
Úspechy novodubnickej čipky
O tom, ako Klub paličkovanej čipky cestuje po svete.
Prečítajte si na strane 5.

Október patrí starším 
Pripomenuli sme si, že starší ľudia si zaslúžia úctu.
Viac na strane 2.

Mikuláš sa blíži
Zoberte deti na predstavenie PASKUDÁRIUM!
Viac na strane 6.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Milí Novodubničania,

človek dokáže veľa zastaviť. 
Každý pohyb, každý nepokoj, 
čo však nezastaví a nespomalí, 
je čas. Nezabúdajme, že kaž- 
dému z nás pribúdajú roky. 
Neúprosne a neomylne ich 
prideľuje čas zo svojho náru-
čia nám všetkým. 

Práve preto každý rok počas 
celého októbra prejavujeme 
zvláštnu pozornosť tým skôr 
narodeným. Pripomíname si,                                                                    

že by sme mali mať starších 
ľudí v úcte. Neznamená to 
však len slušne pozdraviť, po-
môcť s ťažkým nákupom či 
uvoľniť miesto vo verejnej do-
prave. Mali by sme začať na-
ozaj počúvať, čo nám hovoria     
a nepúšťať dobre mienené 
rady jedným uchom dnu a dru-
hým von. Spýtať sa ich, ako sa 
im darí a vypočuť si ponosy aj 
radostné správy. Mali by sme 
s nimi začať tráviť viac času. 
Som totiž presvedčený, že prá-
ve v dnešnej zložitej dobe si 

starší ľudia zaslúžia viac úcty, 
než kedykoľvek predtým. Star-
ší ľudia majú totiž jednu obrov-
skú výhodu. Disponujú nesku-
točným množstvom životných 
skúseností a zážitkov. A práve 
z toho pramení ich múdrosť . 

Milí seniori, dovoľte mi po-
ďakovať sa vám touto cestou 
za to, že máte s nami mladý-
mi trpezlivosť. Za to, že aj keď 
naše rozhodnutia nie sú vždy 
podľa vašich predstáv, viete sa 
nad to povzniesť. A v neposled-

nej rade vám ďakujem za to, že 
aj vďaka vám je Nová Dubnica 
mestom s nezameniteľnou at-
mosférou. 

Želám vám, aby všetky dni 
vášho života boli naplnené 
zdravím, šťastím, spokojno-
sťou. Nech vás životná múd- 
rosť citlivo vedie každým 
dňom vášho života.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Najdôležitejšie
je nebyť sám

Je tu október – mesiac 
úcty k starším

Je veľa ciest, ktoré vedú 
niekam. Je veľa ciest, ktoré 
nevedú nikam, ale najvzác-
nejšie a najdôležitejšie sú 
cesty, ktoré vedú od pria-
teľov k priateľom. Preto hľa-
dajme len to, čo nás spája. 
Hľadajme sa, nemôžeme sa 
nenájsť. 

Touto metaforou sa dôchod-
covia zo Združenia klubu 
dôchodcov zišli 17. októbra na 
slávnostnom posedení pri prí-
ležitosti sviatku všetkých se-                                                                                  
niorov a zároveň si pripome-
nuli aj 45. výročie založenia 
prvého klubu dôchodcov v No-
vej Dubnici. Na túto slávnost-
nú akciu prijali pozvanie 
predstavitelia mesta na čele                                                                             
s primátorom Petrom Ma-
rušincom a navštívil nás aj 
predseda Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja Jaroslav 
Baška. Stretnutie sa nieslo                         
v príjemnej atmosfére. Pri-
pravený bol milý kultúrny 

program, ktorý predviedli žia-
ci súkromnej umeleckej školy 
pod vedením Mgr. Mareka 
Jančíka a pani Pluhárovej. 

Bol to fragment z divadelnej 
hry KUBO a na tvárach všet-
kých prítomných bolo vidieť, 
že deti vložili do našich sŕdc 
pokoj a úsmev. Po ukončení 
tejto časti sa nám pekným slo-
vom prihovorili čestní hostia. 
Vyzdvihli prácu a snahu se-                            
niorov, ktorá sa odráža najmä 
v kolektívnom duchu tohto 
združenia, vzájomnom re-
špekte a porozumení.

Z našej strany patrí veľké 
ĎAKUJEME vedeniu mesta 
za primeranú podporu, sta-
rostlivosť a podanie pomocnej 
ruky v každej situácii, ktorú 
nám život prináša.

Eva Vetrová
predsedníčka ZKD

Netreba zabúdať na životné skúsenosti, ktoré nám starší ľudia môžu ponúknuť.

Seniorom sa prihovoril aj predseda TSK, Jaroslav Baška.

Mestský úrad Nová Dubnica oznamuje občanom, podnika-
teľom a spoločnostiam,  že k 01. 01. 2016 bude zrušený bežný 
účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a.s., číslo účtu 
4408752001/5600. 
Pre zasielanie platieb dane z nehnuteľnosti, prenájmov          
a ostatných úhrad bude od 01. 01. 2016 platný účet vede-
ný v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: 
4021462456/7500 , IBAN: SK 25 7500 0000 0040 2146 2456. 

ZMENA ČÍSLA ÚČTU MESTA!AUTOBUSOM NA DUŠIČKY - informácie o mimoriadnych spojoch
Mesto Nová Dubnica pripravuje pre občanov prepravu autobusom na cintorín v Novej Dubnici z Novej Dubnice – Ul. SNP (paneláky),       
Mierové námestie  a  z  m. č. Kolačín (pri Kultúrnom dome) a to dňa  31. 10. 2015 a  dňa 1. 11. 2015.

Dňa  31. 10. 2015: Odchod na cintorín v Novej Dubnici  z Ul. SNP – paneláky pri vežiaku cez Mierové námestie: 10.00 hod., 10. 30 hod., 11.00 
hod., 14. 00 hod., 14.30 hod., 17.00 hod., 18.00 hod. 
O 15.00 hod. a 16.00 hod. odchod z Kolačína cez Novú Dubnicu (Mierové námestie) na cintorín v Novej Dubnici a z cintorína  späť cez Novú 
Dubnicu do Kolačína. Pri každej ceste naspäť – odvoz  ľudí z cintorína  na  Mierové námestie a Ul. SNP - paneláky  pri vežiaku.

Dňa 1. 11. 2015: Odchod na cintorín v Novej Dubnici  z Mierového námestia: 10.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 14.30 hod., 15.00 hod., 16.00 
hod. Posledný čas (o 16.00 hod.) autobus  odvezie ľudí  na cintorín a zíde na Mierové námestie a Ul. SNP – paneláky. 
Na prepravu postačí minibus cca 20 miest.
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Dobrovoľníčka z nášho mesta v AfrikeNové ihrisko v Kolačíne 
získava reálne kontúry

Projekt odkanalizovania

Ústretovosť mladých ľudí nás 
neustále posúva dopredu

Zuzana Kňažeková z Novej 
Dubnice odišla po ukončení 
vysokej školy ako misijná 
dobrovoľníčka do salezián-
skeho centra Bosco Boys 
Langata v Nairobi - KEŇA. 
Celý rok pomáhala v centre, 
ktoré poskytuje chlapcom       
z ulice sociálnu rehabilitáciu 
a základné vzdelanie. Počas 
svojej misie mala možnosť 
navštíviť aj slumové oblasti. 
Uvádzame jeden z jej zážit-
kov.

Včera sme boli navštíviť na-
šich chlapcov v časti Nairobi 
nazývanej Kahawa West. Ide    
o slum. Tento ešte nie je z tých 
najhorších, je to v podstate 
malé chudobné mestečko so 
svojimi ovocnými stánkami, 
nemocničkou, kostolom (pro-
testantským i katolíckym). 
Zazreli sme miestnosť, kde 
bol nejaký kurz alebo škola af-
rického tanca – deti tancovali 

o dušu do rytmu plechových 
bubnov. A veľa uličiek – užších, 
širších, množstvo stále nás 
prenasledujúcich malých detí 
či len tak posedávajúcich star-
ších ľudí. Je len ťažko pocho-
piteľné, že niekto žije v slume,   
že to naozaj existuje, toľká bie-
da v takých rozmeroch. Život  
v slume je začarovaný kruh. 
Kto sa tu narodí, s veľkou prav-
depodobnosťou tu ostane celý 
život a aj tu zomrie. Nájsť vý-
chodisko, opustiť slum, je veľ-
mi náročné. Chudobu a rôzne 
problémy máme aj doma, ale 
tu v Keni je to všetko v obrov-
skej miere. Či už hlad, chudo-
ba materiálna, alebo sociálna. 
Bolo by napríklad zaujímavé 
zistiť, aké percento detí žije                            
v úplnej, usporiadanej rodine. 
Asi by bolo mizivé. Otcovia ro-
dín vlastne ani nie sú otcami, 
máloktoré dieťa svojho otca 
pozná. Keď sa pýtam našich 
chlapcov, či majú otca, jedno-

ducho povedia, že nemajú ale-
bo netušia, kde je, prípadne to 
niekedy vyzerá až tak, že ani 
nevedia, čo si pod tým pojmom 
majú predstaviť. Často osta-
nú z mojej otázky zarazení. 
Ešteže títo ľudia majú dar,                      
že aj napriek toľkým problé-
mom vedia byť šťastní, väč-

šinou z maličkostí, len tak 
zo života samotného, úplne 
jednoducho, ako deti. Ďalšou            
z čŕt tunajších ľudí je to, že 
majú silnú vieru. Sú o tom 
všetkom hlboko presvedčení. 
Keď to porovnám s Európou, 
neviem, nakoľko my dôveru-
jeme Bohu, že sa o nás stará                                                                       
a dá nám, čo potrebujeme, ak  
o to prosíme. Verím, že aj my sa 
o to snažíme, ale tu to vnímam                                                                           
v oveľa väčšej miere. To, že deti 
môžu odtiaľto chodiť do školy 
alebo do nejakého centra, je 
pre ne veľmi vzácne. Keďže 
chlapci z nášho centra zakú-
sili niečo lepšie v porovnaní so 
životom v slume, verím, že sa 
budú snažiť v dobrom živote 
pokračovať, budovať si krajšiu 
budúcnosť a predovšetkým že 
budú raz dobrými, zodpoved-
nými a čestnými otcami.

