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Nezabudnite na voľby!

Výtvory z našich záhrad

Úspechy FK Nová Dubnica

Budeme si voliť svojich zástupcov do mestkých zastupiteľstiev.
Viac o voľbách na stranách 5, 6 a 7.

Záver záhradkárskej sezóny v kine Panorex.
Viac sa dočítate na strane 9.

Ako sa darilo našim futbalistom v jesennej časti.
Odpoveď nájdete na strane 12.

Keď sa sen stane skutočnosťou
Obyvatelia Kolačína už niekoľko rokov snívali o tom,
že s pomocou vedenia mesta
nájdu priestor, kde by bolo
možné zhmotniť takmer
700-ročnú históriu obce.
Niekoľko rokov zhromažďovali veci, ktoré našli na
svojich povalách, stodolách
a v pivniciach a prinášali ich do
priestorov Kultúrneho domu v

Kolačíne. Tu na poschodí už
čakali dve miestnosti na to,
kedy sa ich dotknú šikovné
ruky dievčat z oddelenia kultúry a graﬁka Milana Ondrišáka.
V spolupráci s členmi Jednoty dôchodcov Kolačín ich
postupne premieňali na Historickú izbu, ktorú počas zasadnutia mestského zastupiteľstva slávnostne otvoril dňa
19. septembra primátor mesta

Peter Marušinec.
O príjemnú atmosféru sa
postarala spevácka skupina
Dubnička. Spevy z Kolačína
v jej podaní, ako aj autentický
hudobný prejav našich chlapov chytili za srdce nejedného
návštevníka. Obdivovať bolo
možné i staré kroje, ktoré si
dodnes obliekajú dievčatá
a ženy pri podobných príležitostiach. Zachovať sa ich

podarilo vďaka pani Barbore
Kubaščíkovej, ktorá ich s láskou opatruje.
Ak ste slávnostné otvorenie
Historickej izby v Kolačíne
nestihli, máte možnosť si ju
prezrieť každú stredu v čase
od 15.00 – 17.00 hod., príp. po
dohode s oddelením kultúry
a športu na mestskom úrade.
Soňa Kačíková

Peter Marušinec počas slávnostného zasadnutia mestského
zastupiteľstva. Foto: Peter Jelínek
Vážení spoluobčania,
o niekoľko dní nás čakajú komunálne voľby, v ktorých budete
rozhodovať o novom vedení mesta na ďalšie štvorročné funkčné
obdobie. Preto by som vás všetkých rád vyzval, aby ste využili
svoje právo voliť a prišli k volebným urnám, pokiaľ vám nie je
ľahostajná budúcnosť nášho mesta.

Sen mnohých Kolačíncov sa konečne splnil.
Foto: archív OKaŠ

Otvorenia Historickej miestnosti v Kolačíne sa zúčastnilo aj
vedenie mesta. Foto: archív OKaŠ

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva sa konalo tradične v priestoroch
Kultúrnej besedy v Novej
Dubnici dňa 15. októbra.
Pozvánka obsahovala síce
6 bodov, ale po predložení návrhu zástupcu primátora, bol
jeden bod z programu rokovania stiahnutý.
V úvode rokovania predložil riaditeľ Bytového podniku,
m.p.o. Nová Dubnica návrh
na zmenu rozpočtu BP, m.p.o.
ešte na rok 2018. Pri tejto zmene nedochádza k navyšovaniu
rozpočtu, ale len k presunu

ﬁnančných prostriedkov medzi jednotlivými strediskami.
Tam, kde je predpoklad, že nebudú čerpané, do stredísk, kde
čas ukázal potrebu navýšenia
ﬁnančných prostriedkov na
údržbu.
Druhým bodom rokovania
mestského zastupiteľstva bolo
prerokovanie správy o inventarizácii majetku mesta Nová
Dubnica k 31. 12. 2017. Ústredná inventarizačná komisia
nezistila žiadne manko ani
prebytok a potvrdila, že všetok
majetok je riadne evidovaný
v majetku mesta tak, ako to vyplýva zo zákona o účtovníctve,

ako i z internej smernice na
vykonávanie inventarizácie.
Nemenej dôležitým bodom,
ktorý poslanci prerokovali,
bolo zverenie majetku mesta
do správy. Išlo o súbor komponentov tvoriacich detské
ihrisko v obstarávacej cene
viac ako 5 000,- eur, ktoré bolo
vybudované v areáli ZŠ na Ulici Janka Kráľa. V obstarávacej
cene 5 064,11 bol zverený do
správy MŠ na ulici P. Jilemnického konvektomat, ktorý je využívaný na varenie obedov pre
našich škôlkarov.
V ďalšom bode poslanci
schválili zriadenie vecného

bremena v prospech spoločnosti BONO – DEVELOPMENT, s.r.o., Nová Dubnica za
účelom vybudovania a uloženia inžinierskych sietí k stavbe „Bytový dom DUBOVEC
– 40 b. j.“
Posledným bodom rokovania mestského zastupiteľstva
bol odpredaj spoluvlastníckych podielov k pozemku pod
obytnými domami súp. č. 533 a
súp. č. 730, ktorý poslanci jednomyseľne schválili.
Celý zápis z rokovania mestského zastupiteľstva nájdete
na internetovej stránke mesta
www.novadubnica.eu.

Voľby sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.

Pri príležitosti končiaceho sa volebného obdobia sa vám chcem
poďakovať za prejavenú podporu počas uplynulých štyroch rokov. Svojimi podnetmi a názormi ste aj vy prispeli k mnohým
veciam, ktoré sa v našom meste zmenili. Moja veľká vďaka patrí zamestnancom mestského úradu za ich každodennú prácu.
Ďakujem celému poslaneckému zboru za to, že rokovania zastupiteľstiev boli konštruktívne, bez zbytočných emócii. Zloženie
mestského zastupiteľstva za uplynulé štyri roky ukázalo, ako sa
dá spolupracovať a hľadať kompromisy aj pri názorových rozdieloch poslancov a vedenia mesta.
V neposlednom rade by som sa chcel poďakovať svojej rodine za
podporu a trpezlivosť pri výkone mojich pracovných povinností.
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Slovko pre manželov
Každý partner má v sebe veľké bohatstvo.
Preto prvým krokom je rozpoznať svoje rozdiely.
Druhým je akceptovať, že neexistuje len môj správny spôsob
myslenia a konania. Náš spôsob myslenia nie je lepší ani
horší než spôsob nášho partnera – je len odlišný.
Ak považujeme za „normálny“ iba náš vlastný spôsob
správania a správanie druhého za „chybné“, pravdepodobne
si v manželstve intimitu nevybudujeme.
Tretí krok znamená uveriť, že naše odlišné prístupy sa môžu
vzájomne dopĺňať. Ak sa sústredíme na to, čo môžeme na
svojom partnerovi obdivovať a nie na to, čo nás rozčuľuje,
nesmierne to manželstvo posilní.
Štefan Wallner, SDB
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Úcta k našim
seniorom
Jeseň je vhodným obdobím
na zamyslenie sa, zastavenie a zaspomínanie si. Nie
nadarmo si práve začiatkom jesene pripomíname
našich seniorov. Mesiac
október je Mesiacom úcty
k starším.
Práve vtedy máme možnosť viac ako inokedy prehodnotiť náš život a pripomenúť
si dôležité míľniky na našej
ceste životom. Na našu tvár
už čas napísal hlboké vrásky,
vlasy pokryl nám závoj strieborný. Pod ním však skrývajú sa dlhoročné skúsenosti
a práca, ktorú sme vykonali,
je najkrajším svedectvom
nášho života.
Šťastie, krása, zdravie, sila,
vytrvalosť, či aj istá bezprostrednosť, sú danosti, ktoré
sa pripisujú najmä mladosti.
Napriek tomu, že s pribúdajúcimi rokmi tieto schopnosti
a vlastnosti, ako aj zdravie,
duševná a fyzická ﬂexibilita

ubúdajú, prichádza rešpekt.
Zúročujú sa rokmi nadobudnuté skúsenosti, a tak ako
slnko rozdáva ľuďom teplo
a život, rozdávame aj my, seniori pokoj, lásku a múdrosť.
Majme sa preto nielen
v tento mesiac radi navzájom, nezáviďme si mladosť
a
neodsudzujme
šediny.
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, ale
aj keď v očiach zračí sa mu
múdrosť. Človek je krásny
nielen vtedy, keď má hebkú
pleť, ale aj keď tvár mu zdobia
vrásky a biele vlasy spadajú
do čela.
Ponárajme sa slovami
v rozhovoroch s vnúčatami do
doby, keď boli sme mladými.
Človek je vtedy krásny, keď
ho majú radi, rodina, príbuzní a priatelia. Človek je vtedy
šťastný, keď môže byť s ľuďmi,
ktorí si ho vážia, ktorých si on
váži.
Eva Vetrová, KD

