov vytvorené takzvané dažďové záhrady. Dažďová
záhrada je účelovo vybudovaná priehlbina (odborne depresia), vysadená množstvom
ozdobných rastlín, určená na
zber dažďovej vody zo spevnených plôch - striech, chodníkov, parkovísk a pod, v týchto
zníženinách voda prirodzene
vsiakne do podložia a nedochádza k zbytočnému odvodňovaniu krajiny. Takže pozdĺž
chodníkov v okolí kina vzniknú ozdobné záhony, vysadené
takými druhmi, ktoré odolávajú extrémnym podmienkam
krátkodobého zamokrenia.
Okrem závlahy trávnikov
a realizácie dažďových záhonov sa doplní zeleň v okolí
kina aj o nové stromy a kry,
osadia sa nové lavičky a uličné odpadové koše. Termín realizácie projektu je rok 2022,
takže dúfame, že bez zbytočných prieťahov a komplikácií
uzatvorí mesto zmluvu s riadiacim orgánom operačného
programu a pripraví všetky
požadované doklady tak, aby
sme sa v budúcom roku mohli tešiť z vynoveného vzhľadu
kina Panorex a jeho okolia.
Katarína Bašná

Prefíkaný lišiak

Nevhadzujte do kompostovacích boxov iný odpad – plasty, kovy, sklo, jednorazové plienky a pod.
Vhadzovaný kuchynský bioodpad musí byť v čo najmenších kusoch – vaječnú škrupinu treba v ruke rozpučiť, tvrdšie
šupy (napr. z tekvice či melóna) nakrájať - v opačnom prípade budú o rok kompostovacie boxy plné a kompost ešte
nebude hotový.
Pre kvalitu kompostu sú dôležité aj suché, tzv. uhlíkaté materiály: piliny, slama/seno, škrupiny, papierové obrúsky,
suché listy z izbových kvetov – preto všetci chovatelia drobných zvieratiek vhadzujte organické podstielky do kompostovacích boxov, spravíte tým pre kompostovanie naozaj dobrý skutok.
Nadšenci kompostovania môžu raz za čas premiešať vrchné vrstvy navzájom, kompost vznikne rýchlejšie!
Pozor, nezapĺňajme boxy lístím z parkov, konármi či iným záhradným odpadom, boli by hneď zaplnené a lístie bez
ostatného kuchynského bioodpadu by kompostovalo veľmi dlho! Ak máte pred bytovkou malé predzáhradky s kvetmi,
kľudne z nich bioodpad do kompostovacieho boxu v menších množstvách dávajte, ale určite nie žiadne konáre. Pevnejšie stonky kvetov treba nastrihať na menšie časti.

Jesenné sadenie
stromčekov
Turisti z Kolačína ani koncom októbra nezaháľali a v nedeľu 24. októbra
za krásneho počasia zorganizovali brigádu, počas ktorej sa im podarilo
na mieste Trštičie v hospodárskych lesoch vysadiť 500 kusov stromčekov. Tento rok to bola v poradí už druhá brigáda a celkový počet vysadených sadeníc bol 900 kusov.
Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí sa na sadení zúčastnili
a prispeli tak k tomu, aby naše lesy slúžili i nasledujúcim generáciám.
Michal Hál, predseda KST Kolačín

Po viacerých oznamoch občanov mesta Nová Dubnica
o pohybe líšky v centre mesta,
ako aj po okrajových častiach
mesta, ktorá je nebojácna,
drzá voči občanom, vyžaduje
si kŕmenie, rada sa predvádza
a ukazuje, sa príslušníci mestskej polície Nová Dubnica počas dvoch týždňov pokúšali
o odchyt nevítaného návštevníka.
Z poľovného združenia zapožičali odchytovú klietku.
Lišiak neostal nič dlžný svojej
povesti a bol riadne prefíkaný,
klietku sme často prekladali

z miesta na miesto podľa jeho
zisteného pohybu. Ako návnada boli použité kŕmne granule
pre mačky. Podľa dostupných
fotografií a videí sa najmä
v nočných hodinách cítil ako
pán mesta.
Nakoniec sa lišiaka podarilo
odchytiť do odchytovej klietky
bez toho, aby bol zranený. Išlo
o zdravého ročného jedinca.
Bol odovzdaný poľovnému
združeniu a následne vypustený do voľnej prírody viac ako
50 km od Novej Dubnice.
Pavol Šimák - MsP
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Úspešné obdobie
divadelníkov zo ZUŠ

Dobrí holubi sa vracajú

Chémia hrou - príprava DNA. (foto: Súkromná ZŠ)
Spoločné tvorenie mladých divadelníkov s Vladom Kulíškom.
(foto: Miriam Martináková)

Najstarší žiaci literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Štefana
Baláža majú za sebou veľmi
tvorivé a úspešné obdobie.
Vďaka podpore Považského
osvetového strediska absolvovali tvorivú dielňu pantomímy
so známym mímom Vladom
Kulíškom. V dielni Krok za
krokom k inscenácii si mladí
divadelníci osvojili niektoré
techniky pantomímy. Okrem
toho sa venovali inscenačnému spracovaniu príbehu
Karla Čapka O mužovi, ktorý

vedel lietať.
Mimoriadne úspešné bolo
aj účinkovanie nášho recitátora Jakuba Pecena na najprestížnejšom
celoslovenskom
festivale umeleckého prednesu Hviezdoslavov Kubín
v Dolnom Kubíne. Domov si
odniesol 3. miesto, čím potvrdil, že literárno-dramatický
odbor nevychováva len mladých divadelníkov ale aj kvalitných recitátorov.
Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno-dramatického odboru

Jednotáci
vo Vysokých Tatrách

Český film o závislosti, ale
i o vytváraní puta a o návratoch na dôverne známe
miesta ma inšpiroval pri
hľadaní názvu projektu,
ktorý som začala realizovať
v rámci ročného vzdelávacieho programu Komenského inštitútu.
Zámerom bolo vytvoriť model spolupráce medzi žiakmi Súkromnej ZŠ a jej bývalými žiakmi, pokračujúcimi
v štúdiu na stredných školách,
ktorý by priniesol doplnkové
rovesnícke vzdelávanie najmä
v oblasti Informatiky, techniky, prírodovedných predmetov a tiež i aktivity, ktoré by
našim žiakom uľahčili výber
strednej školy. Skôr ako sme
naplno odštartovali projektové aktivity, udrela druhá
vlna pandémie koronavírusu a museli sme sa presunúť
do online priestoru. Ťažisko
projektu sme preto presunuli na kariérovú výchovu, kde
sme sa spolu so študentmi SŠ
snažili rozvíjať rozhodovacie
schopnosti žiakov, posilňovať
ich sebakontrolu, vytrvalosť, zodpovednosť, kreativitu,
zvedavosť, empatiu, toleranciu, schopnosť spolupracovať
s inými a kritické myslenie.
Vďaka nadviazaniu širšej
spolupráce s gymnáziom
v Dubnici n/V a SOŠ IT v Novej Dubnici sa nám podarilo