Sme radi, že aj v  našom ma-
lom meste máme obetavých 
mladých ľudí, ochotných po- 
núknuť svoj čas, sily a schop-
nosti pre chudobných.

Štefan Wallner
farár

Pani Vetrová, povedzte nám 
niečo o klube dôchodcov, kto-
rý v Novej Dubnici vediete.

Prvý klub dôchodcov bol 
založený v r. 1970 – vtedy 
tu boli asi traja alebo štyria 
predsedovia, ale, bohužiaľ, už 
ani jeden z nich nie je medzi 
nami. Medzi zakladateľmi bola           
aj pani Roncová a pán Böhm, 
s ktorými sa stretávame do-
dnes. Vtedajší klub pracoval 
trochu inak, ale podstata bola 
rovnaká – cieľom bolo, aby sa 

starí ľudia mali kde schádzať, 
aby si každý našiel miesto, kde 
pookreje. My sme sa po založe-
ní Združenia klubu dôchodcov 
(to je náš ofi ciálny názov) roz-
hodli pokračovať v tomto du-
chu. Je totiž naozaj treba, aby 
sa starší ľudia mali kde schá-
dzať a aby mali zároveň pocit, 
že o nich niekto má záujem. Aj 
preto sa schádzame od pon-
delka do piatku od 17. hodiny v 
letnom čase a od 16. hodiny v 
zimnom čase. 

Koľko máte momentálne čle-
nov?

Teraz máme 219 členov. 
Stav členskej základne je ale 
dosť variabilný. Niekto odíde, 
povedzme prirodzenou cestou, 
ale potom dvaja či traja noví 
členovia prídu. Priemerný vek 
je u nás asi 75 - 77 rokov, ale 
hlási sa nám stále viac „mlad-
ších“ ľudí.

A prevažujú muži alebo 
ženy?

Prevažujú ženy. Sú medzi 
nami aj manželské páry, ale 
pomenej. Pri zostavovaní pro-
gramu, najmä takých akcií ako 
sú Silvester alebo fašiangy, 
však musíme prihliadať na obe 
skupiny.

Ako vyzerá bežný program    
v klube dôchodcov?

Máme spoločenské hry, veľ-
mi obľúbené sú napríklad kar-
ty. Je to výborný spôsob, ako 
si precvičiť mozgovú kapacitu. 
Aj vďaka týmto hrám nemá-
me žiadny problém napríklad 
s rátaním, či už v obchode pri 
platení alebo kdekoľvek inde. 
Robí to naozaj veľa. Akonáhle 
totiž človek prestane chodiť 

medzi ostatných a cvičiť svo-
ju motoriku, pamäť a pod., je 
koniec. 

Ako sa žije seniorom v Novej 
Dubnici?

Myslím si, že v tomto meste 
sa žije starším ľuďom celkom 
dobre. Mladí ľudia majú pre 
nás naozaj pochopenie. Ja 
osobne sa určite sťažovať ne-
môžem. Ešte som nikdy nepo-
čula, aby mi niekto, napríklad 
na úrade, povedal, že „nemám 
na vás čas“. Je tu naozaj veľká 
ústretovosť od každého a aj to 
človeka posúva dopredu.

Čo by ste odkázali tým, 
ktorí zatiaľ nenabrali od-
vahu prihlásiť sa do klubu 
dôchodcov?

Odkázala by som im, aby 
zabudli na seriály, na všetky 
možné telenovely a aby poroz-
mýšľali nad tým, čo ich bude 
viac napĺňať. Či to, keď prídu 
medzi ľudí, zahrajú si šachy, 
niečo si prečítajú alebo sa len 
tak porozprávajú alebo to, že 
budú stále pozerať na televí-
zor. 

-ks-

Na nové multifunkčné ihris-
ko, ktoré má byť v Kolačíne vy-
budované do konca novembra, 
sa tešia malí aj veľkí športovci. 
V októbri sa podpísala zmlu-
va na základe ktorej sa začne 
výstavba ihriska. Projektovú 
dokumentáciu k zmluve vypra-
covali projektanti z Novej Dub-
nice. Účelom multifunkčného 
ihriska vo Veľkom Kolačíne je 
vytvoriť kvalitnejšie podmien-
ky pre šport, aktívne trávenie 
voľného času, zvýšenie do-
stupnosti športového vyžitia 
pre širokú verejnosť a vytvo-

riť predpoklady pre športové 
aktivity organizované mes-
tom Nová Dubnica. Primárne 
bude využívané na minifutbal 
a volejbal. Nové ihrisko bude 
mať povrch z umelého tráv-
nika, rozmery 33 x 18 m, štyri 
stožiare so 400W výbojkovými 
svetlami umožnia dlhšiu dobu 
prevádzky. Termín ukončenia 
prác je do 30 dní od odovzdania 
staveniska.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

V poslednej dobe určite ne-
unikli vašej pozornosti akti-
vity pri budovaní kanalizácie 
vo vašej lokalite. Realizuje 
sa projekt spolufi nancovaný 
z kohézneho fondu Európ-
skej únie a štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky           
v rámci operačného progra-
mu životné prostredie.

     
Hlavnými cieľmi projek-

tu je zabezpečiť odvádzanie                 
a čistenie odpadových vôd pre 
štyri aglomerácie Dubnica 
nad Váhom – Nová Dubnica, 
Ilava, Košeca a Ladce. Dĺžka 
novovybudovaných kanalizač-
ných sietí bude 47 600 m, no-
vovybudovaného vodovodného 
potrubia pitnej vody 13 891 m. 
Súčasťou projektu je aj rekon-
štrukcia čistiarne odpadových 
vôd v Dubnici nad Váhom           
a Ilave. Na trase bude vybu-
dovaných 15 nových čerpacích 
staníc. Význam tohto projektu 
nespočíva len v jeho rozsahu 
a výške investičných nákladov 
31 mil. € s DPH, ale aj vo vy-
tvorení predpokladov pre na-
pojenie doteraz neodkanalizo-
vaných obydlí. Vytvára pre vás 
možnosť riešiť doterajší spô-
sob nakladania s odpadovými 
vodami vhodnejším hygienic-
kým a ekologickým spôsobom. 

V tomto období prebie-
hajú záverečné práce v Novej 
Dubnici v mestských častiach 
Malý a Veľký Kolačín. Vybu-
dovaný je hlavný zberač Malý 

Kolačín – Dubnica nad Váhom 
v dĺžke 1 081 m, gravitačná sieť 
v Malom a Veľkom Kolačíne      
4 930 m, výtlačné kanalizačné 
potrubie v dĺžke 226 m s čerpa-
cou stanicou. 

Po ukončení, skolaudovaní 
a uvedení do skúšobnej prevá-
dzky, bude možné začať reali-
zovať pripojenia nehnuteľností 
na vybudovanú verejnú kanali-
záciu a verejný vodovod. Všet-
ci obyvatelia, ktorí požiadali 
o pripojenie nehnuteľnosti, 
obdržia výzvy na pripojenie na 
verejnú kanalizáciu písomnou 
formou (poštou) s podrobným 
popisom ako postupovať. Pri-
pájať sa skôr na vybudovanú 
kanalizáciu nie je možné.

Prečo sa pripojiť na verej-
nú kanalizáciu? Tým hlavným 
je to, že každé nezákonné lik- 
vidovanie odpadových vôd                   
a ich vypúšťanie mimo verejnú 
kanalizáciu devastuje životné 
prostredie, ohrozuje zdroje 
pitnej vody a priamo i nepria-
mo ohrozuje životy a zdravie 
obyvateľov regiónu.

Za investora a budúceho 
prevádzkovateľa Považskej 
vodárenskej spoločnosti, a.s. 
chcem poďakovať mestu Nová 
Dubnica za dobrú spoluprácu 
a obyvateľom Veľkého a Malé-
ho Kolačína za trpezlivosť pri 
realizácii tejto stavby.

Ing. Ján Balušík
generálny riaditeľ PVS, a.s.

Prvá podoba nového ihriska v Kolačíne.

Zuzka Kňažeková s miestnymi chlapcami v Nairobi.

Ľudia tu vedia byť šťastní aj napriek mnohým problémom.

Pani Vetrová vedie klub dôchodcov už niekoľko rokov.
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25 rokov káblovej televízie na IBV Miklovky

Výlet do Krakova a Vieličky

Minulý rok sme v Novodub-
nických zvestiach informo-
vali o činnosti Združenia 
občanov káblovej televízie 
na IBV Miklovky. Ako dôvod 
vzniku združenia sme uvied-
li to, že priestor za vrchom 
Dubovec zastavaný rodin-
nými domami nemal žiadny 
alebo len veľmi slabý signál 
televízie. 

V súčasnej dobe je Rada 
združenia pod veľkým tlakom 

z dôvodu riešenia náročných 
úloh pre udržanie činnosti. Ide 
o nasledovné:

Zabezpečenie obnovy a re-
konštrukcie súčasného rozvo-
du a ústredne. Káblový rozvod 
vrátane zosilňovačov, odbočo-
vačov a vybavenia ústredne 
je totiž opotrebovaný a za-
staraný, nakoľko má 25 rokov. 
Zabezpečuje sa jeho výmena 
za nový, pričom zároveň rie-
šime aj novú technickú úro-
veň vysielania – digitalizáciu.                                                             

V súčasnej dobe je vymene-
ných 60% káblového rozvo-
du. Ďalej sa bude pokračovať 
podľa fi nančných možností 
združenia. Doterajšie náklady 
predstavujú 25 000 EUR, pri-
čom ročný rozpočet združenia 
je 30 000 EUR. Náklady boli 
hradené z členského poplatku, 
podpory sponzorov a mesta 
Nová Dubnica.