Mesiac október je mesiacom úcty k starším.
Foto: Miloš Toman

Spomienka na
Vratislava Hruboša

Vôňa benzínu a rachot silných strojov
prilákali tisíce Novodubničanov!
strany divákov, ale aj samotných motorkárov.
Tešili sa nielen dospelí,
ale aj deti. „Bola to riadna
„pecka“. Krásne nablýskané
a ten rachot.,“ povedala jedna
z účastníčok nočnej jazdy. Potom, čo sa rôzne skútre, „naháče“,

choppery,

plnokrvní

športovci či dokonca historický Velorex predstavili vo svojej
plnej kráse všetkým divákom,
vydali sa na nočnú jazdu mestom. Bolo vidieť, že ak sa niečo robí s láskou, má to zmysel
a radosť v očiach všetkých
Silné stroje a vôňa benzínu prilákali takmer 3000 obdivovateľov. Foto: Mário Badík

zúčastnených, či už divákov
alebo motorkárov, bola toho

Začínali pred ôsmymi rokmi
na pumpe s necelou stovkou účastníkov. V roku 2016
už ale prišlo na netradičný
zraz motorkárov takmer 600
účastníkov, o rok neskôr cez
700.
Tento rok sa takmer 1000
silných dvoj (ale aj troj) kolesových nablýskaných strojov
prehnalo ulicami Novej Dubnice. „Začiatky boli ako vždy
ťažké, bolo to niečo nové, neokukané. Väčšinou sa jazdí len
cez deň, tak sme chceli niečo
výnimočné. Začínali sme s necelou stovkou motoriek. Malo
to veľký úspech, každý si pochvaľoval, tak sme sa rozhodli
pokračovať. Aby to nebolo jednotvárne, meníme trasu každý

rok,“ prezradil bývalý organizátor, dnes už spoluorganizátor Ladislav Sjekel. Tento
rok už prenechal organizačnú
štafetu na iných.
Tohtoročný 8. ročník Nočnej
jazdy Považím neobišiel opäť
naše mesto, a takmer 3000
ľudí sa prišlo pokochať krásou
vyleštených tátošov, nasýtiť
sa vône benzínu a rachotu silných motorov. Kto prišiel, rozhodne neoľutoval a koniec leta
tak opäť patril ak nie jednej
z najvydarenejších, tak určite
najmasovejšej akcii v Novej
Dubnici.
Nielen drsní muži v kožených vestách či rôznych kombinézach, ale aj krásne ženy
prišli predstaviť svoje vyparádené tátoše. Motorkárky

a motorkári z rôznych kútov
Slovenska prišli do Novej Dubnice už na ôsmy ročník čoraz
viac obľúbenej akcie, nielen zo

dôkazom.
Marián Michalko

Veru, bolo sa na čo pozerať. Foto: Mário Badík

Deň pre škôlku úspešne za nami

Ako nedokončená pieseň, ako z koreňov vyvrátený strom je
život muža, ktorého skosila nečakaná smrť a zostali len oči
pre plač.
Takouto nedokončenou piesňou zostal život nášho dlhoročného priateľa a kolegu Vratislava Hruboša, ktorý bol viac ako 13
rokov pracovníkom Mestského úradu v Novej Dubnici. Tragická
nehoda zabránila, aby mohol 16. októbra 2018 osláviť 55 rokov
nielen v kruhu svojej rodiny, ale i kolegov, priateľov, známych.
Všetci, ktorí Aťa poznali, vedia, že stretnúť sa a pracovať
s takým človekom ako bol on, bolo pre každého z nás potešením.
Za svoj krátky život dokázal vstúpiť do života nášho mesta nezabudnuteľným spôsobom. Zostalo toho veľa, čo nám ho denne pripomína. Spomínajú kolegovia z mestského úradu, matka Jiřina,
bratia Vlastimil a František s rodinami.
Podporiť dobrú vec prišlo mnoho skvelých ľudí.
Foto: OZ Ovečkovo
Myšlienka, ktorá sa zrodila
v hlavách rodičov detí navštevujúcich materskú škôlku v Spojenej škole sv. Jána
Bosca sa pretavila v realitu
a čo viac, v úspešnú realitu.
Zorganizovať podujatie pod
názvom „Deň pre škôlku“
bolo iniciatívou, ktorej cieľom bolo vyzbierať ﬁnančné
prostriedky na dostavbu detského ihriska.
Preto s podporou všetkých
oslovených a hlavne štedrých
sponzorov sme mohli pre deti
a ich rodičov pripraviť deň
plný zábavy, súťaží a chutného
jedla, popretkávaný výbornou

hudbou, spevom a tancom,
ktorý slávnostne otvorili svojim vystúpením detičky z materskej škôlky.
Do projektu sa zapojili ako
žiaci Spojenej školy sv. Jána
Bosca, či už ako animátori
na súťažných stanoviskách či
ako hudobná skupina 1133 na
pódiu, tak i mladí talentovaní
ľudia z okolia. Zavítali k nám
DS Kolíska z Dubnice nad Váhom či LT tanec z Novej Dubnice. Pozvanie k nám prijali aj
všetky záchranné zložky, ktoré
deťom predviedli policajné,
hasičské a záchranné vozidlá.
Taktiež si deti mohli spolu s
rodičmi pozrieť ukážku psovo-

dov, zamieriť k terapeutickým
mačičkám po objatie, nechať
sa povoziť na koníkovi, pozrieť
si traktor či kamión alebo zavítať do BAKA fotokútika pre
momentku. Pre dospelých
boli zase pripravené prednášky zo sveta kváskovania a bylinkárstva i predajné stánky
s rôznymi drobnosťami.
Pre tie deti, ktoré mali energie na rozdávanie, boli pripravené skákacie atrakcie či bežecká dráha. I dospelí si prišli
zašportovať a podporili dobrú
vec svojou účasťou na charitatívnom behu, ktorý bol síce
náročný, ale všetci ho zvládli
bravúrne.
Celý deň bol pre nás naplnený úsmevom, radosťou,
zábavou a hlavne dobrým pocitom, že ľudia prišli, aby podporili dobrú vec a ukázali, že
majú záujem zveľaďovať svet
okolo nich a pomáhať. Naozaj
s radosťou v srdci a naplnením
sme mohli v závere celého dňa
poďakovať všetkých ľuďom,
ktorí od začiatku boli ochotní do nášho snaženia vkročiť
a aj tým, ktorí prišli túto snahu podporiť, lebo bez nich by
sme nenaplnili cieľ, ktorí sme
si dali. A to vyzbierať dostatok
ﬁnancií na dostavbu ihriska.
S potešením, a hlavne s hrdosťou môžem povedať, že cieľ sa

naplnil.
Poznanie, že sú okolo nás
dobrí a štedrí ľudia a že nie
sme si navzájom ľahostajní,
je neskutočne motivujúce. Je
zároveň povzbudzujúce aj pre
ďalšie podobné projekty, ktoré
už teraz víria v hlavách. Lebo
keď sa spoja sily, všetko je
možné.
Preto ešte raz veľká vďaka
každému jednému z vás, ktorí
ste prišli a ktorí ste boli súčasťou. Nesmierne si to ceníme.
Vďaka za nás ako rodičov,
vďaka aj za naše deti.
Zuzana Galková
OZ Ovečkovo

www.novadubnica.sk
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Rok v znamení rozvoja DHZ

Na súťažiach sme dosiahli množstvo úspechov. Foto: DHZ
V Dobrovoľnom hasičskom
zbore Nová Dubnica – Kolačín sa pri bežných operatívnych činnostiach pravidelne
stretávame s novými výzvami.
Náš hasičský rok sme začali
výročnou členskou schôdzou,
kde sme dokázali, že naplniť
sálu dobrovoľníkmi pre nás
nie je problém, rovnako ako
zabezpečenie pravidelne sa
opakujúcich aktivít, akými sú
stráženie Božieho hrobu, posedenie pri príležitosti MDŽ,
stavanie mája vlastnými silami bez použitia techniky,
zapálenie sviečky a položenie
kvetov k soche sv. Floriána,
zorganizovanie 5. ročníka
Floriánskej kvapky krvi, pred-

vedenie rôznych ukážok požiarnych zásahov či už priamo
v škôlkach alebo na námestí
pri príležitostí osláv mesta,
kde si mohli spoluprácu pri
pumpovaní vody z „džberovky“ odskúšať nielen najmenší
,ale aj ich rodičia.
O tom, že hasiči sa dokážu aj
zabávať, svedčí organizovanie
hodového víkendu v Kolačíne
i posedenie v lone prírody
v oblasti Kyšky.
Bežná hasičská činnosť je
aj o zásahoch. O tie sme ani
tento rok nemali núdzu, či vo
forme prevencie, keď sme rozširovali koryto potoka, alebo
likvidácie požiaru v kameňolome nad Malým Kolačínom,
až po odstraňovanie následkov
prívalovej búrky v Novej Dub-

nici a Kolačíne. Predchádzať
požiarom sa snažíme pravidelnými kontrolami pred vykurovacím obdobím, ktorú vykonávame každý rok v októbri. Pri
odstraňovaní škôd a zásahoch
je veľmi dôležitá komunikácia,
preto sme sa zúčastnili koordinovaného cvičenia hasičských
zborov v rámci ilavského okresu a venovali sa preškoľovaniu
našich členov.
Na takúto formu služby občanom sa snažíme pripraviť
aj našich najmenších počas
pravidelných tréningov alebo
súťaží. Tých bolo tento rok neúrekom. Azda najväčší úspech
sme dosiahli na okresnej súťaži v Mikušovciach, kde sme
registrovali 3 družstvá, z toho
sa staršie dievčatá umiestnili
na 1. mieste, mladšie dievčatá
na 6. mieste a chlapci obsadili
vo svojej kategórií 5. miesto.
Nakoľko šlo o postupový rok,
dievčatá zabojovali o pódiové umiestnenie v krajskej
súťaži v Bystričanoch, kde
v silnej konkurencií skončili na
2. mieste. V kategórií dorastu
a dospelých sme dosiahli na
súťaži v Dolnej Porube rovnako úspech, chlapci obsadili
skvelé 1. miesto a dievčatá sa
umiestnili na 2. mieste. V kategórií dospelých sme obsadili 4. miesto u žien a 7. miesto
v kategórií mužov.
Okrem pravidelných súťaži

sme sa zúčastňovali aj pohárových, ale i nočných súťaží,
kde za zmienku stojí umiestnenie našich žien na skvelom
3. mieste. Ocenení neboli len
pretekári, ale i naši aktívni členovia pri príležitosti 100. výročia Československej republiky
na Bradle.
Bez podpory mesta by sme
takéto úspechy nedosiahli. Dotáciu 4500 € sme využili najmä
na nákup techniky, zabezpečenie stravovania pre členov, na
údržbu techniky a budovy. Ďalším získaným zdrojom bola
dotácia z Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde sme
v rámci projektu „Rýchlejšie
k terču“ dostali sumu 800 €.
Veľká vďaka patrí aj naším
sponzorom, ktorí nám pomáhajú ﬁnančne i pri zabezpečovaní akcií.
Organizácia bez ľudí nie je
organizáciou. A preto svoj podiel na úspechu nášho DHZ
majú jeho členovia, rodičia,
príbuzní mladých hasičov,
ktorí ochotne pomáhajú spolu
s Viliamom Kubaščíkom pri
príprave na súťaže, ako aj náš
veliteľ Jozef Lehocký s výborom, vďaka ktorému organizácia nielen stojí na nohách,
ale i dýcha.
Dušan Kačík
predseda DHZ