pripraviť zaujímavé webináre
a workshopy na témy: finančná gramotnosť, kritické myslenie, základy podnikania,
chémia, biológia a prírodoveda zážitkom. V číslach to
predstavuje cca 20 vyučovacích hodín a 16 zapojených
stredoškolákov. Náš projekt
oslovil stredoškolákov z gymnázia v Dubnici n/V – Matúša
Litvína, Dominiku Bagáňovú, Janku Havrankovú, Nicol
Jungovú, Timeu Kobzovú,
Karolínu Kolekovú, Erika Fila
a Barboru Kodajovú, ktorí si
pripravili v rámci svojich voliteľných predmetov zaujímavé
aktivity priamo v triede i v online priestore. Mali sme toho
v pláne viac, karty však rozdávali mimoriadne opatrenia.
Z domu sme naplno pracovali
na tvorbe aktivít, venovaných
hlavne IT technológiám a 3D
tlači, ktoré budeme v spolupráci so SOŠ IT v Novej Dubnici realizovať v šk. roku 2021-22.
Dôležitou súčasťou projektu boli besedy o štúdiu na
stredných školách v regióne.
Hlavné slovo dostali študenti
SOŠ IT v Novej Dubnici, SPŠ
v Dubnici n/V, SZŠ v Trenčíne,
gymnázií v Trenčíne, Dubnici
n/V a bilingválneho gymnázia
v Sučanoch, predovšetkým
naši bývalí žiaci. Priniesli cenné „necenzúrované“ postrehy
z prezenčného i dištančného
vzdelávania. Nejednému de-

Aj o podnikaní sa dá učiť názorne a nápadito. (foto: Súkromná ZŠ)

viatakovi pomohli pri rozhodovaní, ktorú z uvedených
škôl si zvoliť.
V decembri 2020 sme pripravili diskusiu o dištančnom
vzdelávaní pod názvom Home
school, ktorú moderovali naši
bývalí žiaci Maruška Jánošíková a Michal Mazánik. Za účasti
stredoškolákov, základoškolákov a učiteľov sme v online
priestore spolu debatovali
o nastaveniach a výzvach
dištančného vzdelávania. Po
prvej diskusii nasledovalo jej
druhé pokračovanie v januári
2021, stále v online priestore,
o tom ako obdobie zavretých
škôl ovplyvní ďalšie vzdelávanie. Poslednú júnovú debatu
prišli čerství maturanti Maruška a Michal odmoderovať
do školy. Rozprávali sa s deviatakmi o tom, ako dištančné
vzdelávanie ovplyvnilo ukončenie ich štúdia na základnej
a strednej škole a o význame
maturity.
Spoločné stretávanie a rozhovory v školskom roku
2020/21 boli inšpiráciou pre
nápad doplniť našu školskú
knižnicu o „Živé knihy“. Živé
knihy sú motivačné prednášky pre žiakov nielen 8. a 9. ročníkov, kde hlavnými rečníkmi
sú naši absolventi. V septembri 2021 sme ich odštartovali
vstupmi Marušky a Michala,
ktorí sa vrátili do svojej bývalej triedy a predstavili prvé dva

autentické príbehy. Ich osobné príbehy sú inšpiratívne a
svedčia o tom, že medzi našimi žiakmi nájdeme mnoho
osobností, ktoré si dokážu plniť svoje sny, objavovať svoje
talenty a neprestávajú hľadať
odpovede na otázku „Čo môžem priniesť svojmu okoliu,
mestu, svetu...“
Príbeh projektu „Dobrí holubi sa vracajú“ nekončí. Vytvorili sme model spolupráce
s absolventmi našej školy, ktorý budeme naďalej rozvíjať.
Máme ambíciu šíriť naše dobré skúsenosti a nadviazať spoluprácu s ďalšími strednými
školami v regióne. Najväčším
pokladom každej školy sú jej
žiaci – bývalí i súčasní. A našou najdôležitejšou úlohou je,
vytvoriť im podmienky na to,
aby zažiarili. Chcela by som
sa týmto poďakovať všetkým
„dobrým holubom“, ktorí sa
zapojili do projektových aktivít a priniesli svoj pohľad na
súčasné vzdelávanie. Bolo mi
veľkým potešením!
Jana Šošovičková

Október - mesiac úcty k starším
Dňa 24. októbra 2021 sme
mohli konečne uskutočniť
ešte minulý rok naplánovanú dovolenku do Tatranskej
Lomnice. Tentokrát sme
spôsob prepravy uskutočnili železničnou dopravou.
Vo Vysokých Tatrách sme
pobudli nádherných, plných
šesť dní Babieho leta. Tatry
boli prenádherné. Príroda
krásne sfarbená, ovzdušie
teplučké ako v letných mesiacoch. Každý deň sme vyšli do
prírody. Prezreli sme si Štrbské pleso, Mostíky. Lanovkou
sme sa vyviezli aj na Solisko.
Dokonca sa nám podarilo
ďalší deň dostať lanovkou aj
na Lomnický Štít, odkiaľ pre
krásne počasie, bola nádherná viditeľnosť. Prezreli sme si
aj Múzeum Tanapu a v hoteli
Lomnica Galériu. V kultúrnej
miestnosti nášho hotela MO-

RAVA sme dvakrát uskutočnili spoločné stretnutie všetkých členov. Nechýbala ani
hudba a tanec. Dokonca dve
naše členky, pani Majka Kariková a Janka Farulová, nás
pobavili aj tým, že si nacvičili
dve veselé scénky. Ženy si za
hudby heligónky, na ktorej
hral náš člen Vladko Krúpa, aj
zaspievali. Všetkým úprimne
ďakujem za vytvorenie príjemnej atmosféry.
Na záver by som chcela vysloviť ešte jedno veľké ďakujem pani Gabike Vavríkovej,
ktorá sa o všetko postarala
a zabezpečila pobyt. Určite
všetci budeme na túto dovolenku dlho spomínať, pretože
v Tatrách takéto nádherné počasie tak často nebýva.
Alžbeta Kopačková
predsedníčka ZO JDS

Spokojné víťazky bowlingového súboja. (foto: Marta Babuková)