Príprava na zabezpečenie 
novej kvality signálu v HD 
kvalite. V roku 2016 budú po-
stupne všetky programy vysie-
lané len v HD kvalite. Rekon-
štrukcia sa bude týkať výmeny 
techniky v ústredni, konkrétne 
prijímacích kaziet. Ide o dra-
hé prístroje, čo silne ovplyvní 
rozpočet združenia. Ďalšie 
náklady budú za platby pre 
jednotlivé programy. Na jeden 
program to predstavuje 1 000 
– 12 000 EUR. Technickým rie-
šením v ústredni sa zabezpečí 
príjem signálu aj pre občanov, 
ktorí nemajú televízory pre 
príjem v HD kvalite s tým, že 
signál bude v súčasnej kvalite.

Z uvedeného prehľadu je 
vidieť, že združenie rieši re-

konštrukciu zariadení po opo-
trebení a pre zabezpečenie 
nových technických vymože-
ností s cieľom zabezpečiť ma-
ximálnu kvalitu signálu. Rieši 
sa i príjem signálu starších ob-
čanov, ktorí nemajú fi nančné 
prostriedky na nové televízory. 
Združenie utrpelo tento rok 
veľkú stratu, keď náhle odišli 
dvaja členovia Rady združe-
nia. Predseda Ing. Pavol Ond-
rejíček a člen Ing. Ján Batka, 
ktorý riešil fi nančné otázky 
združenia. Novým predsedom 
je Ľudovít Kusý. Obsadenie 
člena pre riešenie fi nančných 
otázok nie je zatiaľ doriešené. 
Riešenie je o to ťažšie, že všet-
kých 11 členov rady a Kontrol-
nej a revíznej komisie pracuje 
bez nároku na fi nančnú odme-
nu.

Veríme, že Rada združenia 
za podpory jej členov a spon-
zorov zabezpečí činnosť zdru-
ženia k spokojnosti všetkých 
zúčastnených.

Ľudovít Kusý
predseda

V sobotu 12. 9. 2015 pripravi-
lo oddelenie kultúry a špor-
tu v Novej Dubnici zájazd do 
Krakova a Vieličky. 

Aj napriek skorému ran-
nému odchodu bola nálada 
vynikajúca. Keďže na Orave, 
cez ktorú sa prechádza do 
Poľska je rozbitý most, museli 
sme hranice prejsť cez Českú 
republiku. V Krakove nás pri-
vítalo nádherné slnečné po-

časie, ktoré nám dovolilo pre-
zrieť si historické mesto. Naša 
prehliadka kráľovského zám-
ku a korunovačnej katedrály 
na Waweli nám poskytla neo-
pakovateľný výhľad nie len na 
rieku Vislu, ale aj na modernú 
časť Krakova. Pozreli sme si 
aj  jednu  z najstarších európ-
skych  univerzít - Kráľovskú 
Jagelonskú.  Pred katedrálou 
na Waweli sme sa zvečnili na 
spoločnej fotografi i. Z Wawelu 

sme sa „korunovačnou ces-
tou“  presunuli do historické-
ho centra mesta, na najväčšie 
stredoveké námestie Rynek-
glowny. Tu nám okrem atmo-
sféry námestia učaroval dvoj-
vežový gotický šperk z roku 
1223, Mariánsky kostol. Oproti 
kostolu sme videli poľskú šik-
mú vežu Ratusz a uprostred 
námestia dominovala stredo-
veká tržnica Sukiennice. Za 
námestím je Floriánska brá-
na s barbakanom.  Námestie 
stále dýcha históriou, a preto 
sme si dali rozchod, aby sme 
si mohli vychutnať atmosféru 
Krakova. Niektorí si dali malé 
občerstvenie, prípadne sa za-
stavili v malých obchodíkoch 
so suvenírmi, ktorých tu bolo 
veru dosť. 

V poludňajších hodinách 
sme sa autobusom presunuli 
do neďalekého mestečka Vie-
lička, kde sa nachádza soľná 
baňa. Baňa patrí medzi naj-
staršie na svete. Je hlboká 
327 metrov, dlhá približne 300 
kilometrov a má 9 podlaží. 

Sprístupnená je 3,5 kilometra 
dlhá trasa. Na tejto trase sme 
mohli vidieť sochy baníkov, 
ktorí nám ukázali tvrdú prácu, 
ktorú museli vykonávať. Na 
stropoch viseli kryštálové lus-
tre. Samozrejme, všetky po-
stavy a diela boli vyrobené zo 
soli, ktorá má sivú farbu. Naj-
krajšou atrakciou soľnej bane 
bola veľká sieň a kaplnka, kto-
ré sú tiež zo soli a sú využívané 
na rôzne oslavy a svadby. Baňa 
sa využíva aj ako rehabilitačné 
a wellness stredisko. 

Po krásnej a možno pre 
niekoho aj náročnej obhliadke 
bane sme sa vybrali na cestu 
domov. Plní nových zážitkov, 
budeme na tento deň ešte dlho 
spomínať. 

Preto sa tešíme na ďalšie 
zájazdy organizované mestom 
a týmto chceme vysloviť veľkú 
vďaku za tvorivú prácu pani 
Kebískovej, vedúcej oddelenia 
kultúry a športu. 

Gabika Benešová

Takto vyzerá prvá slovenská družica. 

Spoločná fotografi a pred katedrálou na Waweli.

Nový predseda združenia - Ľudovít Kusý.

Novodubnickí rádioamatéri bodujú na všetkých súťažiach.

Veľké úspechy novodub-
nických rádioamatérov

Prvý slovenský satelit v Novej Dubnici

Od roku 1957 funguje v Novej 
Dubnici združenie nadšených 
rádioamatérov pod názvom 
Rádioklub ECHO. Aj keď v ich 
prípade už veľmi o amatérstve 
hovoriť nemôžeme, lebo vy-
hrávajú jednu cenu za druhou.       
V roku 2014 sa umiestnili na 
prvom mieste v medzinárod-
nej súťaži rádioamatérov z ce-
lej Európy. A práve o tom nám 
viac porozprával jeden zo stá-
lych členov klubu, Ing. Michal 
Rafaj.

Akým spôsobom dnes novo-
dubnický  Rádioklub ECHO 
funguje?

V súčasnosti je rádioklub ak-
tívny predovšetkým v pretekár-
skej činnosti na veľmi krátkych 
vlnách. Pravidelne sa každý rok 
zúčastňujeme ôsmich medzi-
národných pretekov. Taliansky 
rádioklub napríklad vypisu-
je každoročne súťaž Marconi 
Memorial Contest, čo je súťaž 
usporiadaná na počesť známeho 
talianskeho rádiotechnika  a vy-
nálezcu Guglielma Marconiho. 
Súťaží sa v prevádzke tradičnou 
technológiou, teda morzeovkou                                                                              
a celý pretek trvá 24 hodín. 
Zúčastňuje sa ho niekoľko sto 
staníc z celej Európy. Práve                   
v tejto súťaži sme sa v roku 2014 
umiestnili na absolútne prvom 
mieste v rámci Európy. Je to 
veľký úspech, lebo neofi ciálne sa 
tieto preteky považujú za majs-
trovstvá Európy. 

Ako také preteky rádioamaté-
rov prebiehajú?

Preteky majú dve etapy. Prvá 
je prípravná, kedy si musíte pri-
praviť techniku, aby všetko fun-
govalo, aby sa antény postavili 
načas a aby vysielacie zariadenie 
nemalo poruchy. Samotné prete-
ky, to je 24 hodinový maratón, po-

čas ktorého sa snažíte nadviazať 
čo najväčší počet spojení so sta-
nicami z Európy. Súčet bodov je 
súčet preklenutých vzdialeností. 
Ak nadviažete spojenie so stani-
cou, ktorá je od vás vzdialená 100 
km, získavate 100 bodov a súčet 
všetkých preklenutých vzdiale-
ností je vaším celkovým súčtom 
bodov. Všetci súťažiaci prete-
kajú zo svojich stanovíšť, odkiaľ 
sa snažia nadviazať spojenie                 
s inými stanicami, ktoré sú tiež 
na svojich stanovištiach. Naša 
vysielacia stanica je umiestnená 
na Javorníkoch a odtiaľ sa zapá-
jame do všetkých súťaží. 

Koľko členov klubu sa zúčast-
ňuje na pretekoch?

Celkove máme dnes asi 20 čle-
nov, pričom aktívne jadro má asi 
10 členov. Za tie roky už vznikla 
akási deľba práce. Niektorí čle-
novia sa podieľajú na príprave 
na preteky, niektorí na vlastnej 
prevádzke a iní na vyhodnotení 
pretekov. 

Čo vás čaká najbližšie?
Pripravujeme plán na novú 

sezónu, ktorá začína prvý no-
vembrový víkend. Vtedy začne 
aj ďalší ročník Marconi Memo-
rial Contest, ktorého sa chceme 
zúčastniť. Uvidíme, ako dopad-
neme, ale veľa českých aj slo-
venských staníc sa na nás už 
vraj strojí. Údajne sme im ušli o 
dve konské  dĺžky a ten náskok 
by chceli znížiť. Výsledky z tých-
to pretekov sa započítavajú do 
hodnotenia pre Majstra republi-
ky, sčítajú sa body z 5 najlepších 
umiestnení a podľa toho sa po-
tom zostaví rebríček najlepších 
staníc. Náš klub bol už viackrát 
Majstrom republiky, naposledy 
pred dvomi rokmi. 

-ks-

Tušili ste, že v Novej Dubnici 
žijú ľudia, ktorí sa podieľajú 
na vývoji prvej slovenskej 
družice a dokonca za svoju 
prácu získali ocenenie? Je-
den z týchto ľudí, Ing. Michal 
Rafaj, nám prezradil viac. 

Za nápadom vytvoriť prvý 
slovenský satelit stojí občian-
ske združenie SOSA, teda Slo-
venská organizácia pre vesmír-
ne aktivity. Túto partiu mladých 
ľudí totiž veľmi mrzelo, že Slo-
vensko je poslednou krajinou 
navôkol, ktorá doteraz neposla-
la na obežnú dráhu Zeme vlast-
nú družicu. Rozhodli sa to zme-
niť. A tak vznikol projekt prvej 
slovenskej družice skCUBE.