Z činnosti Klubu VENUŠA

Venuše v akcii. Foto: archív klub Venuša
Sme kolektív žien, ktorého hlavnou náplňou je psychosociálna pomoc ženám
s onkologickým ochorením.
Sme veselé i smutné, staršie
i mladšie a všetky prekonávame to, čo sa iní boja vysloviť. „Sme Venušky, a to
znamená, že sa nevzdávame
a chceme vyhrať!“
Začiatok roka sme slávnostne otvorili, o to viac, ak
najstaršia členka klubu oslá-

vila krásne životné jubileum
80 rokov. Aj sme popracovali.
V súčasnosti má náš klub 30
členiek. Stretávame sa dvakrát do mesiaca. Vieme si posedieť, poklebetiť, zasmiať sa
pri kávičke a radi si zaspievame. V januári sme prežili krásny zimný čas v Tatranskom
ľadovom dóme na Hrebienku.
Unikátnosť prírody, úžasný výhľad na okolie v nás zanechal
hlboký dojem. Nezabudli sme
sa pripraviť na príchod Veľkej

noci svojimi výrobkami, ktoré sme prezentovali v Novej
Dubnici, ako aj v Trenčianskej
Teplej, kde k dobrej atmosfére
prispela aj beseda so známou
lekárkou, speváčkou, spisovateľkou Marcelou Laiferovou.
Dňa 16. 6. 2018 Piváreň Štadión vyhlásil súťaž vo „VARENÍ KAPUSTNICE“, kde sme
na čele s Olinkou Dudovou,
Ankou Pšenákovou a Majkou
Holečkovou získali krásne
tretie miesto. Zúčastnili sme
sa jednodňového stretnutia
v Rajeckej Lesnej - stretnutie
žien s onkologickým ochorením z celého Slovenska s výrazným symbolom „Deň
pokory a vďaky“. Podobné
stretnutie uskutočnili aj Venušky z Čadce, kde sme boli
účastné na sv. omši priamo na
pútnickom mieste v Turzovke.
Radi pozývame na prednášky ľudí, ktorí majú vedomosti
o zdravom životnom štýle,
pozitívnom myslení a zdraví.
Veľmi nás zaujala prednáška
na tému „alzheimer“.
Tento rok 6 členiek klubu relaxovalo na Orave v „Oravskej
horárni“. Užili sme si jedinečnú plavbu po Oravskej priehrade loďou a krásny výhľad
počas plavby na Západné Tatry. Podnikli sme vyhliadkovú
plavbu plťou po rieke Orava,
popod skalnaté bralo Oravské-

ho hradu. Užili sme si aj jazdu
vláčikom po Oravskej lesnej
železničke. Navštívili sme
múzeum kávy v dedinke Krušetnica, v ktorom je celosvetovo najväčšia mozaika z kávových zrniečok na stene. Relax
sme si užívali plným dúškom.
Niektoré členky mali možnosť
zúčastniť sa relaxačného pobytu v kúpeľoch, ktorý zorganizovala Liga proti rakovine.
Na jesenný pobyt v kúpeľoch
sa pripravujú 4 členky klubu.
V dňoch 20. - 22. 10. 2018 sme
sa zúčastnili štvrtého ročníka
športových hier v Bratislave
pod názvom „OnkOlympiáda
2018“, ktorý zorganizovala
Liga proti rakovine na Fakulte
telesnej výchovy a športu UK.
Pripravili pre nás pestrú ponuku súťažných aktivít. Počas
celého dňa sme mali k dispozícii cvičenie s fyzioterapeutmi.
Vďaka týmto akciám vznikli
medzi nami nové priateľstvá.
Chceme poďakovať mestu
Nová Dubnica za poskytnutú
dotáciu, ako aj všetkým, ktorí
nám poslali dve percentá
z daní z príjmov. Bez tejto pomoci by sme tieto akcie nemohli zorganizovať.
Kristína Tinková
predsedníčka klubu

Nezabudnite na zaplatenie dane a poplatku za komunálny odpad
Mesto Nová Dubnica ako správca dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad sa týmto obracia na občanov, ktorí v lehote
splatnosti zabudli na svoje povinnosti a doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností, aby tak urobili v čo najkratšom čase. Daň z nehnuteľností bola splatná 30. 9. 2018 a termín na zaplatenie poplatku za komunálny odpad uplynul 31. 10. 2018.
Tým občanom, ktorí doposiaľ neuhradili daň a poplatok za komunálny odpad, je v súčasnom období zasielaná výzva na úhradu nedoplatkov. Ak ani po zaslaní výzvy nedôjde k úhrade nedoplatkov, mesto pristúpi k vymáhaniu exekučným konaním, pričom
vymáhaná suma sa navýši o nie malé trovy konania.

3

Deň jazykov v škole

Uhádni, akým jazykom hovoríme. Foto: archív SŠ Sv. J. Bosca
Národy takmer všetkých
kontinentov sveta sa 26. septembra dostali pod jednu
strechu - pod strechu Spojenej školy sv. Jána Bosca,
kde si pri príležitosti Európskeho dňa jazykov študenti už tradične pripomenuli
rozmanitosť jazykov a kultúr
európskych krajín i mimoeurópskeho sveta.
Nápaditými prezentáciami
a výzdobou tried priblížili
ostatným zaujímavosti a jazyk krajiny, ktorá ich svojím
prostredím,
obyvateľstvom,
bohatstvom zvykov a tradícií

najviac upútala. Prehliadka
jednotlivých tried sa v tento
septembrový deň stala malou
cestou okolo sveta, na ktorej
nelákali len zaujímavosti a pamiatky vzdialených krajín, ale
aj typická kuchyňa.
Veríme, že práve takéto akcie prinesú študentom lákavé
podnety a do budúcnosti vzbudia ich záujem o poznávanie
kultúr iných národov a najmä
ich jazykov, vďaka čomu bude
im i nám všetkým svet o niečo
bližší.
Zuzana Winkler

Festivalová jeseň
v DS Bebčina

Divadelníci z DS Bebčina. Foto: archív DS Bebčina
Divadelný súbor Bebčina
(ZUŠ Štefana Baláža, literárno-dramatický odbor) už
naplno rozbehol školský rok.
Náš súbor aj tento rok tvorí
niekoľko skupín, v ktorých sú
zaradené deti a mládež od 5
do 20 rokov. Bebčina sa opäť
rozrástla o niekoľkých nových
členov, ktorí sa rozhodli „pričuchnúť“ k divadlu.
Jeseň je pre nás tento rok
netradičná – festivalová. Našu
školu a mesto sme koncom
septembra reprezentovali na
celonárodnom
divadelnom
festivale v Brezne s názvom
DIVADELNÁ
CHALUPKA,
kde pozvali organizátori náš
súbor s dvomi inscenáciami,
ktoré mali u divákov a organizátorov veľmi pozitívny ohlas.
No a koncom októbra budú
mať naši najstarší členovia
súboru premiéru na celoná-

rodnom festivale GORAZDOV
MOČENOK v Močenku.
Je pre nás cťou, že náš súbor sa stáva súčasťou zoznamu pozvaných súborov na
celoštátnych festivaloch. Veľmi sa tiež tešíme, že vďaka
divadlu dokážu naše „divadelné deti“ pozerať na vzťahy
v spoločnosti a život okolo
seba trochu inak ako deti „nedivadelné“.
A ešte vysvetlenie, prečo
nepíšeme dĺžeň na chalupku v
názve festivalu DIVADELNÁ
CHALUPKA. Názov festivalu
je vlastne slovnou hračkou na
počesť dramatika Jána Chalupku (pôsobil ako evanjelický
farár v Brezne) a jeho smutného osudu.
Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno – dramatického odboru
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Aby boli Dušičky
sviatkom spomienok