Október je mesiac, kedy príroda hýri najkrajšími farbami jesene. Zároveň symbolizuje jeseň života. V mesiaci
októbri si už takmer tri desaťročia pripomíname Mesiac úcty k starším, kedy si
viac ako inokedy uctievame

seniorov a dávame im najavo svoju lásku.
Prevažná
väčšina
členiek ZO Únie žien Slovenska
v Novej Dubnici, je už v seniorskom veku a tak už tradične
aj ZO Únie žien, pripravuje pri

tejto príležitosti pre svoje členky posedenie so športovým
programom.
Uskutočnilo sa vo štvrtok
28. októbra. V úvode stretnutia všetkých privítala predsedníčka M. Babuková. Pripomenula význam Mesiaca úcty
k starším a upozornila, že by
sme mali venovať viac pozornosti a podať pomocnú ruku
najmä osamelým ľuďom v pokročilom veku, ktorí už neraz
nie sú schopní ísť na nákup
do obchodu alebo k lekárovi.
Treba, aby sme boli všímavejší
a pomohli im. Zaželala prítomným, aby im najbližší vrátili obetavosť v podobe milého
slova a vďačného úsmevu.
Výbor ZO pripravil pre členky malé občerstvenie. Bolo
vidno, že im dobre padlo, že
sa po dlhšej dobe mohli stretnúť a porozprávať sa o svojich
problémoch. Tie členky, ktorým to zdravotný stav dovolil,

si mali možnosť zahrať bowling. Vytvorili dve družstvá
a s chuťou sa pustili do zápolenia. Nechýbalo pravé športové nasadenie, fandenie ani
emócie, keď za svoje hody získali väčší počet bodov.
Medzi hráčkami vládla
správna rivalita a navzájom si
radili, aký postoj treba zaujať,
aby bol hod úspešný. Aj keď
hráčky podávali rôzne výkony,
všetci boli príjemne naladení,
a o to predovšetkým išlo. Nakoniec sa z víťazstva tešila M.
Kubicová, druhé miesto obsadila M. Babuková a tretia bola
L. Siekelová. Najlepší si prevzali za svoje výkony diplomy
a symbolické ceny.
Potom si ešte všetci spoločne posedeli a z tejto vydarenej akcie odchádzali spokojní.
Marta Babuková

www.novadubnica.sk

SPEKTRUM

Spojená škola sv. Jána Bosca
predstavuje úspešné projekty
základnej školy. Napĺňame
tak víziu vychovávať z detí
integrálne osobnosti, tvorcov
a svedkov evanjelia v súčasnom svete.

Mikropočítače získané zapojením sa do projektu Enter pomôžu
rozvíjať deti nie len v oblasti programovania. (foto: J. Kláneková)

Každá škola, a zvlášť spojená, akou je tá naša, pripomína živý organizmus. Má
svoje potreby, zvyky a robí
všetko pre to, aby sa zdokonaľovala a mohla neustále
ponúkať niečo nové, atraktívne.
Počas uplynulých 30 rokov
a rovnako aj teraz máme ambíciu byť školou, do ktorej chodia žiaci i učitelia s radosťou
a nadšením. Snažíme sa nielen vzdelávať, ale aj vychovávať a robiť všetko pre to, aby
z našej školy odchádzali absolventi ako dobrí a vzdelaní
mladí ľudia.
Pre zabezpečenie všetkého potrebného využívame
v nemalej miere aj rôzne alternatívne zdroje financií. Zapájame sa do výziev minister-

stiev, reagujeme na grantové
programy rôznych fondov a
nadácií.
Krátko vám predstavíme
niektoré naše úspešne prebiehajúce aktivity.
Projekt Katechézy Dobrého
pastiera
Deťom umožňujeme spoznávať Boha im vlastným spôsobom v tzv. Átriách. Koncom
prázdnin bolo všetko pripravené a mohla nasledovať slávnostná posviacka aj u nás. Vytvorili sme priestor, v ktorom
prebiehajú katechézy, kde
sa činnosť detí premieňa na
modlitbu. Hlavným mottom
programu je: Pomôž mi, aby
som sa priblížil k Bohu sám.
Pod vedením certifikovaných
sprievodcov sú do programu
zapojené deti z materskej aj

Projekt Školský digitálny
koordinátor
V rámci tohto pilotného
projektu bola naša škola vybratá a zaradená medzi 170
úspešných v rámci Slovenska.
Zaviedli sme pozíciu Školského digitálneho koordinátora, ktorá je finančne podporovaná z projektu NP edIT.
Jeho úlohou je koordinovať
informatizáciu a vzdelávanie
prostredníctvom digitálnych
technológií s cieľom podporiť
transformáciu
vzdelávania
a školy pre 21. storočie, resp.
digitálnu budúcnosť. Aj týmto
spôsobom sa snažíme o zmiernenie dopadu pandémie na
vzdelávací proces a zlepšenie
dostupnosti vzdelávania.
Projekt Spolu múdrejší
Reagovali sme na výzvu
Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR a predložili žiadosť o poskytnutie
finančných prostriedkov na
program doučovania žiakov
na mesiace október až december 2021. Naša žiadosť
bola zaradená medzi úspešné
a môžeme tak podporiť žiakov vo vytváraní podmienok
na zlepšovanie ich vedomostí
a zručností v čase mimo vyučovania. S ponukou sme
oslovili rodičov a po vzájomnej
dohode termínov je realizova-

Ocenená Radka Lamačková s ministrom životného prostredia
Jánom Budajom. (foto: Marek Janičík)

Mladí reportéri pre životné
prostredie je celosvetový
program, do ktorého je zapojených tisíce študentov
zhruba zo 40 krajín sveta.
Žiaci, ktorí sú zúčastnení
v tomto programe, sa učia
nielen myslieť ekologicky.
Ale predovšetkým upozorňujú na environmentálne
problémy vo svojom okolí cez
fotografie, články či videá. Pri
svojej tvorbe sa snažia komunikovať s miestnymi úradmi,
odborníkmi a postupne sa
učia, ako svoje práce zverejniť
tak, aby sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí.
Dve žiačky zo Súkromnej
základnej školy v Novej Dub-

nici: Hanka Zubová a Radka
Lamačková sa zapojili do
tohto programu a ich reportáže zaujali nielen v rámci národného kola súťaže, ktorú
každoročne Mladí reportéri
usporadúvajú. Ale zaujali aj
vo svetovom meradle a skončili na popredných miestach
v rámci celosvetovej súťaže:
Radka Lamačková získala 3.
miesto za najlepší článok vo
svojej vekovej kategórii a Hanka Zubová získala 1. miesto za
najlepšie video. Zároveň však
sa do súťaže zapojili aj bývalí
študenti zo Súkromnej základnej školy: Michal Mazánik
a Mária Jánošíková z Novej
Dubnice. Aj tí uspeli vo svojej
kategórii, ktorá bola určená