Prvý slovenský satelit
Myšlienka celého projek-

tu bola veľmi blízka aj iným 
ľuďom. Jedným z nich je aj 
Michal Rafaj, konateľ novo-
dubnickej spoločnosti RMC, 
ktorá poskytuje systémové 
riešenia v oblasti elektroniky a 
komunikačných a navigačných 
systémov. Spol. RMC dala SO-
SA-e ponuku, že vzhľadom na 
dlhoročné skúsenosti s foto-
voltikou, im postavia elektrá-
reň, ktorá bude napájať všetky 
elektronické obvody v satelite. 
Vznikla tak vzájomná spolu-
práca, z ktorej napokon vzišla 
konkrétna podoba satelitu. 
Hlavným konštruktérov tejto 
mikro-elektrárne je výskumný 

pracovník  spoločnosti  RMC,  
Ing. Martin Magyar. 

Satelit by mal byť do vesmíru 
vypustený v roku 2016 raketou 
Falcon 9. Na obežnej dráhe by 
mal potom plniť vedecký pro-
gram, ktorého dĺžka bude roz-
rátaná približne na štyri roky.                                                                            
V letných mesiacoch bol na 
streche budovy RMC sprevá-
dzkovaný komunikačný sys-
tém pre zber dát zo satelitu 
na obežnej dráhe. Tým bude 
umožnené sledovanie parame-
trov elektrárne na satelite pria-
mo  z Novej Dubnice.

Unikát roka
Projekt skCUBE ocenila 

aj vedecká spoločnosť. Zväz 

elektrotechnického priemys-
lu spolu s výstavou ELOSYS                          
a ďalšími organizáciami, ako sú 
Slovenská technická univerzita 
v Bratislave a iné, vypisujú kaž-
dý rok štyri ocenenia. O najlep-
ší výrobok, Konštruktér roka, 
Unikát roka a Ekologický počin 
roka. Spoločnosť RMC získala 
za výskum napájacieho zdroja 
pre prvý slovenský satelit prá-
ve ocenenie Unikát roka. Podľa 
slov Ing. Rafaja sa pri tomto 
ocenení hodnotí skôr tvorivá 
časť a celkový prínos pre elek-
trotechnický sektor. 

-ks-
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„Beatlesáci“ 
v Novej Dubnici

Na vandrovke s číslicami

Cestujete radi po svete? 
Žiaci Súkromnej ZŠ budú 
dva roky vandrovať svetom 
matematiky, prírodoved-
ných predmetov a fi nančnej 
gramotnosti. Na našu veľ-
kú radosť sme získali pro-
jekt ERAZMUS+ so školou             
z nášho partnerského mesta 
Gmina Miedźna -  No.1 Bro-
nislava Malinovského.                        
                                                  

Jedného dňa na konferencii 
v Trenčianskych Tepliciach 
prejavila záujem o spoluprá-
cu sympatická poľská pani 
učiteľka. Poliaci sú považova-
ní v Európe za ťahúňov vzde- 
lávania, svedčia o tom ich 
výsledky v medzinárodných 
testovaniach, nuž sme nevá-
hali. Dnes sú Gmina Miedźna 
a Nová Dubnica spriatelený-
mi mestami. Už niekoľko ro-
kov sa vzájomne podporujú                                   
a inšpirujú. Spojil nás projekt 
mesta Nová Dubnica Come-
nius Regio partnerstvá Peer 
learning - spolu lepšie, ktorý 
nás primäl viac skúmať his-
torické korene a vnášať do 
vyučovania regionálne prvky 
v spolupráci s knižnicou, ma-
terskými a základnými škola-
mi. Od októbra sa začína ďalší 
spoločný projekt ERAZMUS+ 
„Na vandrovke s číslicami“. 
Čo konkrétne získajú žiaci? 

Matematické myšlienky budú 
sami odhaľovať podľa metodi-
ky slovenského profesora Mi-
lana Hejného. Zmena spočíva 
v objavovaní  matematickej 
skutočnosti. Matematika bude 
vládnuť všade - napr. v školskej 
záhrade vybudujeme matema-
tický chodník s jednotkami 
dĺžky a plošnými mierami, 
budeme skladať, pozorovať                  
a vytvárať rôzne schémy                
v triede. Deti majú prirodzený 
záujem o matematiku. Chce-
me nadviazať na tento záujem. 
Dieťa si viac pamätá to, na čo 
samo prišlo. Matematika nie 
je len o správnom a rýchlom 
počítaní, ale najmä o kvalite 
myslenia, riešení problémov                                                                  
a bohatej komunikácii. Podpo-
rovaním inovatívnych prístu-
pov chceme zvýšiť záujem 
žiakov a zlepšiť výsledky aj                                                               
v prírodovedných predmetoch. 
Budeme  zapájať žiakov do sú-
ťaží, ako sú LaBák či Pohár 
vedy. V minulom roku sa naši 
žiaci v LaBáku popasovali so 
žiakmi gymnázií a v celoslo-
venskom kole obsadili 2., 4.      
a 5. Miesto. Slovenské a poľské 
deti zažijú silné spoločné vzde-                                                                             
lávanie počas Týždňa vedy, 
ktoré zavŕšia natočením video-
fi lmu. Budú tak priamo na pro-
jekte participovať. Na školu sa 
všeobecne útočí, že nepripraví 

dieťa na život s peniazmi, že 
vbehnú do života fi nančne ne-
gramotní. V projekte naplníme 
aj tieto očakávania.  

O všetkom budeme zhromaž-                                                                                    
ďovať materiál, predebatová-
vať zážitky z tried, pozývať uči-
teľov a rodičov na semináre, 
konferencie a spracúvať na-
hromadené skúsenosti.  Ana-
lýzu počiatočnej úrovne a efek-
tívnosť inovatívnych postupov 
budeme hodnotiť v spolupráci 
s pedagogicko-psychologický-
mi poradňami a EXAM testin-
gom. Snahou je nielen preško-
liť učiteľov, ale získať všetkých  
ku skutočne tvorivému vyučo-
vaniu. Vytvoríme intelektuálne 
výstupy, ktoré budú zverejne-
né na internete a v spoločnej 
publikácii s ISBN, takže z kaž- 
dého výtlačku bude niekoľko 
kusov umiestnených v odbor-
ných knižniciach a bude mož-
né výsledky citovať a použiť aj 
v ďalšom výskume, či pri vzde- 
lávaní budúcich učiteľov na 
vysokých školách.  O výsledky 
v projekte sa radi podelíme so 
všetkými školami  a priazniv-
cami v okolí.       
                                                                                      
Jana Kramárová
riaditeľka Súkromnej ZŠ

V piatok 18. septembra v kine 
Panorex vystúpila hudobná 
skupina The Backwards, 
ktorá sa venuje revivalu 
svetoznámych The Beatles. 
Očarený ich vystúpením som 
využil príležitosť porozprá-
vať sa s Daliborom, ktorý v 
tomto projekte na seba zo-
bral úlohu Johna Lennona.
 
Keď ste tu pred mnohými 
rokmi vystupovali na námes-
tí, hrali ste len ranú tvorbu 
Beatles. Kedy ste sa rozhodli 
hrať aj skladby z neskorších 
albumov, tie, ktoré ani Beat-
les nikdy nehrali naživo?

Na verejných akciách, na ná-
mestiach a podobne väčšinou 
hráme ranú tvorbu do 66-teho 
roku. Program, s ktorým sme 
boli aj dnes v Novej Dubnici, 
sme začali pripravovať v roku 
2011. Pracovali sme na ňom 18 
mesiacov. Používame aj novú 
technológiu, akú ani Beatles, 
samozrejme, nemali. Pracuje-
me so zvukmi zo štúdia Abby 
road, kde nahrávali Beatles. 
Máme tak nasamplované zvu-
ky orchestrálnych nástrojov, 
ktoré Beatles používali v ne-
skorších skladbách, napríklad 
originál tubular bells v piesni 
Penny Lane, alebo rôzne kla-
víry, dokonca aj slávny Lenno-
nov biely klavír. Naučiť sa                        
s tým všetkým pracovať trvalo 
spomínaných 18 mesiacov. Až 
následne sa postavil playlist                               
a začali sme to pomaličky le-
piť. Naším cieľom je znieť ako 
z nahrávky Beatles. Mohli sme 
robiť Beatles cover, teda hrať 
ich piesne po svojom, alebo 
jednoducho snažiť sa, aby to 
nejako znelo. Naším cieľom 
je však dosiahnuť zvuk taký, 
ako si ľudia pamätajú z na-
hrávok. Vtedy je to dokonalá 
ilúzia. Keď k tomu pripočíta-
me všetky kostýmy, make-up 
a parochne, ľudia nielenže 
počujú Beatles, ale Beatles 
aj vidia. To najdôležitejšie sú 
spevy. Je veľa kapiel na svete, 
ktoré sa venujú BEATLES, 
ale dá sa povedať, že my ako 
BACKWARDS patríme medzi 
päť najlepších. Je málo kapiel, 

ktoré idú až tak po detailoch,           
v tom je to tajomstvo úspechu.
 
Hráte spolu už vyše 20 rokov. 
To je viac ako kedy Beatles 
spolu hrali. Ako sa tie Vaše 
spevy vyvíjali?

Zo začiatku tie hlasy vôbec 
neboli na tom tak dobre, ako 
sú teraz. To nám trvalo približ-
ne tri roky. Napríklad, ja som 
asi rok pracoval na pesničke 
Mr. Moonlight. Je to náročná 
pieseň, a tak som na tom mu-
sel pracovať, až kým to nebolo 
dobré. Hlas sa totižto vyvíja,     
a tak sa treba pokúšať o akúsi 
hlasovú kópiu. Viachlasé voká-
ly sme si cvičili na beatlesov-
kách ako „If I Fell“ alebo „This 
Boy“. Veľmi nám pomohlo 
jedno obdobie, kedy sme po-
čas asi dvoch rokov chodili tak 
dvakrát do mesiaca do Anglic-
ka. Hrali sme pre angličanov, 
bežne pre dva a pol až tri tisíc 
ľudí v sále. Tam sme sa nau-
čili narábať s anglickým pub-
likom, o ktorom je známe, že 
keď sa mu niečo nepáči, tak to 
hneď dá najavo. Obzvlášť, keď 
hráš jeho muziku. Našťastie, 
nám sa nič také nestalo.
 