Na Dušičky by sme mali myslieť aj na naše okolie.
Katolícka cirkev 1. novembra slávi prikázaný sviatok
Všetkých svätých, na ktorý
2. novembra nadväzuje deň
Spomienky na všetkých verných zosnulých, ľudovo nazývaný Dušičky.
Oba sviatky majú prastarý pôvod v keltskom sviatku
Samhain, v noci z 31. októbra
na 1. novembra. Okrem toho,
že končil keltský rok, bol tento sviatok časom, kedy mizne
hranica medzi svetom živých
a mŕtvych: duše zosnulých sa
vracajú v túto noc na zemský
povrch a živí môžu navštíviť
podsvetie. Zapálené sviece
ukazovali cestu svetom živých.
Tradíciu zapaľovania ohňov
a sviec v túto noc zachovávali
aj Slovania, ktorí verili v očistné účinky ohňa a svetlo z neho
malo chrániť pred zlými a zlomyseľnými duchmi. Slovania
zároveň vykonávali priamo
na pohrebiskách oslavy a hostiny. Sviatok „spomienky na
všetkých verných zomrelých“
zaviedol v roku 998 clunyjský

opát Odilo, ktorý takto dodal
kresťanský rozmer pretrvávajúcim pohanským obradom.
Sviatok spomienky na zosnulých sa rozšíril po kresťanských krajinách v 13. storočí.
S Dušičkami sa spájajú
rôzne zvyky a tradície. Kedysi
bolo zvykom piecť pečivo v tvare dvoch cez seba preložených
kostí, ktoré sa nazývalo „dušičky“. V pravoslávnej cirkvi
sa zase nosilo jedlo na hroby.
A najznámejším zvykom je
zdobenie hrobov machom, čečinou a čečinovými vencami.
Zelená farba ihličia na hroboch pripomína palmové listy,
ktoré kládli na cestu obyvatelia Jeruzalema pri príchode
Ježiša Krista – čiže symbol
večného života.
Toľko o histórii, tradíciách.
Duchovný rozmer tohto kresťanského sviatku si všetci
ve- riaci pripomenú na omši
na Sviatok všetkých svätých.
Poďme sa však pozrieť na tieto
sviatky z iného pohľadu.
Pri pohľade na nazdobené, farbami hýriace cintoríny,

plné umelých vencov a kytíc
od výmyslu sveta, by sme
si mali položiť otázku, či posolstvo tohto sviatku by sme
nezachovali skôr návratom
k tradičnému „eko“ prírodnému zdobeniu hrobov. Ihličie,
šišky, živé kvety – to je cesta,
ktorou by sa mal uberať každý, kto odolá tlaku konzumnej
doby a hľadá duchovný rozmer tohto sviatku. Vetvičky
z ihličnatých stromov tradične
symbolizujú večný život. Umelé kvety s drôtenou konštrukciou však majú takmer „večný
život“ na skládkach odpadov,
pretože ich rozklad trvá stovky rokov. Spomienku na našich
blízkych, ktorých telo sme vrátili zemi, nekazme výzdobou,
ktorá sa tak ľahko „v prach
neobráti“. Tak či tak, aj umelá
výzdoba hrobu stratí farbu a
po zime putuje do kontajnera.
Skúsme sviatok Dušičiek
osláviť svetielkom sviečky
a prírodnou výzdobou hrobov
– v ponuke mnohých nákupných centier a kvetinárstiev sú
venčeky zo šišiek, prírodného
ihličia a kvetov, kytice z chryzantém či vresu. Práve vres
v rôznych farbách je výbornou
voľbou na ozdobenie hrobu –
aj pri mrazoch, na rozdiel od
chryzantém, si zachová pekný
vzhľad. Cenovo je táto výzdoba porovnateľná s umelými
vencami, vres v kvetináči stojí
menej ako euro. Tvorivé typy
či rodiny s menšími deťmi si
môžu venček či kyticu z prírodných materiálov vytvoriť
sami – aspoň pri zbere vhodného materiálu spravia niečo
pre svoje zdravie vychádzkou
do prírody. Čo vy na to?
Katarína Bašná

Ako spoznáme objemný odpad
Každý Novodubničan stojí
2x do roka pred dilemou, čo
vyhodiť pred barák, keďže
sa priblížil termín vývozu
objemného odpadu. Predkladáme preto manuál, ako
rozlíšiť, čo z vecí, ktorých sa
chceme zbaviť, je OBJEMNÝ odpad a čo nie.
OBJEMNÝ znamená veľký, veľkorozmerný. Takže
bystrejším by malo dôjsť, že
zaváraninové poháre, šatstvo,
plastové obaly z farieb či iné
predmety, ktorým ani pri zveličení nevieme povedať, že sú
veľké, do OBJEMNÉHO odpadu nepatria. Na tieto menšie
odpady máme rôzne typy kontajnerov.
Z predchádzajúceho vyplýva, že OBJEMNÝM odpadom
by malo byť niečo, čo sa:
a) nezmestí do kontajnera
(skrine, postele, matrace, koberce, dvere, kuchynské linky,
vane),
b) síce do kontajnera horko-ťažko zmestí, ale zaplnilo by
to značnú časť objemu kontajnera, a nedá sa to stlačiť/
pomačkať/podupať
(menšie
skrinky, linoleá, dosky, stoličky, WC, umývadlá, pneumatiky
z osobných áut, garníže, väčšie obrazy, kočíky),

c) je to síce nie až také velikánske, ale je to taký druh odpadu, ktorý sa dá recyklovať,
zároveň to však nepatrí svojím zložením do kontajnerov
na triedený zber (keramika
a porcelán - ako misy, kvetináče, šálky, sudy na kapustu
a drevo, drevotrieska - drobnejšie drevené predmety,
hračky).
Osobitnou kapitolou, súvisiacou s objemným odpadom,
je elektroodpad a nebezpečný
odpad. Nebezpečný odpad –
autobatérie, syntetické farby,
riedidlá a rôzne silné čistiace
prostriedky z domácnosti –
nesmieme vykladať ku kontajnerom, je potrebné doniesť
na zberný dvor.
Elektroodpad sa delí do
dvoch skupín. V prvej je ten, čo
nie je nebezpečný a ktorý teda
môžeme vyložiť pri zvoze objemného odpadu – to sú lampy (bez žiaroviek a neóniek),
sporáky, pračky, elektrické
radiátory. Druhou skupinou
elektroodpadu je nebezpečný elektroodpad - chladničky,
mrazničky, televízory, monitory – ten sa NESMIE vykladať
ku kontajnerom, lebo pri jeho
narušení – rozobratí či rozbití
– unikajú do ovzdušia a pôdy
nebezpečné látky. Úplnou la-

hôdkou je rozbitá obrazovka
v trávniku – ani Popoluška či
jej holúbky by ten „bordel“
nevyzbierali. Preto by sme
boli najradšej, keby elektroodpad nekončil pri kontajneroch, ale na zbernom dvore
(drobný elektroodpad aj na
odd. ŽP).
Je zvláštne, že my, milí
a slušní Novodubničania, vieme vyrobiť pri kontajneroch
v čase odvozu objemného
odpadu taký chlievik, plný
okrem objemného odpadu aj
množstvom drobných odpadov. Bolo by fajn, keby sme
nabudúce, pri tom prvotnom
zamyslení sa, čo ideme vyhodiť ku kontajnerom, premysleli aj to, či funkčné veci/predmety/nábytky neponúkneme
známym (alebo aj neznámym
prostredníctvom
inzerátu),
či kvôli poriadku a čistote
v meste nepremôžeme svoju lenivosť a menšie odpady
z dreva, porcelánu, keramiky
či elektroodpady neodvezieme
na zberný dvor (veď v Novej
Dubnici máme všade blízko!)
a ku kontajnerom vyložili na
odvoz len tie odpady, ktoré
sú naozaj OBJEMNÉ.
Katarína Bašná

Otvorím - neotvorím

Pre deti môže byť obyčajné vysýpanie smetí problém. Foto: archív SZŠ
Obyvatelia Novej Dubnice sa
často stretávajú s odpadkovými vrecami, pohodenými
vedľa kontajnerov. Záhada
s pohodenými odpadkovými
vrecami ale nie je neriešiteľná.
Nová Dubnica používa typické kontajnery, ktoré vidíme
skoro na celom Slovensku.
Veľké, ťažké, kovové nádoby na
odpad. Mesto kvôli nim vybudovalo dokonca nové stojiská,
ktoré stáli radnicu aj nemalé peniaze. Napriek tomu je
okolie kontajnerov a stojísk
často znečistené a popri kontajneroch zostávajú vrecia s
domácim odpadom. ,,Myslím
si, že tieto vrecia tam ostávajú
kvôli lenivosti a neochote ľudí
prejsť pár metrov ku kontajneru, preto je cieľom mesta budovať kontajnery, čo najbližšie
k domom. Aby to teda aj tí leniví nemali tak ďaleko ku kontajnerom. A na každom stojisku
by okrem nádoby na zmesový
odpad mali byť pripravené aj
nádoby na triedenie. Nech ľudia majú vlastne rovnako ďaleko aj ku košu na zmesový odpad, ale aj ku košu na papier,
plasty, sklo aj kovy.“, povedala
vedúca odboru životného prostredia Nová Dubnica, Katarína Bašná.
Nechcú, ale musia
Tento problém však nevzniká iba kvôli lenivosti občanov.
Vrecia s odpadom pri košoch
pribúdajú aj kvôli konštrukcii starých kontajnerov. Veľké
a ťažké kontajnery, ktoré mesto využíva už desiatky rokov,
sa totiž ťažko otvárajú. Malé
deti a starší občania nemajú
toľko síl, a preto často nechajú
odpadky vedľa kontajnerov.
Vrecia s odpadom čakajú iba
na náhodných okoloidúcich,
aby ich odhodili. Navyše, niektoré kontajnery sa po dlhých
rokoch používania pokazili.
Smetiarske auto ich pri vysypávaní obsahu často poškodí
do takej miery, že sa nedajú
otvoriť vôbec.
Riešenie?
Možnosťou, ktorá by pomohla zabrániť tomuto problému,
je kúpa nových kontajnerov.
Ide však o nákladnú investíciu,