Leto 2021
u saleziánov

né doučovanie zabezpečované 4 učiteľkami pre všetkých
prihlásených záujemcov.
Projekt Enter
V budúcnosti bude 9 z 10
pracovných miest vyžadovať
digitálne zručnosti. Reagovali sme na výzvu Nadačného
fondu Telekom pri Nadácii
Pontis a vďaka ich podpore
zabezpečili pre žiakov micro:bity. Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Dajú sa
s ním vytvárať jednoduché
hry, merať teplota, ovládať
zvuk či svetelnosť iných zariadení. Tešíme sa, že aj naši
žiaci a študenti môžu rozširovať svoje doterajšie aktivity
s micro:bit-om o nadstavby
ako sú Programovateľné autíčko a Smart home. A nie sú
používané len ako hračky.
Podľa Ing. Zervana, ktorý
v našej SOŠ informačných
technológií vyučuje predmet
Internet vecí (IoT) je to medzikrok na zoznámenie sa s blokovým programovaním a programovaním v jazyku Python.
Následne prechádzajú študenti SOŠ na snímanie senzorov
prepojených na ESP32. Naše
ambície siahajú skutočne až
do sieťovania zariadení a ich
ovládania cez webové aplikácie. Malým aj veľkým prajeme
pri práci s micro:bit-mi veľa
štúdijného nadšenia a radosť
z objavovania nových možností.
Jana Kláneková

Audiencia u ministra Jána Budaja
pre starších študentov a vyhrali v rámci celosvetového
kola 2. miesto za najlepší článok.
Ide naozaj o celosvetový
úspech, ktorý sa rozhodol
oceniť aj minister životného
prostredia Ján Budaj. Dievčatá spolu s ďalšími finalistami
pozval na osobnú audienciu.
A tak sa Hanka a Radka ocitlidňa 11.11. 2021 na Ministerstve životného prostredia
v Bratislave. Na stretnutí si
Ján Budaj prešiel ich víťazné
práce a ocenil ich kvality natoľko, že všetkým finalistom
tejto súťaže ponúkol účasť na
nasledujúcom
klimatickom
samite. Ten sa odohrá na budúci rok v Spojených arabských emirátoch a Mladí reportéri by mali zabezpečovať
tvorbu krátkych videí a článkov pre rôzne médiá. Minister životného prostredia Ján
Budaj zároveň finalistom odovzdal diplomy z celosvetového kola súťaže, ktoré prišli až
z dánskej Kodane.
Audiencia na Ministerstve
životného prostredia dokazuje, že úspechy Mladých reportérov pre životné prostredie nie sú svojim významom
malé. A že žiaci zo Súkromnej
základnej školy, ktorí sú zapojení do tohto programu, dobre reprezentujú naše mesto
a krajinu. Veď napokon, ich

5

výkony pred pár rokmi ocenila po podobnom úspechu
na osobnej audiencii aj prezidentka Slovenskej republiky
Zuzana Čaputová, ktorá sa
žiakom za túto reprezentáciu
taktiež poďakovala. Mladí reportéri pre životné prostredie
čaká však nový školský rok,
nová výzva a sú tu aj nové environmentálne témy, na ktoré
treba poukázať. Vytvoriť najlepšie víťazné práce a poraziť
niekoľko tisíc ďalších účastníkov v súťaži nie je jednoduché
a Mladí reportéri sa na túto
súťaž pripravujú naozaj dlho,
každej téme venujú svoj čas
a energiu.
Žiaci zo Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici sú
v tomto programe zapojených
už 9 rokov a za túto dobu
uspeli vo svetovom meradle
už viackrát. Deti, ktoré boli
medzi prvými finalistami, sú
dnes už dospelí vysokoškoláci. Viacerí z nich študujú
mediálne, environmentálne
a chemické odbory, na ktoré
ich tento celosvetový program
nasmeroval a pripravil. Zároveň sa viacerí angažujú aj
ako environmentálni aktivisti,
blogeri či tvorcovia stránok,
ktoré pomáhajú obyvateľom
Slovenska. Je teda vidieť, že
tento program má zmysel!
Marek Janičík

Výlet animátorov do Vysokých Tatier. (foto: Daniel Imriška)

Teplé letné dni sú už dávno
spomienkou a príroda sa už
zaodiala do pestrých farieb.
Pestré bolo aj leto v saleziánskom stredisku v Novej
Dubnici.
Prvý júlový týždeň prežili
mladí spolu so staršími animátormi a saleziánmi v RZ Podskalie na Letnom zážitkovom
tábore („Prežiť“). Tento rok sa
letného zážitkového mládežníckeho tábora zúčastnilo 31
chlapcov a dievčat, 10 skúsených animátorov a 4 saleziáni.
Témou bol, aj vzhľadom k prebiehajúcemu mimoriadnemu
Roku sv. Jozefa vyhláseného
pápežom Františkom, „Svätý
Jozef“. Zamyslenia počas ranných modlitieb boli z knižky
„Jozef 2.1 – Čo znamená byť
mužom evanjelia v 21. storočí?“. Ranné a večerné modlitby, sväté omše i netradične
pripravená duchovná obnova
tvorili iba malú časť nabitého
programu. Mladí mali možnosť vyskúšať si svoju fyzickú
zdatnosť a odolnosť počas
náročných úloh plnených neraz vo veľkých horúčavách,
preverili si svoju zručnosť
a šikovnosť pri výrobe nosidiel, mostov a rôznych predmetov v tvorivých dielňach
i tímovú spoluprácu počas
hier a aktivít. Zažili galavečer
s tancami i plazenie sa v blate,
nočné hry i východ slnka po
noci strávenej pod hviezdami,
výstup na Podskalský Roháč
i dedinskú hru. Úvod do jednotlivých aktivít sprevádzali
krátke scénky zo života sv.
Jozefa.
Potom nasledovali dva turnusy duchovných cvičení pre
animátorov. Tie sa uskutočnili v Hornej Breznici. Mladí,
podobne ako po minulé roky,
využili možnosť duchovne sa
posilniť, stíšiť a započúvať sa
do slov Svätého Písma.
Posledný
prázdninový
týždeň prežilo 126 detí a 34
animátorov v saleziánskom
stredisku spolu s princeznou
Rapunzel a najhľadanejším
zlodejom v kráľovstve, Flynnom Riderom. Sprevádzaní
boli miestnou saleziánskou
komunitou. Už počas registrácie mohli deti vytušiť, že
témou tábora bude známa
rozprávka „Na vlásku“. Nasledovala úvodná svätá omša
a scénka ako úvod do dňa.
Scénky nakoniec zahrali animátori počas finálneho večera
pre všetky deti a rodičov ako
súvislé divadelné predstavenie. Témou prvého dňa bola