Baví Vás to ešte po toľkých 
rokoch?

Áno, hlavne keď robíme 
nové veci. Pravda je, že spie-
vať po tisíci krát „She loves 
you“ už nie je taká sranda, 
ako keď prídeš s niečím no-
vým, ako bol napríklad aj tento 
program. Tam už je to niečo 
iné, takže máš novú hračku, 
akou je napríklad neskoršia 
tvorba. Chystáme sa zame-
rať na obdobie „Hard Days 
Night“ a „Help“. Ešte sa dá 
popracovať na „Rubber soul“                                     
a „Revolver“, o čo sme sa te-
raz len tak obtreli. Máme aj 
sitár. Pre budúcnosť si nechá-
vame zadné dvierka, aby sme 
vždy vedeli priniesť ešte niečo 
nové.
 
Na koncerte ma dorazilo, že 
ešte aj ten Váš McCartney 
hrá správne na ľavo. Je to 
zhoda okolností, alebo je aj 
toto jeden z detailov, čo ste 

„vychytali“?
Miro sa po ôsmich rokoch 

preučil na ľavú stranu, aby to 
bolo ako originál. Pretože Paul 
McCartney na pravo predsa 
len nie je ono. Predstav si: 
23. decembra začal cvičiť na 
basgitaru na ľavú stranu a 26. 
februára už tak hral prvý kon-
cert. To znamená, že do dvoch 
mesiacov sa dokázal preorien-
tovať na ľavú stranu. Miro má 
na toto dar.
 
Zaujímalo by ma, či si Vás 
Paul, George, alebo Ringo 
mali niekedy možnosť vypo-
čuť.

Nie. Pravda je, že keď Paul 
McCartney vystupoval v Pra-
he, tak sa česká produkcia 
snažila o to, aby sme mu ro-
bili predkapelu. Toto bolo zo 
strany Paulovho manažmentu 
zamietnuté. Odpoveď znela 
„Paul McCartney nemá pred-
kapely“. Oni sa možno trocha 
stránia takýchto vecí. Nie je 
jednoduché sa k nim dostať. 
Áno, boli sme s Harrisonovou 
sestrou a s McCartneyho ne-
vlastnou mamou, alebo sme sa 
stretli s Petrom Bestom, pr-
vým bubeníkom kapely. Avšak 
priamo, osobne s nimi, sa nám 
zatiaľ nepodarilo stretnúť. Či 
si nás niekedy vypočuli, to ne-
viem.
 
Čo sa hudby týka, určite ne-
počúvaš len The Beatles...

Počúvam všetko, možno 
okrem elektroniky alebo rapu. 
Začal som pri Elvisovi, doma 
sa našla nejaká MC páska. 
Brat mal od otca zdedenú pás-
ku Beatles... Potajme som si 
zobral jeho gitaru a v spálni 
som skúšal akordy. A potom 
nasledovali staré jazzy, dixík, 
country... Milesa Davisa a jeho 
„Sketches of Spain“ si púšťam 
v aute, keď mám melancholic-
kú náladu. Tiež mám rád kla-
siku, prešiel som si Mozarta, 
Čajkovského, Rachaninova... 
Skrátka, postupne si rozširu-
jem obzory.
 
Michal Štefan

Miroslav Džunko vystupuje v skupine Backwards ako Paul McCartney.

Nový projekt má deti uviesť do sveta matematiky.
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Čipka naša po svete putuje

Len čo sa prehupol starý rok 
do nového, naša čipka sa vy-
dala na cestu medzi ľudí, aby 
ich potešila svojou krásou. 

Najskôr sa vybrala do múzea 
Pod krakovskú bránu v Krako-
vanoch neďaleko Piešťan na 
výstavu „Krása ručných prác  
v odevnom dizajne“. Tu si ho-
vela medzi krásnymi krojmi. 
Po mesiaci sa vrátila domov, 
aby sa v historickej izbe pred-

stavila vo forme šperkov.
Chvíľku si pobudla doma, 

aby si oddýchla, nabrala nové 
rozmery a tvary, a potom  zaví-
tala do Trenčianskych Teplíc, 
kde sa predstavila na výstave 
Krása čipky. Oslnila tu nejed-
ného návštevníka a spestrila 
mu pobyt v kúpeľoch. Predtým 
si odskočila do Bratislavy na 
dva dni, že by sa pozdravila aj 
s pánom prezidentom na osla-
vách sedemdesiatin ÚĽUVu a 

do Trenčína do projektu „Ži-
vot neni / nie je zebra“, kde si 
prebrala aj ocenenie vo forme 
2. miesta.

Sotva si hlávku zložila, nohy 
povystierala, opäť sa vydala na 
cesty za svojimi kamarátka-
mi na medzinárodne festivaly 
do Prešova a do chorvátske-
ho Pagu. Tu sa postretala so 
svojimi priateľkami z Česka, 
Rakúska, Slovinska, Švajčiar-
ska, Talianska, z Chorvátska 

aj Maďarska.
Iba čo si trochu dizajn upra-

vila, už bola na ceste do Vam-
berku v Českej republike. Ej, 
veruže sa pekne pozvŕtala,        
o sebe porozprávala, návštev-
níkov ohúrila.

Mesiac doma pobudla, 
horúčav si užila. Potom sa 
aj potešila, že ide pod Tat-
ry do krásneho prostredia 
skanzenu liptovskej čipky                                           
v Pribyline. Veru si to užívala.                               
V starej vozovni po celý august 
návštevníkov udivovala.  Pred-
tým však o sebe porozprávala            
a záujemcov do svojich tajov 
zasväcovala. 

Sotva si hlavu doma sklo-
nila, už bola zasa v Bratislave 
na Dňoch ÚĽUVu a v zápätí 
sa balila na ďalšie cesty. Naj-
skôr si odskočila do Rakúska, 
do Grázu a o pár dní už bola 
v Poľsku v Bobowej.   Opäť sa 
s mnohými kamarátkami po-
stretala i nové priateľstvá vy-
tvorila. Tak sa vo svete známa 
stala, Slovensko a Novú Dub-
nicu preslávila. Nakoniec sa v 
Novej Dubnici aj s liptovskými 
čipkami z Martina predstavila.

Koľko len krásy zakliatej
nájdeme v čipke slovenskej.
Čo podôb je v nej ukryté.
Na svete viacej takej niet.

Liane Moriartyová:
Veľké malé klamstvá
Na malebnom polostrove sídli 
jedna základná škola a tá musí 
prijať deti zo všetkých spolo-
čenských vrstiev. Tu sa bohaté 
paničky stretávajú s chudobnej-
šími nenápadnými ženami. Po-
stupne sa dozvedáme, že každá 
rodina má svoje tajomstvá. 

Svätoslav Mathé:
Pokus povstaleckej koalície
Povstanie z roku 1944 patrí me-
dzi najvýraznejšie, ale aj naj-
kontroverznejšie udalosti novo-
dobých slovenských dejín. Aj po 
rokoch sa historici stále sporia 
pri pokusoch o jeho zhodnote-
nie.

John Grisham:
Tajomstvo Gray Mountain
Mladá právnička prijme prácu 
v neziskovej organizácii a ocitá 
sa vo svete ovládanom veľkými 
banskými spoločnosťami, ktoré 
rozhodujú o bytí a nebytí ta-
mojších obyvateľov. Situácia sa 
vyostruje a o život prichádzajú 
ďalší ľudia.

Ken Follet:
Pád titanov
V prvom dieli trilógie Storočie 
nás autor na osudoch piatich 
rodín z rozličných krajín a spo-
ločenských vrstiev prevedie 
dramatickými udalosťami prvej 
polovice 19. storočia. Rodinná 
sága pokračuje v románoch 
Zima sveta a Prah večnosti.

Soňa Bulbeck:
Ženy z Rijádu
Život v arabskej krajine z po-
hľadu štyroch priateliek, ktoré 
sa sem dostali vďaka rôznym 
hrám osudu a ktoré sa musia 
prispôsobovať nielen rozdielnej 
kultúre, ale aj rozdielnemu chá-
paniu postavenia ženy. 

Braňo Jobus:
Plajko
Pre deti je určená humorná 
kniha o tom, ako sa dá objednať 
sen podľa želania.
Keď je Plajko nablízku, naplní 
sa akýkoľvek sen. To však môže  
byť aj poriadne nebezpečné.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici

Naše čipkárky dokážu uháčkovať naozaj čokoľvek.

Čestným hosť výstavy v Panorexe bola pani Mária Čobrdová. Vernisáž výstavy Dotyky krásy otvoril primátor mesta.

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Oznamujeme vlastníkom a užívateľom garáží, že jesenný 
zvoz odpadu z garáží sa uskutoční v dňoch 5. 11. - 6. 11. 2015.  

Štvrtok 5. 11. 2015:
Garáže na ulici Topoľovej, Jilemnického a pri domoch č. 3 - 6 na 
ulici SNP.

Piatok 6. 11. 2015:
Garáže na ulici Okružnej, ulici Trenčianskej pri čínskom múre,    
a v Sade duklianskych hrdinov (pri bývalom CVČ).

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň 
zvozu do 7:00 hod!

Zvoz odpadu z garáží

Oznamujeme občanom, že 
v dňoch 9. - 13. 11. 2015 sa 
uskutoční jesenný zvoz ob-
jemného odpadu od bytových 
domov v meste.

Prosíme občanov, aby objemný 
odpad ukladali ku kontajnerom 
vždy len jeden deň pred ter-
mínom odvozu objemného 
odpadu, najneskôr do 6.30 
hodiny v deň vývozu odpadu. 
Prispejete tak k udržiavaniu 
čistoty v našom meste. Ne-
znečisťujte odpadom trávniky           
v okolí!