nakoľko kvôli novým kontajnerom je nutné často zakúpiť
aj novú technológiu, ktorá by
dokázala kontajner vysypať. A
tak by museli buď špeciálne
upraviť smetiarske autá, alebo zakúpiť nové. Najlacnejším
riešením sa zdá sa byť kúpa
jednoduchých
odpadkových
košov so špeciálnym pedálom. Ten sa otvorí po tom, čo
sa na neho postavíte. Inou
možnosťou sú dnes moderné
polo podzemné kontajnery,
ktoré už nájdeme vo viacerých
slovenských mestách. Práve
o túto technológiu sa zaujíma
aj radnica mesta Nová Dubnica. ,,Primátor mesta zvažuje
nákup takzvaných polo podzemných kontajnerov, ktoré
majú väčší objem, takže sa do
jednej nádoby zmestí oveľa
viac odpadu. Vyzerá to tak,
že v tomto roku vyskúšame
takú novú formu kontajnerov
a potom v ostatných lokalitách
budeme skúšať len opravovať
kontajnery.“
Polo podzemné kontajnery dobrá voľba?
Samotné kontajnery majú
formu valca, ktorého väčšia
časť je ukrytá pod zemou. Nadzemné časti sa dajú prirovnať
ku kusu „rúry“ s poklopom,
cez ktorý je možné odpad vhodiť dnu. Polo podzemné kontajnery majú veľké množstvo
výhod: nový typ kontajnerov
zamedzí ľuďom vyberať odpad
z kontajnerov a prehrabávať
sa v nich, tiež sú vhodným riešením problému umiestnenia
odpadu – chlad v podzemnej
časti kontajneru znižuje riziko
rozkladu a eliminuje zápachy.
V zime, naopak, zabránia zamŕzaniu odpadu, čo doteraz
spôsobovalo komplikácie pri
vyprázdňovaní smetných nádob. Okrem toho nimi nikto nepohne, čo vylučuje prevrátenie
a vysypanie nádoby s odpadkami, prípadne premiestnenie
zbernej nádoby na iné miesto.
Nakoľko je vak s odpadom objemnejší, zmestí sa do neho
viac odpadu. A tak môže radnica ušetriť aj na pohonných
hmotách, nakoľko odpadkové
koše nemusia vysypávať každé dva dni.
Takýto typ kontajnerov však
so sebou prináša aj nevýhody.

Jednou z nich je donášková
vzdialenosť na uloženie odpadu. Treba zdôrazniť, že takéto
kontajnery nestoja na každej
ulici a je treba za nimi dochádzať ďalej ako za obyčajnými
kontajnermi. Tie nahradí centrálne miesto na vyhadzovanie
odpadu, čím sa mnohým obyvateľom predĺži vzdialenosť od
domu ku kontajnerom. Ďalšou
nevýhodou je už spomínaná
kúpa nových technológii na
vysypávanie odpadu z týchto
odpadkových košov. Čo na polo
podzemné kontajnery hovoria
obyvatelia mesta? „Myslím si,
že kontajnery zapustené do
zeme by boli určite estetickejšie ako staré klasické kontajnery. Tie sa používali ešte,
keď som bol malým chlapcom.
Myslím, že treba ísť s dobou.
Netreba ale zabúdať na fakt,
že Nová Dubnica má unikátnu architektúru. Tak treba
rozmýšľať, či sa sem naozaj
takéto zberné nádoby hodia.
Bolo by to treba skonzultovať
s odborníkmi.“, povedal Novodubničan Marek.
Neposielajte vyniesť smeti
malé deti
Budú obyvatelia mesta
Nová Dubnica teda aj naďalej nachádzať pri stojiskách
s kontajnermi vrecia s odpadom? To ukáže len čas. Pre
malé deti a starších občanov
však môže byť zatiaľ potešujúca správa, že mesto necháva
staré kontajnery opravovať.
„V ostatných lokalitách budeme skúšať opravovať kontajnery. Tieto kovové kontajnery
majú totiž od plastových jednu
výhodu a tou je ich životnosť
a odolnosť voči vandalizmu.
Kovový kontajner vydrží dlhšie, len ho musíme teda udržiavať v dobrom stave, aby to
otváranie bolo jednoduché.
Druhá vec je, že možno by rodiny nemali malé deti posielať
s odpadom, lebo predsa výška
je zaväzujúca. Takže možno to
dieťa do 10 rokov by asi nemalo byť posielané zo smeťami
von.“
Miroslava Mrišová
a Radka Lamačková
(autorky sú žiačky SZŠ - patria
k Mladým reportérom)

www.novadubnica.sk
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KOMUNÁLNE VOĽBY - 10. novembra 2018
Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby
primátora mesta a poslancov do Mestského zastupiteľstva
v Novej Dubnici

Voľby sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018
v čase od 7:00 do 22:00 hod.

Zoznam kandidátov pre voľby
primátora mesta Nová Dubnica
1. Tibor Kramár, Mgr., LL.M., 56 r., manažér, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
Občianska konzervatívna strana
2. Gabriela Krupová, 43 r., ekonómka, Ľudová strana Pevnosť Slovensko
3. Peter Marušinec, Ing., 37 r., primátor, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Zoznam kandidátov na poslancov do Mestského
zastupiteľstva Nová Dubnica - Volebný obvod číslo 1
(Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mária Augustínová, MUDr., 58 r., praktická lekárka, nezávislá kandidátka
Marta Babuková, 68 r., starobná dôchodkyňa, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Michal Bukovčák, 33 r., produktový manažér, nezávislý kandidát
Lukáš Cucík, 29 r., asistent riaditeľa, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Drahomíra Janíková, Ing., PhDr., 57 r., referent, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Júlia Králiková, 51 r., účtovníčka, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Tibor Kramár, Mgr., LL.M., 56 r., manažér, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska konzervatívna
strana
8. Ľubomír Kunert, Ing., 65 r., starobný dôchodca, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
9. Jaroslav Kusý, Ing., 71 r., riaditeľ sociálnych služieb, nezávislý kandidát
10. Jaroslav Marušinec, Bc., 42 r., referent špecialista, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana
11. Bohumil Mikláš, Ing., 70 r., starobný dôchodca, nezávislý kandidát
12. Peter Perichta, RNDr., CSc., 56 r., vysokoškolský pedagóg, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
Občianska konzervatívna strana
13. Matej Plánek, Mgr., 26 r., referent komunikácie, nezávislý kandidát
14. Štefan Prekop, Ing., 55 r., SZČO, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti,
Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska konzervatívna
strana
15. Jana Šošovičková, Ing., PhD., 46 r., pedagóg, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska
konzervatívna strana
16. Tomáš Zemko, Mgr., 33 r., obchodný riaditeľ, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Informácie pre voliča
Volič je povinný po príchode
do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu alebo
dokladu o pobyte pre cudzinca. Okrsková volebná komisia
zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá
voličovi dva hlasovacie lístky
- hlasovací lístok pre voľby
poslancov do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok
pre voľby primátora mesta
a prázdnu obálku opatrenú
odtlačkom úradnej pečiatky
mesta. Prevzatie hlasovacích
lístkov a obálky potvrdí volič
v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného
na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.
Na hlasovacom lístku pre
voľby poslancov do mestského
zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko
poslancov má byť v príslušnom
volebnom obvode zvolených.

(Počet poslancov, ktorý sa volí
vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)
Na hlasovacom lístku pre
voľby primátora mesta volič
zakrúžkuje poradové číslo len
jedného kandidáta.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov vloží volič do obálky
jeden hlasovací lístok pre voľby poslancov do mestského
zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora
mesta.
Na požiadanie voliča mu
okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravené
hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na
odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok má
právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú
osobu, aby podľa jeho pokynov
a zákona upravila hlasovací
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí

o spôsobe hlasovania. Členovia okrskovej volebnej komisie
nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.
Volič, ktorý nemôže pre
zdravotné postihnutie sám
vložiť obálku do volebnej
schránky, môže požiadať, aby
obálku do volebnej schránky
v jeho prítomnosti vložila iná
osoba, nie však člen okrskovej
volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať mesto a v deň konania
volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do
prenosnej volebnej schránky,
a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý
bola okrsková volebná komisia
zriadená.
Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov.

Zoznam kandidátov na poslancov do Mestského
zastupiteľstva Nová Dubnica - Volebný obvod číslo 2
(Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov)
1.
2.
3.
4.