rodina. Každá skupina dostala
tričká v určitej farbe. Tábor sa
premenil akoby na stretnutie
mnohodetných rodín. Zvlášť
od mladších účastníkov bolo
počuť aj oslovenie animátorov ako „mamina“, ale aj „pán
učiteľ“, či „pani učiteľka“.
Utorkovou témou tábora bola
čestnosť a deti mali možnosť si vyskúšať svoju zručnosť
v rôznych dielňach. V stredu
nasledoval peší výlet do Lesoparku Brezina, počas ktorého
skupinky plnili rôzne úlohy. Témou dňa bola odvaha.
Štvrtok sa počas divadielka
Rapunzel podarilo dostať do
mesta a teda na slobodu, ktorá
bola aj témou tohto dňa. Deti
v plnení úloh počas mestskej
hry neodradilo ani horšie počasie. Záver mestskej hry sa
uskutočnil v priestoroch pod
kostolom. V romanticky pripravenom prostredí zahrali
animátori deťom scénku, ako
princezná pozoruje lampióny,
ktoré roky túžila vidieť z blízka a následne si každý mohol
napísať svoj sen a pripnúť ho
na pripravenú sieť ozdobenú
svetielkami. Piatok sa niesol
v znamení spolupráce, ktorá
bola potrebná aj na plnenie
skupinových úloh. Na rozdiel
od predchádzajúcich dní mal
ale posledný deň tábora dve
časti. Večer sa deti vrátili do
oratória aj s rodičmi a po divadelnom predstavení v podaní
animátorov nasledovalo vyhodnotenie a spoločne prežitý večer pri tanci a debatách.
Počas celého tábora bola zabezpečená strava pre všetkých
účastníkov v blízkej Spojenej
škole sv. Jána Bosca, ktorú
mnohí účastníci prímestského
tábora dôverne poznali, keďže
boli alebo sú jej žiakmi.
Poprázdninovú bodku za
letnými akciami dal Animátorský výlet vo Vysokých Tatrách, účasť na návšteve Svätého Otca, pápeža Františka
a duchovné cvičenia pre vysokoškolákov. Toto všetko by
nebolo možné uskutočniť bez
ochotných ľudí, animátorov,
ktorí ako dobrovoľníci obetovali čas i námahu, no taktiež
bez mnohých dobrodincov,
ktorí prispeli modlitbami, materiálnou i finančnou pomocou. Všetky tieto spomínané
akcie sa uskutočnili aj vďaka
finančnej podpore mesta Nová
Dubnica, začo im aj týmto
príspevkom chceme srdečne
poďakovať.
Daniel Imriška
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Jabĺk bolo tento rok málo,
prevažovali výpestky
Výsledky letnej časti celoročnej súťaže
V letnej časti našej súťaže sa vám najviac páčila fotka Richarda Klánka - Večerný výhľad, na
primátora mesta najviac zapôsobil Púpavový rozkvet od Mareka Vrbu a fotograf Peter Jelínek
ocenil fotografiu od Evy Šebovej, ktorá ju, žiaľ, nepomenovala.
Blahoželáme, tešíme sa na vaše jesenné fotky, ktoré ste nám posielali do 30. novembra a aj na
„rozuzlenie“ celoročnej súťaže, teda na jej vyhodnotenie a vyhlásenie výhercu hlavnej ceny.

Je tu obdobie, kedy sa príroda obliekla do pestrej jesennej palety farieb. Roky to
bolo tradične obdobie, kedy
mali možnosť novodubnickí záhradkári odprezentovať svoju úrodu na výstave
Z NAŠICH ZÁHRAD.
Žiaľ, pre nepriaznivú pandemickú situácia v súvislosti
s koronavírusom sa v minulom roku výstava nekonala.
V tomto roku organizátori
vystihli obdobie, kedy neboli
kritériá ešte také prísne a nakoniec ju uskutočnili.

Hlasujúcim sa najviac páčila fotka Večerný výhľad od Richarda Klánka.

Plodmi svojej celoročnej
práce sa mali možnosť pochváliť záhradkári v dňoch
19. - 21. októbra v Kultúrnej
besede na 23. ročníku tejto výstavy. S úrodou jabĺk to bolo
tento rok slabšie, odzrkadlilo
sa to aj na počte prinesených
exponátov. Prevažovali rôzne

záhradkárske výpestky a k celkovej atmosfére prispeli aj
aranžmány kvetín.

Svojimi prácami s jesennou
tematikou rozžiarili výstavu
žiaci ZŠ, MŠ a CVČ. Peknú
prezentáciu pripravil aj Klub
VENUŠA. Členky výboru Únie
žien Slovenska napriek tomu,
že záhradkári tento rok priniesli menej jabĺk, dokázali
vytvoriť na výstave pravú atmosféru jesene, ktorá hýrila
rôznymi farbami.
Rozhodli sa, že okrem plodov celoročnej práce záhradkarov, obohatia výstavu aj
o práce šikovných rúk novodubnických žien. V nainštalovanom kútiku si návštevníci
mohli pozrieť krásne výšivky,
háčkované, pletené a paličkované práce, ale aj vzácne
vyšívané kroje, ktoré zachytávali kus histórie zo širokého

okolia.
V úvode sa s krátkym programom predstavili deti z MŠ
– elokované pracovisko Kukučínova pod vedením učiteľky
R. Kubovskej. Minútou ticha
si potom prítomní uctili dlhoročného, zanieteného záhradkára G. Šarlaya, ktorý nedávno zomrel. Každý rok priniesol
na výstavu ukážky úrody,
ktorú vypestoval v záhradkárskej osade č. 2. Najmä jeho
jablká patrili medzi najkrajšie
a neraz získal za ne prvenstvo.
V tomto roku ich na výstavu
v jeho mene priniesla dcéra. Jablká odrody GRANNY
SMITH, patrili opäť medzi najkrajšie.
Po slávnostnom otvorení
výstavy si z rúk primátora Ing.
P. Marušinca, prevzala za prvé
miesto diplom a cenu. Druhé
miesto získala A. Adamcová
zo ZO SZZ č. 5 s odrodou ONTÁRIO a tretiu priečku obsadil
J. Kutiš zo záhradkárskej osady č. 6.
Primátor ocenil aj kategóriu
NAJZAUJÍMAVEJŠÍ
VÝPESTOK. Porotu najviac zaujali
ukážky viacerých zaujímavých výpestkov P. Vlasku zo
ZO SZZ č. 6, druhé miesto
obsadili tekvice v tvare labutí, ktoré priniesol J. Vinklárik
z osady č. 3 a G. Vranková zo
ZO SZZ č. 2 získala tretie miesto za košík s krásnym vyzretým cesnakom.
V kategórii zaujímavé kvety
a aranžmány získala prvenstvo B. Kyzeková za krásne
SANDEVILLY, ktoré krášlili jej
záhradu v IBV Miklovky.
Všetkým, ktorí priniesli na
výstavu svoje výpestky, patrí
poďakovanie. Škoda, že niektoré ZO SZZ výstavu ignorujú
a preto nemôže odzrkadľovať
prácu všetkých novodubnických záhradkárov.
M. Babuková

Fujary, píšťaly a píšťalky
Jozefa Pobočíka
Fotograf Peter Jelínek vybral fotografiu od Evy Šebovej.

Piatkové popoludnie 22. októbra nás navštívil majster
píšťalkár Jozef Pobočík
z Brvnišťa.

Voľba primátora mesta - Púpavový rozkvet od Mareka Vrbu.