Pondelok 9. 11. 2015:
Sady Cyrila a Metoda, Pribino-
ve sady, Účko.
Domy č.: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730.

Utorok 10. 11. 2015:
Domy č.: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
67, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85.

Streda 11. 11. 2015:
Komenského sady, Sady kpt. 
Nálepku.
Domy č.: 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 
62, 63, 64, 65.

Štvrtok 12. 11. 2015:
Paneláky smer Kolačín.
Domy č.:  362, 363, 364, 365, 533, 
534, 724, 725, 726, 869, 873.

Piatok 13. 11. 2015:
Domy za kinom.
Domy č.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 + 
Gagarinova 300 a 301.

Elektroodpad je zakázané vy-
kladať ku kontajnerom, dovez-
te ho na zberný dvor. Okná, 
dvere so sklom treba ukladať 
opatrne, aby nedošlo k ich roz-
bitiu, vhodnejšie je doviezť ich 
na zberný dvor.
Kartóny rozrežte a vhoďte do 
kontajnerov na zber papiera. 
Ďakujeme.

Zvoz odpadu - byt. domy

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad/
     suterén/68 m2, sklad/suterén/51 m2

2) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/suterén/
     36 m2

3) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/prízemie/9 m2 
     

Bližšie informácie: Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové 
oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134 a na internetovej 
stránke www.novadubnica.sk. Podmienky nájmu a obhliadku si 
môžete dohodnúť na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, 
Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV NA PRENÁJOM
(vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)
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Vianočný darček
Piatok 11.12. v čase od 10:00 do 17:00 hod.
Historická izba

Príďte si vyrobiť vlastný vianočný darček, ochutnať vianočný 
punč a vianočné cukrovinky. Výtvory vašich vlastných rúk pote-
šia a zaujmú. Šikovní remeselníci  vám poradia, ako na to.
O občerstvenie sa postarajú členky Jednoty dôchodcov Nová 
Dubnica.

Živý Betlehem
16. – 24. 12. v čase od 15:00 do 18:00 hod.
Mierové námestie

Betlehemská maštaľka so živými ovečkami, vianočným stromče-
kom a tým pravým čarom blížiacich sa sviatkov. 

Vianočné trhy
Streda 16. 12. v čase od 10:00 do 17:00 hod.
Mierové námestie

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Via-
noc. Rozžiarené námestie so stromčekom, živý Betlehem, origi-
nálne výrobky remeselníkov, typické vianočné produkty a drob-
né radosti, práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie. 

Vianočný koncert Dychového orchestra
a mažoretiek mesta
Nedeľa 20. 12. o 16:00 hod.
kino Panorex

Slávnostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek a 
dojímavá atmosféra aj vďaka záverečným koledám a prskavkám. 

Vianočná kapustnica
Štvrtok 24. 12. v čase od 12:00 do 14:00 hod.
Mierové námestie

Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre 
každého, skauti s Betlehemským svetlom, skupina Boží šramot 
s  koledami a prvé želania radostných sviatkov. 

Silvester
Štvrtok 31. 12. v čase od 22:30 do 02:00 hod.
Mierové námestie

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine 
ANTOLOGIA. Do nálady bude hrať DJ, nebude chýbať polnočný 
príhovor vedenia mesta. 

Štyri Trojkráľové koncerty Božieho šramotu
& The Gospel Family
Streda  6. 1., sobota 9. 1. a nedeľa 10. 1. o 19:00 hod.
kino Panorex

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty domácich 
hudobných telies pod vedením Juraja Horta. Kultúrny rok 2016 
bude opäť začínať jedným z najobľúbenejších a najnavštevova-
nejších podujatí celého roka. Vstupné: 5€.
Vstupenky v predpredaji od 2. 11. do 18. 12. a od 4. 1. 2016.

VIANOCE S KOLLÁROVCAMI
Sobota 12. 12. o 18:00 hod.
kino Panorex
 
Kapela KOLLÁROVCI k nám  prichádza  už po druhý raz. Pevne 
veríme, že tento koncert Vám spríjemní krásne, sviatočné chvíle 
a pomôže Vám hlbšie prežiť vianočný čas. Vstupné: 8€ .

Mikulášske PASKUDÁRIUM a príchod MIKULÁŠA
Piatok 4.12. o 17:00 hod.
kino Panorex
 
Predstavenie známej dvojice ELY a HOPA o neposlušných de-
ťoch a starostlivých rodičoch je  určené pre deti od 2 rokov. Po 
predstavení príde medzi deti Mikuláš s anjelom a čertami! Kaž-
dé dieťa dostane od Mikuláša darček! Vstupné:1€.

DANCING QUEEN TOUR – ABBA SLOVAKIA
Piatok 27. 11. o 19:00 hod.
kino Panorex

  
Najväčšie hity legendárnej skupiny naživo na nerozoznanie od 
originálu! Zaspievajte si s najlepšou slovenskou revivalovou 
kapelou ABBA SLOVAKIA. Vyše dvojhodinový koncert hitov 
ako Super Trouper, Chiquita, Money Money Money, The Winner 
Takes It All, I have A Dream, Our Last Summer, Dancing Queen, 
Mamma Mia a ďalšie. Šesť členná kapela a dve vokalistky = 8 
vynikajúcich hlasov naživo. Vstupné:12€ , akcia 3+1 ZDARMA.

KYSUCKÝ PRAMEŇ 
Nedeľa 15. 11. o 16:00 hod.
kino Panorex
 
Oščadnickí heligonkári sa stali prameňom čistej ľudovej kultúry. 
Krásu kysuckých ľudových piesní isto oceníte na koncerte tejto 
významnej a populárnej kapely, propagovanej na TV Šláger.  
Vstupné: 6€ 

AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI
Pondelok 9.11. o 19:00 hod.
kino Panorex

Brilantná komédia s iskrivými hereckými výkonmi, slávnymi 
melódiami, prekvapivými zvratmi a neočakávanými humorný-
mi situáciami. Ironická „frčka“ do nosa zložitostí manželských 
zväzkov. Vtipné prekáranie večne proti sebe stojacich svetov 
mužov a žien.
Hrajú: Branislav Deák, Ján Jackuliak/Marián Mitaš, Gregor Ho-
loška, Milan Bahúl. Vstupné: 12€.

Farebný DUET ALENKY  a LENKY
12. 11. - 18. 12. 2015 / vernisáž 12. 11. o 17:00 hod. 
historická miestnosť

Spoločná výstava  známej výtvarníčky Alenky Teicherovej a jej 
dcéry Lenky Potešilovej. Olejomaľby, ikony, maľba na sklo, via-
nočné dekoratívne predmety.

Valašský jarmok vo Valašských Klobúkoch
5. 12. 2015

Jedinečnú a neopakovateľnú jarmočnú atmosféru s rojmi va-
lašských čertov, pravou vianočnou zabíjačkou, vynikajúcimi 
miestnymi špecialitami, ochutnávkou slivovice a „zhřívanice“, 
predvádzaním umeleckých remeselníkov a bohatý kultúrny pro-
gram zažijete, ak sa prihlásite na zájazd na valašský jarmok do 

Valašských Klobúkov.  Poplatok: 7€.

Vianočná Viedeň
9. 12. 2015 

Zažite jedinečnú vianočnú atmosféru Viedne. Navštívime čo-
koládovňu  KITSEE spojenú s ochutnávkou všetkých výrob-
kov, možnosť výhodného nákupu, navštívime vianočné trhy  pri 
zámku Schönbrunn, na  Námestí Márie Terézie, Radničnom 
námestí,  absolvujeme prehliadku centra mesta (Hofburg, Gra-
ben, Nám. sv. Štefana, Štefanský dóm, Kapucínsky kostol, Hoher 
Markt, Radničné námestie). Od 13:00 - 18:00 bude individuálny 
program. Poplatok: 22€.

XIV. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica

sa uskutoční dňa 23. januára 2016 o 19. hod. 

v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach.

Orchester Happy band, ľudová hudba Leo Band,

Freddie Mercury QUEEN revival,

spoločenské tance TŠ Paškovcov Trenčín,

tombola, kulinárske špeciality

a vynikajúca zábava. 

Vstupenky v predaji od 2. novembra 2015

na odd. kultúry MsÚ v cene 39 EUR. Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch            
a na www.novadubnica.eu.

Nová Dubnica žije kultúrou

Zájazdy oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica:

Informácie a predpredaj miesteniek: Oddelenie kultúry a špor-
tu MsÚ Nová Dubnica, tel.0424433484, kl. 110,112, kebiskova@
novadubnica.sk.

Pozvánka na zájazdy

NECHAJTE SA POZVAŤ

PRIPRAVUJEME

VIANOCE 2015

19. 11. 2015 o 18:00 hod.
Kino PANOREX
Nová Dubnica
Vstupné: 2,50 €
POZOR! Ku každému vstupu 
ZĽAVA 15% na nákup v pre-
dajni KLINGO ŠPORT v Dca!



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Matej Foltín, Ondrej Chrastina, Eliška Fajnorová, 
Filip Marušinec, Dorota Múčková, Natália Baginová, 
Samuel Rehák

Na spoločnej ceste životom:
Marek Mešťanek – Ing. Zuzana Pecháčková

Opustili nás:
Alena Makovičová, Anton Sondor, Helena Ševčíková, 
Anton Kyselý, Pavlína Harachová, Štefan Lobotka, 
Ivan Jurčí, Magdaléna Mitánková, Emília Dulková

Spoločenská kronika

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
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Emil Červenák
Oznamujeme všetkým priateľom a známym, 
že 1. novembra uplynú dva roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko a pradedko Emil 
Červenák. Ktorí ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, 
deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Miroslav Rác
Dňa 30. októbra uplynie rok, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko Miroslav Rác. Uctime si 
jeho pamiatku tichou spomienkou.

Gustáv Galbavý a Elena Galbavá
Dňa 15. Decembra 2015 a 1. mája 2016 uplynie 
20 rokov, odkedy nás opustili rodičia Gustáv Gal-
bavý a Elena Galbavá. S láskou spomína dcéra 
Daniela s rodinou. Kto ste ich poznali, venujte 
im, prosím, tichú spomienku.