Vincent Bezdeda, 65 r., starobný dôchodca, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Jozef Bukovčák, Bc., 35 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát
Štefan Cucík, Bc., 52 r., pracovník v priemysle, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
Michal Doman, Mgr., 35 r., riaditeľ pobočky banky, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana
5. Štefan Dvorský, 58 r., moderátor, nezávislý kandidát
6. Ľubomír Galovič, 58 r., riaditeľ spoločnosti, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
7. Miroslav Holba, JUDr., 59 r., právnik, nezávislý kandidát
8. Gabriela Krupová, 43 r., ekonómka, Ľudová strana Pevnosť Slovensko
9. Peter Lendel, Ing., 64 r., starobný dôchodca, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
10. Pavol Pažítka, Bc., 50 r., zástupca primátora, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
11. Iveta Pekařová, Mgr., 29 r., banková pracovníčka, nezávislá kandidátka
12. Peter Púš, Mgr., 56 r., výsluhový dôchodca, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska
konzervatívna strana
13. Roman Rybák, JUDr., Ing., 45 r., advokát, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska
konzervatívna strana
14. Miloš Strapko, Ing., 49 r., elektromechanik, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska
konzervatívna strana
15. Andrea Vaská, 42 r., asistentka, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Zoznam kandidátov na poslancov do Mestského
zastupiteľstva Nová Dubnica - Volebný obvod číslo 3
(Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec)
1. Miroslav Ovečka, 39 r., profesionálny náhradný rodič, Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA
a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska,
Občianska konzervatívna strana
2. Lukáš Polakovič, 31 r., živnostník, Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
3. Jaroslav Tlapák, 44 r., SZČO, SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná strana

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Platená inzercia:

Október 2018

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Ing. Jaroslav Kusý
nezávislý kandidát na poslanca Mestského zastupiteľstva
Vážení spoluobčania, po dlhšom zvažovaní, ako aj osobnom oslovení viacerými
seniormi nášho mesta, rozhodol som sa opätovne kandidovať za poslanca do
Mestského zastupiteľstva ako nezávislý kandidát.
Ak získam vašu dôveru, mojou prioritou bude presadzovať skvalitnenie
poskytovania verejno-prospešnej činnosti v oblasti sociálnych a zdravotných
služieb v našom meste, kde chcem využiť svoje doterajšie dlhodobé skúsenosti
v tejto tak potrebnej službe.

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

Ing. Bohumil Mikláš
nezávislý kandidát na poslanca MsZ v Novej Dubnici
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Podporím vytvorenie kapacít v oblasti sociálnych služieb pre našich seniorov a výstavbu nájomných bytov pre mladé rodiny.
Podporím rozvoj cyklotrás a citlivé riešenie problému nedostatočného počtu parkovacích miest.
Podporím rozvoj kultúrneho a športového života v našom meste.

www.novadubnica.sk
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Voľby sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 hod.
Platená inzercia:

Peter
Marušinec
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KANDIDÁT NA PRIMÁTORA

PRÍĎTE VOLIŤ AJ VY
V SOBOTU 10. NOVEMBRA 2018

KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v novej dubnici
VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1

Marta Babuková
VOĽTE ČÍSLO 2

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 3

Lukáš Cucík
VOĽTE ČÍSLO
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VOĽTE ČÍSLO 5
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VOĽTE ČÍSLO
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ZO ŽIVOTA NOVEJ DUBNICE

Október 2018

Uctili sme si novodubnických seniorov
Október je mesiacom, ktorý patrí našim seniorom. Od roku 1990 je vyhlásený za „Mesiac úcty k starším“. Pri tejto príležitosti usporiadalo mesto Nová Dubnica dňa 21. októbra v kine Panorex už tradičný
koncert pre našich starších občanov. Na úvod vystúpil primátor mesta Peter Marušinec a po jeho príhovore prišla na rad zábava. Viac ako 500 usmiatych oslávencov tlieskalo spevákovi Jožkovi Opatovskému, heligonkárke Vlaste Mudríkovej a cimbalovej muzike Stropkoviani. Počas známych hitov sa seniori poriadne odviazali a svoj deň si naplno užili.
Eva Kebísková

Program otvorila Soňa Kršková.
Foto: Impulz.press

Symbolická kvetinka z rúk pána primátora Petra Marušinca. Foto:
Impulz.press

Záverečná pieseň programu rozospievala celú sálu. Foto: Impulz.press

Po programe sa účinkujúci stretli so svojimi fanúšikmi. Foto: V. Mudríková

Z úcty k vám - program pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Foto: V. Mudríková

Záujem o tanečnú školu LT V Novej Dubnici stále rastie!

Tanečnú školu LT navštevuje mnoho talentovaných detí nielen z Novej Dubnice. Foto: LT
LT - Len Tanec je tanečná
skupina, ktorú mnohí z vás
poznajú aj ako tanečnú školu LT. Tanečná škola vznikla
v roku 2015 a funguje dodnes.
Na základe veľkého záujmu
detí sa stále rozširujú a chalani sa snažia pre deti vytvárať tie najlepšie podmienky.
Tanečná škola LT
Tanečná škola LT sa nachádza v bývalej ZUŠ v Novej Dubnici. A navštevuje ju mnoho

talentovaných detí zo širokého
okolia. Deti sú rozdelené do
6 kategórií podľa veku a obtiažnosti na začiatočníkov a pokročilých. Trénujú formou mesačných kurzov, tzn. každý mesiac
majú nový tanečný kurz. Každé
dieťa má teda možnosť absolvovať 9 tanečných kurzov. Už
pokročilí počas roka absolvujú
množstvo tanečných vystúpení
a súťaží. Každým mesiacom
majú ukončenie mesiaca, kde

sa koná vyhodnotenie mesiaca
a tí najlepší sú ocenení. Súčasťou tohto dňa je workshop, točenie videí, pizza, tanečná párty a ocenenie tých najlepších
v danom mesiaci.
Ani počas letných prázdnin
sa v tanečnej škole neoddychovalo. Letný tábor s názvom
„Cesta Tanečníka“ sa konal 16.
júla a prebiehal od pondelka
do soboty. Všetko, čo sa počas
tábora naučili, mali deti mož-

nosť ukázať svojim rodičom
a známym v piatok podvečer,
na námestí v Novej Dubnici.
Následne sa všetci odobrali do
gymnastickej haly v Trenčíne,
kde trénovali do neskorej noci
a v samotnom závere prebehlo
vyhodnotenie. Tam deti aj prespali a v sobotu ráno prebehlo ukončenie tábora. Chalani
prezradili, že budúci rok určite
plánujú spraviť ďalší ročník.
Na základe zlepšenia podmienok a zvýšenia kapacít
v tanečnej škole sa rozhodli
pre rekonštrukciu priestorov
a otvorenie ďalšej tanečnej
miestnosti. A to sa im aj v spolupráci s rodičmi podarilo. Momentálne trénujú v dvoch nových tanečných miestnostiach
a už teraz sa tešia na blížiace
sa projekty.
Od roku 2015 je to už nejaký
ten čas, čo sa rozhodli obetovať
svoj čas tancu. A preto prišiel
správny čas, aby ich skúsenosti a radosť z tanca a pohybu
posunuli ďalej a tak sa rozhodli tento rok otvoriť tanečnú
školu aj v Trenčíne. V Trenčíne fungujú konkrétne v Kine
Hviezda, a navyše, každú nedeľu vyučujú gymnastiku na
Výstavisku v Trenčíne, ktorú
vyučujú v 2 skupinách, a to
oddelene pre členov LT a pre
verejnosť.

veku je možné detí prihlásiť
a prezradili nám, že v Novej
Dubnici otvorili „tanečnú škôlku“. Patria do nej deti v predškolskom veku, a to deti od
3 rokov. Pre tieto deti majú odlišnú vyúčbu ako u ostatných
detí.

Deti
Zaujímalo nás, od akého

Po rekonštrukcii priestorov majú deti k dispozícii dve nové
tanečné miestnosti. Foto: LT

Projekt tancom po školách
Spomínali sme, že chalani
počas roka riešia množstvo
projektov a jedným z nich bol
aj projekt s názvom „Tancom
po školách“. Členovia LT sú
väčšinou školopovinné deti,
ktoré navštevujú školy v Novej
Dubnici a v okolí, preto sa rozhodli ich navštíviť priamo tam.
Počas septembra vystúpili na
14. základných školách v Trenčíne, Novej Dubnici, Nemšovej
a Tr. Tepliciach. Súčasťou kaž-

dého vystúpenia bolo hodinová
show, kde tancovali, aj súťažili
spolu s deťmi o najlepšie zatancovanú choreograﬁu. Deti
milujú hudbu a k nej patrí tanec, o tom sa presvedčili na
každej škole, nakoľko sa im
podarilo roztancovať veľké
množstvo deti. Tanec a pohyb
celkovo je pre nich nesmierne
dôležitý.
Dotácia
Na úplný záver patrí poďakovanie mestu Nová Dubnica za
poskytnutú dotáciu z rozpočtu
mesta Nová Dubnica, ktoré
boli použité na nákup tanečných potrieb pre deti.
Mário Luljak
Silvester Chorvát

www.novadubnica.sk
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Športové hry seniorov 2018

Blahoželanie Jankovi Zacharovi.

Prišlo nás pozrieť aj mnoho hostí.

9

Jablkom Novej Dubnice
je odroda Idared

Slávnostný nástup súťažiacich.

Už sa len zahryznúť. Foto: Petra Hrehušová

Ocenení jednotlivci.

Rozhodcovia mali oči na stopkách.