V Kultúrnej besede prítomným porozprával o výrobe píšťaliek, píšťal i fujár, ku ktorej
ho priviedla ťažká zdravotná
situácia, ale najmä spomienky

na detstvo v Papradnianskej
doline, sprevádzané spevom
a hrou na koncovú či rífovú
píšťalu – naše oficiálne nehmotné dedičstvo typické pre
tento kraj. Výrobe sa venuje
od roku 1994. „Postupne som
vyrobil prvé koncovky, šesťdierkové píšťaly, a hoci mali
svoje nedostatky, každá nová

skúsenosť ma posunula ďalej.
Tak som sa dostal až k výrobe
prvej fujary, ktorá mi doteraz
visí nad hlavou v dielni. Keď
konečne vydala prvé tóny, bol
to pocit, aký sa neopakuje,
pozná ho určite každý výrobca. Kto zažil pocit, keď sa jeho
nástroj rozozvučí v rukách
dobrého muzikanta vie, o čom
je reč, aj keď slová tu vôbec
netreba“.
Svoj vzťah ku tomuto remeslu
vie pán Pobočík naviac veľmi
zaujímavo podať, jeho rozprávanie bolo akoby vyšívané
autentickými
pastierskymi
piesňami, ktoré sú vlastne
príbehy a môžu byť spievané,
alebo rozprávané za sprievodu
píšťaly alebo fujary. Ďakujeme
mu za príjemný umelecký zážitok aj zaujímavé rozprávanie.
Petra Hrehušová

www.novadubnica.sk

Odišiel
športovec
Minútou ticha sme si pri futbalovom zápase dňa 7. 11.
2021 uctili pamiatku pána
Jána Škorca, ktorý nás opustil 29. 10. 2021 vo veku 89
rokov.
Ján Škorec okrem svojej
ľudskosti a ochoty pomôcť
každému, kto to potreboval,
bol aj veľký športový nadšenec. Športom v Novej Dubnici
začal už v roku 1956, kedy mu
učarovala stolnotenisová raketa, s ktorou roky reprezentoval aj klub stolného tenisu
v Novej Dubnici. Bol hráčom
okresných súťaží.
Okrem stolného tenisu sa
venoval aktívne aj futbalu

v TJ Tatran Nová Dubnica,
kam prišiel prestupom z Dubnice nad Váhom ako hráč.
V kariére pokračoval v TJ
Adast Nová Dubnica a od
roku 1970, už pod názvom TJ
Slovan ZVS Nová Dubnica,
kde vykonával funkciu tajomníka a neskôr predsedu futbalového oddielu.
Okrem toho bol aj rozhodcom a trénerom. V sezóne
1971/72 prevzal družstvo dorastencov, ktoré
priviedol
k historickému úspechu obsadením 1. miesta a postupom
do majstrovstiev kraja – čo je
terajšia III. liga dorastu. Popri
športových aktivitách bol aj
vášnivým záhradkárom.
Česť jeho pamiatke.

OZNAMY
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Spomienky a smútočné poďakovania
Jaroslav Stano
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí
odprevadili na poslednej ceste milovaného
manžela, otca a dedka Jaroslava Stana. Odišiel
tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach
ostáva spomienka len. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.
Jozef Galis
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach.
Dňa 11. novembra sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia manžela, otca a dedka Jozefa Galisa.
S úctou a láskou naňho spomína manželka, deti
s rodinami a ostatná rodina.
Ladislav Holý
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal
rád, nezabudne.
Dňa 22. novembra uplynulo 30 rokov, čo nás
opustil manžel, dedko, pradedko Ladislav Holý.
S láskou spomínajú manželka Vlasta, syn Ladislav, dcéra Alena s manželom Miroslavom, nevesta Eva, vnučky Zuzka, Martinka, Barborka
a vnuk Filip. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Vendelín Chudý
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme
s tebou každý deň. 25. novembra uplynulo 10 rokov, čo nás náhle opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko, pradedko Vendelín Chudý. S láskou
spomína manželka Gitka, dcéry Gitka a Dadka
s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Jozef Staňo
Dni, týždne, roky tak rýchlo plynú, bolesť a spomienky zostávajú... 30. novembra uplynie 15.
rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec
a dedko Jozef Staňo. S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.

Jozef Kafúnek
Dňa 28. októbra 2021 uplynulo 21 rokov, čo nás
navždy opustil náš strýko Jozef Kafúnek. S láskou spomína neter Nelka z Hlohovca s rodinou.

Vincent Bezdeda

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

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

zatvorené
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
9.00 – 13.00 hod

Zberný dvor je otvorený aj počas vyhláseného núdzového stavu.

Vianoce 2021

Vianoce budú iné
ako po minulé roky

Eufrózina a Vladimír Luptákovci
Zostali spomienky a odkaz jediný, tak veľmi chýbate v kruhu rodiny. Dňa 14. septembra uplynul rok, čo nás navždy opustila Eufrózina Luptáková a 31. decembra uplynie rok od úmrtia jej manžela
Vladimíra Luptáka. S láskou a úctou na oboch spomínajú syn Juraj, dcéra Vladimíra, vnúčatá Stanislav, Natália, Marek a pravnuci
Maťko, Stanko, Kubko a Emko.

Mária a František Lančinovci
Dňa 2. decembra 2021 si pripomíname nedožité sté výročie narodenín našej mamy Márie a zároveň 24. decembra uplynie šieste
výročie od jej úmrtia. Takisto si pripomíname 33. výročie nášho
otca Františka, ktorý nás tiež opustil 24. decembra 1988. Obidvom
rodičom ďakujeme za ich lásku a starostlivosť. S úctou a láskou si
spomínajú deti s rodinami.

František Matula starší
a František Matula mladší
Odišli ste tíško a opustili tento svet, tam, odkiaľ návratu už niet.
A aj keď už nie ste medzi nami, žijete stále v nás vzácnymi spomienkami. Je to už 3 roky, čo nás opustili naši najdrahší. Dňa 13.
novembra 2018 odišiel na večnosť František Matula starší a 25. novembra 2018 za ním odišiel František Matula mladší. Kto ste ich
poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku. S láskou na našich
najdrahších spomína celá rodina.

Emília a Emil Múčkovci
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, čo sme mali
radi. Dňa 25. októbra uplynulo 24 rokov, čo nás navždy opustil náš
drahý otec Emil Múčka a 16. novembra uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná mama Emília Múčková. S úctou
a láskou spomínajú dcéry s rodinami. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.