Janka Mináriková
Dňa 18. septembra uplynulo sedem rokov, od-
kedy nás navždy opustila naša milovaná dcéra, 
manželka, krstná mama a sestra Janka Minári-
ková. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku.

Štefan Dravecký
Dňa 16. novembra uplynie desať rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný Štefan Dravecký. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry        
a ostatná smútiaca rodina.

Ján Habšuda
Dňa 4. októbra uplynulo päť rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko Ján Habšuda. S láskou spomínajú 
manželka Anna, synovia Ján a Pavol s rodinami 
a dcéra Jarmila s ostatnou rodinou.

Ján Češko
Dňa 21. októbra uplynulo deväť rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko        
a pradedko Ján Češko. S láskou a úctou spomí-
najú dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

František Černuška
Dňa 18. októbra uplynuli dva roky, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko František 
Černuška. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn, dcéra s rodinou a ostatná rodina.

Ján Hrevuš
Dňa 26. septembra si pripomenieme prvé výro-
čie, odkedy nás opustil milovaný manžel, otec     
a dedko Ján Hrevuš. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S úctou a láskou spomí-
najú manželka, deti a vnúčatá.

Ing. Pavel Ondrejička
Dňa 18. októbra uplynul jeden smutný rok, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, otec a ded-
ko Pavel Ondrejička. Kto ste ho poznali, venujte 
mu, prosím, tichú spomienku. Navždy zostaneš 
v našich srdciach.

Milada Petríková
Oznamujeme všetkým priateľom a známym,      
že 20. novembra uplynie desať rokov, čo nás na-
vždy opustila mama, babička a prababička Mi-
lada Petríková. Ktorí ste ju poznali, venujte jej, 
prosím, tichú spomienku. Spomínajú syn Anton 
a dcéra Milada s rodinami.

Mestká polícia v Novej Dubnici uporňuje občanov obce 
Kolačín na časté poškodzovanie dopravných značiek, ich 
premiestňovanie a zastriekavanie.  Uvedeným konaním sa  
občania takto konajúci dopúšťajú trestného činu poškodzo-
vania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného za-
riadenia podľa § 286 odst. 1 písm. a Trestného zákona, kde 
páchateľa skutku možno potrestať odňatím slobody na jeden 
až päť rokov. 

Dňa 04. 09. 2015 v čase o 07.25 hod. telefonicky oznámené, že           
v mestskej časti Kolačín na ul. Farskej sa pohybuje kôň. Hliadka 
zistila majiteľa zvieraťa, ktorý však nebol zastihnuteľný. Kôň sa 
v čase o 07.55 hod. presunul z ulice Farskej smerom na lúku, kde 
sa pokojne pásol.

Mestská polícia upozorňuje!

Prevádzka: Topoľová ul. 781/5 (budova TEKOS)
Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

KOMPLETNÝ POHREB
od 480 EUR

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

AKCIA!!! Žulový 1-hrob
s pomníkom od 950 Eur

DUŠIČKY

Nastal čas, keď viac ako ino-
kedy myslíme v modlitbách 
na našich drahých zosnulých 
a prosíme za ich duše. Vždy, 
keď stojíme nad hrobom či pri 

cintorínskom kríži, ďakujeme 
za všetko, čo pre nás v živote 
spravili a zároveň si uvedo-
mujeme vlastnú zraniteľnosť.  
Uvedomujeme si, že máme 
ešte čas. Ale koľko? Rok, me-
siac, týždeň či deň a možno 
už iba hodinu. Vieme, že Boh 
nežiada od nás veľa. Možno 
zmierenie s Ním, viac ocho-
ty, lásky, trpezlivosti. Preto 
ho prosíme, aby naplnil naše 
srdcia novou nádejou a láskou 
a dal nám odvahu, aby sme           
s pokorou  a  odovzdanos-
ťou prijímali životné skúšky              
a tak boli  pripravení, keď nás              
k sebe povolá.

Štefan Wallner 
farár

Spomienka na zosnulých

Štefan Wallner

Zomrel jeden z najstarších 
saleziánov, don Kyselý.
 

Don Anton Kyselý, najstar-
ší člen komunity saleziánov           
v Novej Dubnici, zomrel 1. ok-
tóbra 2015 popoludní vo veku 
92 rokov.

Pochádzal z obce Brodzany, 
pri Partizánskom, narodil sa 
17. júla 1923. Tam navštevoval 
aj ľudovú školu. V septem-
bri 1937 nastúpil do Šaštína                                                                     
k saleziánom, kde na gym-
náziu absolvoval päť tried                                                           
a následne vstúpil do novi-             
ciátu. Prvé sľuby zložil 16. au-
gusta 1943, spolu s 21 ďalšími 
spolunovicmi. Po ďalších troch 
triedach gymnázia, ktoré ab-
solvoval v Trnave, maturoval 
roku 1946. Na saleziánsku 
pedagogickú prax bol posla-
ný do Michaloviec, kde prežil 
dva roky a tretí rok asistencie 
strávil opäť v Trnave. Na oboch 

miestach bol asistentom štu-
dentov na internáte. V roku 
1949 zložil večné sľuby, netu-
šiac, ako o niekoľko mesiac 
komunistická moc zakročí voči 
všetkým reholiam. Po Barbar-
skej noci bol aj on internovaný 
v Podolínci spolu s mnohými 
ďalšími rehoľníkmi, odkiaľ sa 
dostal v septembri 1950 v sku-
pine bohoslovcov zo všetkých 
reholí do Strašíc pri Rokyca-
noch, na práce – tzv. „PTP“ 
na vojenských stavbách.                                
V auguste 1951 ho ŠtB zatkla, 
vyšetrovali ho v Nitre a vo fe-
bruári 1952 bol odsúdený na 
12 rokov. Najprv bol väznený                                                                      
v Ilave a potom na Mírove, až 
do 13. augusta 1959, kedy ho 
prepustili. Počas ďalších rokov 
sa tajne pripravoval na kňaz-
skú vysviacku, ktorú prijal 10. 
decembra 1961. Do roku 1969 
bol zamestnaný na JRD v rod-
ných Brodzanoch. Po smrti fa-
rára v roku 1977 ho ustanovili 
za správcu farnosti. Z tohto 
miesta odišiel až v roku 1992 
– do „dôchodku“ do malej ko-
munity v Novej Dubnici. Don 
Anton Kyselý zostal v tomto 
meste žiť a pomáhať až do svo-
jej smrti. Zosnul v komunite, 
vo štvrtok 1. októbra 2015, na 
deň sv. Terézie z Lisieux.

Štefan Wallner
farár

Nenápadný hrdinaZ bloku mestskej polície

Územný plánu mesta Nová Dubnica – Zmeny a doplnky č. 1 

Na rokovanie poslancom mestského zastupiteľstva dňa 
4.11.2015 v kultúrnom dome Kolačín bude predložený návrh    
Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu mesta Nová Dubnica.

Obstaranie zmien a doplnkov platného ÚPN mesta Nová 
Dubnica bolo iniciované aktuálnou spoločenskou situáciou                          
a ekonomickými podmienkami a potrebami. Dôvodom zmeny             
v územnoplánovacej dokumentácii bola potreba korigovať pô-
vodne stanovené a iniciovať nové rozvojové procesy sociálneho  
a hospodárskeho rozvoja.  

ZaD č. 1 ÚPN mesta budú po schválení spolu so základnou 
územnoplánovacou dokumentáciou – ÚPN mesta základným 
územnoplánovacím dokumentom a záväzným podkladom pre 
rozvoj nových funkčných štruktúr mesta a priestorovú lokalizá-
ciu potenciálnych investičných celkov orientovaných hlavne na 
bývanie, občiansku vybavenosť a výrobu, vrátane zariadení do-
pravnej a technickej vybavenosti územia a zelene. Zároveň bude 
v zmysle platných právnych noriem záväzným východiskovým 
podkladom pre orgány verejnej správy, právnické a fyzické oso-
by a všetkých obyvateľov, podkladom pre vypracovanie ÚPN-Z, 
na územné rozhodovanie a vypracovanie dokumentácie stavieb.

Proces obstarávania ZaD č. 1 ÚPN mesta vrátane jeho prero-
kovávania je vykonaný v súlade s ustanoveniami stavebného zá-
kona a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby 

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Tento blog píšem v čase, keď 
máme tesne pred naším po-
sledným podujatím, no vy ho 
čítate až potom, čo toto po-
dujatie prebehlo. A tak vám 
dnes neprinesiem výsledky, 
ale len náš pohľad na to, aký 
vplyv má takéto podujatie       
v takomto jesennom počasí 
na detský organizmus...

Leto je nenávratne preč             
a zima sa nám pomaly derie pod 
nechty, daždivé dni pribúdajú a 
choroby sa akosi kopia. Vďaka 
pohybu vieme všetkému ako-
si lepšie odolávať. Ak beháme, 
zima nám nie je, choroby na 
nás nemajú, lebo máme lepšiu 
imunitu a nakoniec ani ten dáž-
dik nám až tak nevadí. O to viac, 

ak máme pred sebou motiváciu, 
ktorá je silnejšia, ako ten chlad     
z počasia. 

A v tomto jesennom období 
sme ešte jednu takúto športovú 
motiváciu pripravili aj pre náš 
drobizg. OSA ASFALTHLON 
2015 bolo posledné z detských 
športových podujatí organizo-
vaných v tomto roku, ktoré bolo 
zároveň posledným do seriálu 
OSA CHALLENGE 2015. Deti 
sa ešte pokúsili zabojovať o po-
sledné body, možno rozhodujúce 
do celkového umiestnenia.

Mierové námestie sa tak po-
sledný krát v tomto roku zaplnilo 
drobizgom a pod krídlami OSA 
Športovej Akadémie roztlieskalo 
všetkých fanúšikov z radov rodi-
čov, starých rodičov a všetkých 
rodinných príslušníkov. Dospelí 
si mali možnosť vyskúšať simu-
lované situácie návykových látok 
a ich vplyv na organizmus vodi-
ča, cyklistu, či chodca. 