Roudnické
konsonance
Spevácky zbor z Novej Dubnice sa od 7. do 9. septembra zúčastnil na 14. ročníku
festivalu zborového spevu
„Roudnické konsonance“.
V piatok 7. septembra sa
členovia zboru vydali cez
Brno, so zástavkou v krásnom
meste Telč, kde sme si pozreli
zaujímavosti a pamätihodnosti tohto historického mesta.
Pokračovali sme cez mesto
Tábor, kde sme si z časových
dôvodov pozreli len južnú časť
zámku. V poobedňajších hodinách sme pokračovali cez
Prahu do Roudnice nad Labem, kde nás čakali členovia
domáceho zboru. V sobotu po
raňajkách všetky zúčastnené
zbory z Roudnice nad Labem,
Prahy a náš, odišli na akustickú skúšku do Galérie moderného umenia. Po privítaní
primátorom mesta sa začali
samotné vystúpenia. My sme
vystupovali ako poslední.
Podľa potlesku a gratulácií
malo naše vystúpenie veľký
ohlas. Po obedňajšej prestávke sa všetky zbory presunuli
na skúšku do kostola Narození Panny Marie, v ktorom
bol pokrstený aj majster Ján
Hus. Naše skladby boli väčšinou zamerané na chrámové
piesne z rôznych období. Na
konci spievali všetky zbory
spoločne s veľkou odozvou

u poslucháčov. Hudobný skladateľ Karel Fiala z Ústí nad
Labem na konci zhodnotil
všetky vystúpenia a vyzdvihol
naše vystúpenie z hľadiska
výberu skladieb a ich prevedenia. Povedal: „Ďakujem
vám za to, čo ste odspievali“, čo nás veľmi potešilo. Vo
večerných hodinách sme
navštívili Roudnické vinobranie, kde okrem vína bolo
množstvo stánkov a umeleckých vystúpení. V nedeľu po
raňajkách sa náš zbor rozlúčil
s členmi ostatných zúčastnených zborov a odchádzali sme
na prehliadku Prahy. Prehliadka začala Hradčanmi,
kde sme si pozreli výmenu
stráží a pokračovali sme cez
Karlov most, Národné divadlo, Staromestské námestie,
lanovkou na Petřín až pod
Strahovský štadión, kde nás
čakal autobus, odkiaľ sme
už pokračovali smer Nová
Dubnica, kde nás čakali vystúpenia v októbri v rámci
úcty k starším, či vystúpenia
v Piešťanoch, ako aj neďalekom Dúlove.
Nakoniec by som chcel poďakovať mestskému úradu za
podporu, bez ktorej by sme
takéto vystúpenia nemohli
absolvovať. Ďakujeme.
Antonín Ježo
predseda Msz.

Spevácky zbor z Novej Dubnice robí dobré meno aj na
medzinárodnej scéne. Foto: archív MSZ

Víťazné družstvo v petangu.

Turisti súťažili,
spomínali a spoznávali

Účastníci výstupu na Markovicu v roku 2018. Foto: KST
Po stopách SNP na Markovicu
Aj tento rok organizoval
Klub slovenských turistov
Kolačín letný výstup na Markovicu. V stredu 29. augusta si
viac ako 80 nadšencov turistiky pri kríži zaspomínalo na
časy dávno minulé a spoločne
oslávilo 74. výročie Slovenského národného povstania.
Počasie prialo, i výhľady boli
nádherné, a tak tí, čo premohli svoju lenivosť a vyšli až
hore, si mohli opiecť špekáčiky i slaninku a stráviť príjemné dopoludnie v spoločnosti
priateľov a známych. Najbližšie sa na Markovici stretneme v zime – 6. januára 2018.
Všetci ste srdečne vítaní.
Z Muránskej planiny na
Kráľovu hoľu
V septembri sa 47 turistov
vybralo na dobrodružnú víkendovú výpravu do okolia
Muránskej planiny. Najskôr
navštívili unikátnu Ochtinskú
aragonitovú jaskyňu a obdivovali jej krásu. V Muráni si
pochutnali na známych buchtách a smerovali na lúku, kde
možno pozorovať a prikrmovať sysle. Odtiaľ sa presunuli
na Veľkú lúku. Po hodinovej
turistike obdivovali
krásu
koní vo voľnej prírode. Na ďalší deň všetkých čakala náročná turistika na Kráľovu hoľu.

Časť turistov vystúpila na ňu
zo Šumiaca a časť z Telgártu.
Výstup nebol jednoduchý, bolo
potrebné vystúpiť 1066 výškových metrov a také isté množstvo aj zostúpiť, preto sa tóny
obľúbenej piesne Na Kráľovej holi ozývali doďaleka až
po návrate z túry. Na ceste
domov na nasledujúci deň si
turisti urobili ešte krátku zastávku na Likavskom hrade .
Výlet bolo možné realizovať aj
vďaka dotácie z mesta a mnohým po ňom zostala nielen
svalová horúčka, ale aj veľa
krásnych zážitkov a spomienok na ďalší krásny kút Slovenska.
Turisticko – orientačný beh
V Trebišove sa 8. septembra
konali
Majstrovstvá Slovenska v turistickoorientačnom
behu,
na
ktorých mal svoje zastúpenie
aj Klub slovenských turistov
Kolačín. V rôznych vekových
kategóriách obhajovalo jeho
farby 9 pretekárov. Hoci má
KST Kolačín vo svojej zbierke
aj majstrovské trofeje, tentokrát sa žiaden jeho pretekár
nepostavil na stupne víťazov.
Všetci pretekári však bojovali, čo im sily stačili. Reprezentovali tak nielen svoj klub, ale
aj mesto a región.
-sk-

Záver záhradkárskej sezóny
sa už tradične nesie v Novej
Dubnici poriadaním výstavy
Z NAŠICH ZÁHRAD, ktorej
súčasťou je súťaž O jablko
Novej Dubnice a O najzaujímavejší výpestok.
V dňoch 16. až 18. októbra
ju v kine PANOREX usporiadala ZO Únie žien Slovenska
v spolupráci s novodubnickými záhradkármi, vedením
mesta, ZŠ, MŠ, CVČ a ZUŠ.
Za organizátorov sa prítomným prihovorila predsedníčka ZO ÚŽS M. Babuková.
Privítala primátora mesta P.
Marušinca, zástupcu primátora P. Pažítku, predsedu OV
SZZ J. Čučku, predsedníčku
OO ÚŽS M. Hrubú, lektora
pre oblasť záhradníctva Ivana
Juríka a ďalších hostí. Po vystúpení mažoretiek a žiačok
ZUŠ, výstavu slávnostne otvoril primátor mesta P. Marušinec.
Tohtoročné slnečné dni sa
postarali o to, že úroda bola
naozaj bohatá a jablká mali
krásnu farbu. Vybrať najkrajšie jablká a najzaujímavéjšie
výpestky, nebolo ľahké. Veď
záhradkári priniesli 146 exponátov jabĺk a 32 výpestkov.
Hodnotiaca komisia v kategóii O JABLKO NOVEJ
DUBNICE, udelila nakoniec
prvenstvo odrode IDARED.
Jablká sa urodili P. Vančovi zo
záhradkárskej osady č. 5, na
druhom mieste sa umiestnila odroda RUBÍN A. Poláčka
z IBV a tretie miesto obsadili

jablká odrody TOPAS D. Molnára zo záhradkárskej osady
č. 3.
V kategórii O NAJZAUJÍMAVEJŚÍ VÝPESTOK porotu
najviac zaujal kôš, v ktorom H.
Klačková zo ZO SZZ č. 5, naaranžovala dobroty zo svojej
úrody. Tekvica je jedným zo
symbolov jesene. Aj na tejto
výstave obsadila druhé miesto obrovská tekvica GOLIÁŠ,
ktorú vypestoval R. Ďurčo
v záhradkárskej osade č. 2.
Tretie miesto získalo hrozno
tmavé P. Vlaska zo ZO č. 6.
Zaujala aj novinka - tekvica
KOBRA, ktorá vyrástla v záhrade I. Jurinu zo ZO SZZ č. 5.
Oceneným k umiestneniu
srdečne blahoželáme. Poďakovanie však patrí všetkým,
ktorí priniesli na výstavu svoje jablká a výpestky, ale aj členkám výboru ZO ÚŽS v Novej
Dubnici, ktoré výstavu krásne
naaranžovali. Poďakovať treba
aj sponzorom za ceny pre súťažiacich.
Organizátorov výstavy však
mrzí, že si ju obyvatelia Novej
Dubnice prišli pozrieť v takom
malom počte. Kto prišiel, určite neoľutoval, vestibul kina
PANOREX bol prevoňaný
jablkami a bohatou úrodou.
Návštevníci si so záujmom pozreli a vyzdvihli aj tvorivé a zaujímavé práce žiakov základných a materských škôl, CVČ
i ZUŠ s jesennou tematikou.
Naozaj bolo čo obdivovať.
M. Babuková

Slnečnice na výlete v ZOO
V posledný septembrový týždeň sme sa vybrali do ZOO v Lešnej.
Počasie nám prialo a videli sme zvieratá z rôznych kontinentov.
Dali sme si chutný obed a nakúpili sme pár suvenírov. Za pekný
výlet plný zážitkov sme vďační učiteľke Anke Martišovej, Oľge
Bočákovej z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Antonovi
Rehušovi (Montáže Čakovice), ktorí nás ﬁnančne podporili. Ešte
raz veľmi pekne ďakujeme.
Slnečnice – ľudia so zdravotným postihnutím z Centra voľného
času v Novej Dubnici.
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Zaži dobrodružstvo na
plátne kina Panorex
Štvrtok 29. novembra 2018 od 18:00 do 21:45 hod. / Vstupné: 2,50 €
Celovečerný festival špičkových ﬁlmov o zimných športoch a dobrodružstvách. Na festivale
zažijete ohlušujúce ticho, nádheru zasnežených hôr a ľadovcov. Prežijete s aktérmi situácie,
ktoré vám možno odhalia, prečo sa vydávajú na hranice svojich možností a možno zistíte, že
je kúsok „toho“ aj vo vás.