Lucia Prchlíková - Môj príbeh

Milí Novodubničania, s nádejou sme pre vás pripravovali
adventné a vianočné podujatia, ktoré sa v našom meste už
stali samozrejmosťou. Tešili sme sa na tvorivé dielne, výrobu vianočných darčekov, zapaľovanie adventných sviečok,
príchod Mikuláša, vianočné trhy či Štedrý deň na námestí.
Ukazuje sa, že pandémiu sme neporazili a opäť nám zasahuje
do plánov a komplikuje kultúrnospoločenský život. Aj napriek
tomu sme hľadali rôzne alternatívne riešenia. Bohužiaľ, vzhľadom k súčasným opatreniam, komplikovaným a nejasným nariadeniam, nedostatku relevantných informácií je organizácia
vianočných programov málo pravdepodobná.
K sviatočnej atmosfére však okrem vianočnej výzdoby prispeje rozsvietenie vianočného stromčeka, rozžiarený adventný
veniec, betlehem s živými ovečkami. Veríme, že bude možné
otvoriť stánky na podávanie tradičného punču, vareného vínka
a vianočných špecialít.
O aktuálnom stave a možných vianočných akciách vás budeme
informovať formou oznamov v mestských vitrínach, internetových stránkach mesta, na sociálnych sieťach a v mestskom rozhlase.
MsÚ

Ľudia s dobrým srdcom,
volám sa Lucia, mám 27 rokov. Som ako anjel s jedným
krídlom, keď sa však chcem
naučiť lietať, potrebujem
Vaše objatie, aby som mohla
opäť lietať.
Pochádzam z malého, ale
krásneho mestečka Nová Dubnica. Môj príbeh je úprimnou
prosbou o pomoc. Smutne
začína, ale pevne verím, že
s Vašou pomocou bude mať
šťastný koniec.
Môj príbeh sa začal, keď
som bola maličké dievčatko,
mala som štyri roky a dia-

gnostikovali mi cukrovku. No
sedem rokov späť, však prišla
oveľa tvrdšia rana osudu. Bola
som študentkou vysokej školy,
plná plánov do budúcnosti.
No v jeden augustový deň sa
všetko zmenilo a bojovala
som o život. Všetky moje sny
sa rozplynuli.
Veľké bolesti do nôh v priebehu pár hodín, strata citu
v nohách a obrovská bezmocnosť, keď som zistila, že sa
nedokážem pohnúť a zostala
som nehybne ležať. Ochrnula
som v nemocnici pred zrakmi
lekárov, ktorí začali konať, ale
už bolo žiaľ príliš neskoro. Čas
sa akoby zastavil a ja som každý deň čakala nové správy od
lekárov. No nedozvedela som
sa nič nové. Márne som pátrala a hľadala možnosti, ako si
môžem pomôcť a opäť vyzdravieť. No povedala som si, že sa
nikdy nevzdám a stále budem
bojovať. Rehabilitáciami sa
mi čiastočne vrátil cit do nôh,
no postaviť sa stále nedokážem a invalidný vozík sú moje

nohy. Napriek osudu, neustále hľadám spôsob, ako sa opäť
postaviť na nohy. Po rokoch
návštev rôznych odborníkov
som sa dostala na kliniku
v Brne, kde mi bola odporučená liečba. Je to pre mňa
priam zázrak, pretože zdravie je ten najväčší dar, ktorý
máme. Mojím jediným snom je
opäť chodiť a bez Vašej pomoci to však nedokážem. Liečba
spočíva v podaní infúzií, ktoré
by naštartovali môj imunitný systém a telo by sa začalo
uzdravovať. Ďalšia časť liečby
spočíva v tom, že by mi boli
aplikované kmeňové bunky,
ktoré by pomohli zregenerovať
miechu. Táto liečba nie je však
hradená zdravotnou poisťovňou a stojí 40 000 €. Pre mňa
a moju maminu je nemožné
získať takúto sumu.
Preto Vás chcem touto
cestou veľmi pekne poprosiť
o finančnú pomoc na liečbu.
Som odhodlaná urobiť všetko,
aby sa môj sen splnil. Nestrácam nádej a verím, že s Vašou

pomocou sa môj sen premení
na skutočnosť. Pevne verím,
že Vás môj príbeh oslovil.
Dovoľujem si vložiť číslo môjho transparentného účtu, na
ktorý ma môžete podporiť na
ceste za mojím snom. Za každú pomoc a zdieľanie môjho
príbehu Vám neskutočne
z celého srdca ďakujem.
Lucia Prchlíková
lucia.prchlikova@gmail.com
Transparentný účet:
SK12 0900 0000 0051 8495 3203
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Tenisti Novej Dubnice
v roku 2021

Úspešné ukončenie jesennej
sezóny FK Nová Dubnica
Vedenie klubu FK Nová Dubnica, ako i vedenie Mesta Nová Dubnica chce poďakovať všetkým trénerom
a ľuďom, ktorí pôsobili počas jesennej časti pri futbale za úspešné ukončenie jesene 2021 a tešíme sa na
ďalšiu spoluprácu v jarnej sezóne 2022, ktorá, dúfame, začne ako má, a to v apríli 2022.
Tiež chceme poďakovať i za priazeň všetkých fanúšikov novodubnického futbalu.
Andrea Vaská, predseda FK Nová Dubnica

Dorastenci

Zľava: Vivien Fuchs a Sára Miklánková. (foto: Katarína Fuchs)

Prešiel ďalší rok a my sa
opäť ozývame s bilancovaním výsledkov hráčov TK
Nová Dubnica. Naši registrovaní hráči si po minuloročnom zrušení zápasov
družstiev napravili chuť
a tento rok si jarné tímové
súťaže s radosťou zahrali.
Postavili sme spolu štyri
družstvá, deti do 10 rokov,
mladších žiakov a žiačky
a staršie žiačky. A takéto boli
ich výsledky. Mladšie žiačky
skončili tretie v najvyššej regionálnej triede a o kúsok im
ušiel postup na majstrovstvá
Slovenska družstiev. Chlapci
tejto kategórie v nižšej súťaži obsadili výborné druhé
miesto. Staršie žiačky vyhrali
nižšiu 2. triedu a budúci rok
si zahrajú 1. triedu o postup
na MSR. Najmladšie deti do
10 rokov zbierali prvé súťažné
skúsenosti na turnaji družstiev v Žiline.
V individuálnych súťažiach
sa najviac darilo a najlepšie
v rebríčkoch obstáli za náš
klub títo hráči a hráčky: v
kategórii mladších žiačok Vivien Fuchs na 38.mieste na
Slovensku, v kategórii starších
žiačok Sára Miklánková, ktorá
skončila celkovo na 125.mieste, v mladších žiakoch skončil
najvyššie z našich Adrián Klema na 111.mieste. Samostatne vyzdvihujeme postavenie
Filipa Šobáňa, ktorý skončil
na 14. mieste na Slovensku
v kategórií mužov a celkovo je
to najvýraznejšie umiestenie
nášho hráča za rok 2021, ktoré
aj podčiarkuje jeho výborné
výkony v tejto sezóne.
Vonkajšia sezóna skončila,
nastala údržba kurtov a ostatného zázemia. Počas tohto obdobia ponúkame použité tréningové loptičky pre potreby
iných združení či krúžkov alebo pre psíčkarov, a takisto aj
starú antuku, ktorú môžu občania využiť na výsyp svojich
chodníkov či na záhradku.
Aj napriek rastúcej inci-