Takže nielen pohyb – šport vie 
zahriať a posilniť organizmus, 
ale, žiaľ, i alkohol, či iná návyko-
vá látka. Na tomto podujatí sme 
mali možnosť vidieť a posúdiť 
sami, ktorá z dvoch alternatív 
prevencie je lepšia. Šport, či al-
kohol. 

Šport prináša radosť, zábavu, 
zdravie, lepšiu imunitu a silnej-
šiu osobnosť. Alkohol, naopak 
slabšie reakcie, zníženú schop-
nosť úsudku, slabší organizmus, 
devastáciu človeka. Aj keď nám 
aj tu mnohé situácie prídu neje-
den krát smiešne. 

Dúfam, že sme vám pomoh-
li aj touto cestou ukázať, aké 
je dôležité viesť deti k športu               
a zdravému spôsobu života. Ce-
loročne, v lete v zime, v teple,   
v daždi, či vo vetre... budú silné 
ako my v OSA ACADEMY. 

Adrián Gazdík
OSA SPORT ACADEMY

Zima sa pomaly, ale isto blíži a už je o niečo ťažšie tráviť čas von-
ku. Pravých športovcov nepriaznivé počasie síce neodradí, ale 
predsa len je fajn mať aj inú alternatívu. Boli sme preto vyskúšať 
novodubnickú plaváreň, ktorá otvorila svoju sezónu na začiatku 
októbra. A bolo to výborné! Voda má príjemnú teplotu, ľudí tak 
akurát... Plávanie tým pádom určite zaradíme do svojho športo-
vého harmonogramu.

Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 16.00 – 21.00 hod.
Sobota – Nedeľa: 13.00 – 18.00 hod.

Vstupné:
Dospelí: 2,00 € / Študenti: 1,50 € / Deti a dôchodcovia: 1,00 €.

Informácia

Poďakovanie

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Miniturnaj prípraviek

Plaváreň otvorená

Putovanie česko-
-slovenským pomedzím

Pravidelný pohyb je základom zdravia našich detí.

Dňa 10. 10. 2015 sme sa zú-
častnili miniturnaja prípra-
viek ročníka 2006. Zúčastnili 
sa 4 družstvá. AC Trenčín, 
MFK Piešťany, FA Častkovce 
a MFK Nová Dubnica. Hralo 
sa na dvoch ihriskách, 2 x 25 
minút dvojkolovo, spolu 6 zá-
pasov. Hrali sme nepretržite 
s malými prestávkami. Hneď 
na začiatku prvého zápasu 
sa nám zranil hráč Kamil 
Horník, ktorý je pravidelným 
hráčom prvej päťky. Museli 
sme kombinovať, ale dohrali 

sme. I napriek týmto skutoč-
nostiam sme oproti zdatným 
súperom hrali dobre. Niektorí 
hráči vôbec nestriedali ako 
napríklad Tomáško Janderla, 
Šimon Mitáš a Jakub a Mar-
tin Sabovci. Veľkú radosť mne 
aj prítomným divákom urobili 
bratia Sabovci. Brankár Jakub 
v bráne čaroval. Martin strelil 
sedem gólov. Celému mužstvu  
gratulujem.

Milan Úradník
tréner

Počas víkendu od 18. do 20. 
septembra sa vydali členovia 
Klubu slovenských turistov 
Kolačín a ich sympatizanti 
na výlet, ktorého cieľom bolo 
spoznávať krásy česko-slo-
venského pomedzia. 

Po ceste sme v ČR navštívili 
hrad a oboznámili sa s históriou 
regiónu. V časti Kasárne na 
Makove, kde sme boli ubytova-
ní, sme sa cítili ako doma. Hoci 
turistická ubytovňa pamätala 
aj časy dávno minulé, čoskoro 
sme si zvykli, v spoločenskej 
miestnosti pri krbe sme boli 
ako jedna veľká rodina, súťa-
že, zábava, spev a vtipy nemali 
konca kraja. V sobotu ráno nás 
privítala vonku hmla, ale to nás 
neodradilo od naplánovanej 
turistiky k prameňu Kysuce                                                                       
a popoludňajších vychádzok do 
okolia. Večer sme si pri krbo-
vom ohni spríjemnili súťažou 
Minitalent KST, ktorá sa stret-
la s veľmi pozitívnou odozvou,      
aj keď spočiatku sa zapojiť 
nechcel nik. Našťastie turisti           

z Kolačína a okolia nezostali 
nič dlžní svojej povesti vyni-
kajúcej partie, ktorá spolu žije 
už niekoľko rokov. Počasie sa 
neumúdrilo ani v nedeľu, hmla 
nás prenasledovala takmer 
celým prechodom Kysuckých 
Javorníkov. Až tesne pred Ko-
hútkou sa obloha roztvorila, 
hmla zmizla a nám sa naskytli 
nádherné výhľady predovšet-
kým na českú stranu. Parené 
buchty na Portáši či na Koh-
útke sa nedajú opísať slovami, 
to treba jednoducho vyskúšať. 
Keď sme sa v nedeľu popolud-
ní vrátili domov, boli sme radi, 
že sme to zvládli šťastlivo, bez 
úrazu a spokojní, že sme v kru-
hu priateľov prežili pekný výlet.

Najbližšie sa chystáme na 
Inovec, kde sa v sobotu 14. 
novembra uskutoční Jesenné 
stretnutie turistov Trenčian-
skeho kraja spojené s vyhodno-
tením najaktívnejších turistov 
za jednotlivé kluby. Môžete sa   
k nám pridať.

-sk-
V októbri získalo mesto Nová Dubnica vďaka Ing. Micha-
lovi Rafajovi za zvýhodnených podmienok novú výsledko-
vú tabuľu SVT 17, určenú na zobrazovanie stavu zápasov                                   
v športových halách a telocvičniach. Výsledková tabuľa bude 
umiestnená do mestskej športovej haly. Touto cestou pánovi 
Rafajovi za všetkých športových nadšencov ďakujeme!

Kashmir
Film režiséra Marka Kogelmana je úvodným fi lmom tohtoroč-
ného SNOW FILM FESTu. Tým Soulryders sa tvárou v tvár 
stretáva nielen s technicky náročnými výstupmi a zjazdmi, ale aj 
s politickými nepokojmi na hraničnom území Indie a Pakistanu.

Arrowhead 135
Ultramaraton Arrowhead 135 severnou Minesotou patrí medzi 
päťdesiatku najnáročnejších závodov na svete. Donútiť premrz-
nuté telo k zdolaniu 135 míľ na snežnom bicykli, bežkách či pešo 
za 60 hodín nie je totiž vôbec jednoduché. Film sleduje jedného 
pretekára z každej kategórie bojujúceho nielen s mrazmi -48°C, 
ale aj sámého so sebou.

Few days
Film Few Days sleduje dve skupiny českých freeskiingových 
jazdcov, z ktorých obe majú rovnaký cieľ, ale odlišný spôsob jeho 
dosiahnutia. Ich prístup k horám ukazuje jednu spoločnú vášeň. 
slobodu a čerstvý prašan.

Neskrotná Antarktída
S nápadom vydať sa na Antarktídu prišiel Mike Libecki, horo-
lezec a dobrodruh často spolupracujúci s National Geographic. 
Plán bol nájsť najväčšiu koncentráciu doteraz neobjavených 
vrcholov a v oblasti uskutočniť toľko prvovýstupov, koľko drsné 
antarktické počasie a kondícia lezcov dovolia.

The Pamír Game
Tri hory, tri príbehy, jedno veľké dobrodružstvo a zábava pri vý-
prave Beton Ski Teamu do tádžického Pamíru. Po zjazde Pik 
Cetyrjoch vyráža Martin a Karel na Pik Komunisma, najvyššiu 
horu bývalého československého zväzu, kde ich výstup zastaví 
obrovská lavína. Čo robiť, keď stratíte vybavenie a vaša vysnená 
misia je stratená? Vymyslíte si nový cieľ, pri ktorom si opäť budú 
všetci ťukať na čelo.

BONUSOVÉ FILMY:

Afterglow
Afterglow je oslavovaný ako jeden z fi lmársky najhlbších lyžiar-
skych snímok všetkých čias. Veľké skoky či brázdenie prašanu, 
všetko natáčané v noci s masívnymi LED svetlami. Vystupujú 
špičkoví lyžiari Pep Fujas, Eric Hjorleifson, Daron Rhalves             
a Chris Benchetler.

An Education
Mike Libecki ide na svojej 58. expedícii na Antarktídu spoločne 
so svojou jedenásťročnou dcérou Lillianou. Krátky fi lm ukazuje 
prístup otca k príprave malej dcéry na jej prvú veľkú lyžiarsku 
expedíciu.

Artic Air
Dobrodružná výprava dvoch bratov Finna a Nialla na východ-
nom pobreží Grónska, kde kombinujú lyžovanie, horolezectvo        
a speed fl ying. Títo chlapci vyliezli na niekoľko doteraz nepome-
novaných hôr a z ich vrcholov zlietli s malým padákom.

From the road
Príbeh bývalého profesionálneho lyžiarskeho guida Erica Hen-
dersona, ktorý sa vracia na miesto, kde mu osud zastavil profe-
sionálnu kariéru. Na zlovestnom aljašskom vrchole Meteorite si 
totiž Eric v roku 2009 zlomil krk.

Na festivale Snow Film Fest otvoríme aj výstavu unikát-
nych fotografi í Dubničana Peťa Hollého z jeho potuliek 
svetom – Pakistan, Grécko, expedícia Fjällräven Polar     
a veľa ďalšieho. 
Fotografi e budú v kine Panorex vystavované do 30. 11. 
2015. Tešíme sa na vás!

Celovečerné pásmo špičkových fi lmov o extrémnom lyžovaní, zimnom lezení a ďalších zimných športoch. 

Snow Film Fest 2015 

Najskôr trochu pohybu, potom parené buchty na Kohútke!