dencii respiračných ochorení
či ochorenia COVID-19 medzi
deťmi, sme si túto krásnu jeseň na kurtoch užili s viacerými tréningovými skupinami.
Pravidelnou športovou aktivitou detí naďalej bojujeme proti pandémií a budeme sa snažiť byť zdraví a zodpovední,
aby sme túto zimu prekonali
a stretli sa na jar pri prvých
súťažiach.
Pokiaľ situácia dovolí, tak
budeme pokračovať vo výuke vo vnútorných priestoroch
a preto chceme aj touto cestou
poďakovať mestu a riaditeľom
a riaditeľkám škôl, CVČ a ZUŠ,
že nám každoročne vychádzajú v ústrety pri rezervácií
hodín. V neposlednom rade
sa chceme poďakovať vedeniu
mesta, ktoré nám aj tento rok
napriek sťaženej situácii uznalo dotáciu vo výške 700eur. Tá
bola použitá na nákup tenisových loptičiek použitých
v príprave našich športovcov
a vecných cien rozdaných počas letných turnajov.
Jana Leskovianska

Po jesennej časti mužstvo
dorastu obsadilo 3. miesto
s 21 bodmi. Strelili 43 gólov
a inkasovali ich 21. Obdržali
sme 7 žltých kariet. Najlepší
strelci mužstva boli L. Lacher
(10 gólov), J. Janík (7 gólov),
T. Lacher (4 góly) a F. Faláth
(4 góly). Medzi najvyťaženejších hráčov patrili F. Faláth,
ktorý odohral všetkých 12 zápasov (hral 1 085 min), L. Lacher (1 017 min), D. Závodský
995 min a J. Janík 995 min.
Obsadené 3. miesto v súťaži
trochu skresľuje, lebo v súťaži je len 9 mužstiev a takmer

Muži
všetky sú vyrovnané. Výsledky aj hra nášho mužstva boli
ako na hojdačke. Raz sme
dobre zahrali a inokedy náš
výkon v zápase bol podpriemerný. Sú to v podstate stále
mladí hráči – chlapci, ktorí
sa učia hrať futbal. Ale máme
v mužstve aj šikovných hráčov. Tí už by mohli pomaly
zbierať skúsenosti medzi
mužmi a v jarnej časti sa
etablovať v prípravných
a majstrovských zápasoch.
Peter Ondrejík
tréner

Kategória U15

Jednou z mládežníckych
kategórií, ktorú vo FK Nová
Dubnica máme, je aj kategória U15. Táto kategória je špecifická tým, že v nej pôsobia
hráči vo veku 11 až 15 rokov,
a preto je to náročné na prechod hráčov z nižšej kategórie U11 do U15 z dôvodu veľkého vekového rozdielu.
Pre sezónu 2021/2022 sme
nedokázali postaviť kategóriu U13 z dôvodu nedostatku
počtu hráčov, ktorí by spĺňali
vekovú hranicu U13 a preto boli hráči končiaci v U11
presunutý do U15. Tým, že
skladba mužstva je vekovo
pestrá, a podarilo sa nám skĺbiť mladšiu generáciu s tou
staršou, to bolo vidieť aj v tréningovej dochádzke a hlavne
v súťažných zápasoch.
V kategórii U15 disponuje-

Mužstvo mužov po jesennej časti obsadilo 1. miesto s 28 bodmi. Strelili sme 40
a inkasovali 22 gólov. Najlepší
strelci mužstva boli J. Pecúš
(8 gólov), M. Balón (5 gólov)
a J. Hadzima (4 góly). Medzi najvyťaženejších hráčov
patrili Marco Sokolík, ktorý
odohral všetkých 14 zápasov
(s bilanciou 1 277 min), M. Rekem (1 171 min) a M. Adamčík
(967 min). Obdržali sme 17 žltých kariet.
Aj keď sme obsadili 1. miesto, s herným výkonom mužstva na jeseň nie som veľmi

spokojný. Inkasovali sme
veľa zbytočných gólov, kde
sme prepadli buď po taktickej
alebo individuálnej stránke.
Pravdou je, že hráme už kvalitnejšiu súťaž a mužstvá sú
vyrovnanejšie.
Ale určite toto mužstvo
má na to, aby hralo kvalitnejší futbal a malo lepšie výsledky. Ak sa urobí kvalitná
zimná príprava, tak sa naša
hra zlepší a prídu aj lepšie
výsledky.
Peter Ondrejík
tréner

Prípravky U9 a U11

me týmito hráčmi: brankár
Matúš Ulman / obrancovia Jakub Mauer, Michal Švančara,
Lukáš Boleček, Iason Tawadrous, Tomáš Kurinec, Andrej
Janík / stredový hráči Michal
Kuric, Matúš Hupčík, Martin
Falath, Patrik Samul, Matej
Robota, Matúš Lamačka /
útočníci Filip Vojtech, Dominik Švec a Marian Provazník.
Mládež v kategórii U15 pôsobí v IV. Lige starších žiakov
okresu Považská Bystrica
skupina Juh, pričom na jeseň
2021 odohrala 7 súťažných kôl
a patrí jej priebežne 2. miesto.
Z odohratých zápasov bolo
päť víťazných, jedna remíza
(FK Košeca) a jedna prehra
(FK Dubnica n/V – B), zo skóre 31:6 a počtom bodov 16.

V sezóne 2021/2022 Jar sa
naše prípravky premiérovo
predstavili v 2. lige ZSFZ.
Mužstvo U9 prípravka pod
vedením trénerov Pajtinku
a Mauera. Mužstvo U11 prípravka pod vedením trénerov
Mišovca a Behanca. Chlapci
kategórie U9 skončili na 12.
mieste a kategórie U11 na 9.
mieste v tabulke.
Nie je najjednoduchšie
hodnotiť prvú časť sezóny,
keďže ako nováčik sme si vysoké ciele nekládli. Teší nás,
že deti postupne napredujú.
Pri týchto vekových kategóriách je najpodstatnejšie ukázať deťom hlavne smer, ktorým chceme ísť a napredovať.

Snažili sme sa od zápasu
k zápasu zlepšovať, diskutovať o tom, čo bolo dobré
a čo zlé. Sme skvelá partia,
chlapci chápu, čo od nich
vyžadujeme, za čo im patrí
veľké poďakovanie. Takisto rodičom, ktorí v tejto nie
najľahšej situácii podporujú
a vedú deti k športu, čo teší
nie len nás trénerov, ale určite aj samotných rodičov.
Detí nie je nikdy dostatok, preto aj touto cestou by
sme chceli osloviť všetky
deti, ktoré majú chuť hrávať futbal, aby sa prihlásili.
Radi privítame nové tváre.
Ján Behanec

Karol Prno

Filip Šobáň (vľavo).
(foto: archív Peter Šobáň)
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