Pozvánky na kultúrne podujatia
LA GIOIA A THE SIMPLE LOUNGE QUARTET
Štvrtok 15. novembra o 18:00 hod.
Kino Panorex

La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú známe piesne v štýle pop opery. Patrí
medzi úspešné a obľúbené hudobné zoskupenie, ktoré má za sebou množstvo vypredaných sál
a spokojných fanúšikov. Na koncert do Novej Dubnice neprídu sami, ale tešiť sa môžete aj na exkluzívneho hosťa - The Simple Lounge Quartet. Vstupné: 13€.

18:05 Into Twin Galaxies

VÝSTAVA „DRUHY EURÓPSKEHO
VÝZNAMU NA SLOVENSKU“

Krajina: Rakúsko 2016, Dĺžka 51 minút, Réžia: Jochen Schmoll, Jazyk: české titulky
Traja dobrodruhovia si pred seba kladú neľahký cieľ. V mrazivých končinách Nórska, v blízkosti
Bafﬁnovho zálivu, je doposiaľ nepreskúmaná rieka. Je to najsevernejšie položená rieka, ktorú kedy
kto splavil. S pomocou snow kitu sa trojica vydáva naprieč polárnou pustatinou, ktorú dovtedy videli iba na satelitných mapách. Expedícia bojuje s nástrahami Grónska, polárnym počasím, ľadovcovou krajinou a ďalšími prekážkami, ktoré sa im stavajú do cesty a veria, že k rieke dorazia včas,
aby už bola rozmrznutá a dala sa splaviť. Najväčším motorom je ich odhodlanie. (Trailer: https://
vimeo.com/234525815).

22. novembra - 5.decembra
Kino Panorex
Výstava je organizovaná v spolupráci so Štátnou
ochranou prírody SR.
Prostredníctvom textu a unikátnych fotograﬁí výstava priblíži návštevníkom problematiku sústavy
chránených území NATURA 2000 a druhy rastlín
a živočíchov, ktoré sú na území EÚ chránené
a zároveň sa vyskytujú na Slovensku. Foto: spriadač kostihojový (autor Jozef Májsky).

19:00 Frozen road
Krajina: Veľká Británia, 2017, Dĺžka: 25 minút, Réžia: Ben Page, Jazyk: české titulky
Jack London hovoril, že každý muž, ktorý je mužom, dokáže cestovať sám. Ben Page je muž
a cestuje po svete iba s pomocou svojho bicykla a skúseností. Snímka Frozen Road sleduje jeho
cestu zimnou Kanadou od juhu na sever. Hľadá nielen dobrodružstvo v krásnej krajine, ale aj dokonalú samotu. Napriek nepriazni počasia a nástrahám osudu dochádza k zisteniu, že táto cesta
má však ďaleko od romantických predstáv o tejto krajine. Ben vo ﬁlme, ktorý sám natáčal a spracovával, popisuje pocity frustrácie a prekvapenia zažité v priebehu jazdy naprieč veľkou divočinou.
(Trailer: https://vimeo.com/184657581).

NEOBYČAJNÝ PRÍBEH OBUVNÍKA JAKUBA - Mikulášske predstavenie
Štvrtok 6. decembra o 16:30 hod.
Kino Panorex

19:50 In Gora
Krajina: Francúzsko 2017, Dĺžka: 44 minút, Réžia: Andy Collet, Jazyk: české titulky
Dvaja mladí ľudia žijú v žltom školskom autobuse, ktorý si upravili na pojazdný hostel a vydávajú
sa na naprieč Rakúskom, Slovinskom, Bulharskom, Macedónskom a Čiernou Horou, aby objavili
najlepšie terény na zjazd. Spolu s nimi sa na mesačné putovanie vydáva partia lyžiarov a snowboardistov z „Picture Family“. Na ceste po Balkánskom polostrove zažívajú všetko, len nie bežný
život. Je to cesta plná zážitkov, stretávania sa s miestnymi obyvateľmi a objavovania lyžiarskych
svahov. (Trailer: https://vimeo.com/234370859).

20:30 Freezing
Krajina pôvodu: Veľká Británia, 2016, Dĺžka: 22 minút, Réžia: Rob Lockyear & Jeremy Joyce, Jazyk: anglický, české titulky
Keď sa povie surfovanie, väčšina z nás si predstaví piesočnú pláž, more, slnko, pohodu. Málokto
spája toto slovo s arktickou krajinou. Ale niekto predsa – kamaráti Jamie a Jeremy vyrážajú do
islandského mestečka Grindavik, kde hodlajú čeliť studeným a nevľúdnym vlnám Atlantiku. Nie je
to však iba oceán, ktorý im kladie odpor, je to tiež veľká zima, nedostatočné vybavenie a v neposlednom rade nie práve najlepšie prijatie miestnymi obyvateľmi. Krátka snímka o tom, že surfovanie
v polárnych krajinách nie je žiadna „sranda“. Alebo že by? (Trailer: https://vimeo.com/141590178).

20:55 Kameň, nožnice, Vagus
Krajina: Česká republika, 2018, Dĺžka: 30 minút, Réžia: Tomáš Koucký, Jazyk: český
Vrcholový šport je iný svet. Sú to dril, pot, peniaze, doping, reklama, média a zasa iba tvrdý tréning.
Zostáva medzi tým čas na radosť z pohybu? Našťastie je stále ešte veľa športovcov, pre ktorých je
šport viac potešením ako biznisom. Ako prebieha príprava tréningovej skupiny bývalého českého
reprezentanta v zjazde na lyžiach Ondřeje Banka? Koho má okolo seba, kto voskuje lyže a kto umýva riad? Nahliadnite pod pokrievku sústredenia na svahoch Južnej Ameriky, v Chile. A to doslova,
menu totiž pripravuje známa kuchárka Kamu. Unikátne spojenie športu a gastronómie, z ktorého
sa vám budú zbiehať sliny. Dobrú chuť.

Činoherno – bábkové predstavenie o obuvníkovi Jakubovi, ktorý od nikoho dlhé roky nič nedostal.
Až raz, ako to už býva, spozná opäť radosť z darčeka. Je to príbeh o dobre, láske, obetavosti a spolupatričnosti v podaní Divadla pod balkónom z B. Bystrice. Po predstavení príde medzi deti Mikuláš
a prinesie nie iba sladké balíčky. Vstupné: 1€.

VIANOČNÝ KONCERT MISTŘÍŇANKY
Nedeľa 9. decembra o 18:00 hod.
Kino Panorex

21:30 Lapin Kulta
Krajina: Česká republika, 2018, Dĺžka: 9 minút, Réžia: Petr Novák, Jazyk: český
Čas letí a čo bolo vtedy, je už dávno preč. Nám všetkým pribúdajú roky, šediny, kilá, povinnosti.
Alebo môžeme zahodiť starosti za hlavu a vyraziť. Napríklad do miest, kde už sme boli a ktoré
v nás zanechali hlboké spomienky. Jarda sa vydal po stopách svojej študentskej cesty po Laponsku, vymenil loď za lyže, leto za zimu, plavky za páperovku. Pri prechode cez severské zamrznuté
rieky a jazerá vzdoroval mrazivým nociam aj nečakanému otepleniu. Bol za to však odmenený
nezabudnuteľnými chvíľami obklopený bielymi pláňami pokrytými snehom, okamihmi detskej radosti, ale aj pokojom, ktorý už inde ako v divočine nenájdete.

Príďte si vychutnať spojenie kvalitnej dychovky s tradičnými vianočnými koledami okorenené štipkou klasiky. Nádherné piesne ako Ave Maria, Vánoce vánoce přicházejí, ale aj V Mistříně na dolině
sú zárukou úžasného zážitku. A legendárne Mistřínské kroje budú len čerešničkou na torte.
Dĺžka podujatia: 2 hodiny. Vstupné: 7€.
Informácie o programoch a predpredaj vstupeniek na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica:
Tel. 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.
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Z bloku mestskej polície
Mladé ženy sa dožadovali napomenutia
Dňa 9. 9. 2018 o 02.52 hod., po telefonickom oznámení o rušení
nočného kľudu v bytovom dome na Ul. J. Kráľa 730 hliadka mestskej polície po príchode na miesto nemala veľa práce so zisťovaním pôvodcov neželaného správania - po otvorení bytu boli
mladé ženy na správanie sa v túto pokročilú nočnú dobu upozornené - podľa ich vyjadrenia oslavovali. Počas riešenia priestupku
sa však dožadovali iba napomenutia, nakoľko vraj vedia, že ich
musia policajti najprv trikrát upozorniť a až potom môžu dávať pokutu. Za svoje správanie bol uvedený priestupok riešený
v zmysle zákona.
Ohrdnutý milenec s plačom na chodníku
Obdobný priestupok riešila hliadka mestskej polície dňa 11. 9.
2018 o 00.28 hod. na Ul. SNP 5. Iba 22-ročný obyvateľ mesta nezvládol množstvo požitého alkoholu a taktiež sa nevedel vyrovnať
s rozchodom so svojou priateľkou - plakal, vykrikoval nezmysly a nakoniec sa po niekoľkých upozorneniach utíšil a odišiel
v smere Ul. Dubová, kde bol následne opätovne spozorovaný,
ako leží na chodníku a plače - po spŕške vulgarizmov, adresovaných svojej bývalej priateľke, z miesta odišiel. Za uvedené správanie bol riešený v blokovom konaní.

Spomienky a poďakovania
Anna Porubská
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí
sa dňa 12.9.2018 prišli rozlúčiť na cintorín
v Kolačíne s našou mamou, svokrou, babkou
a prababkou Annou Porubskou, ktorá zomrela vo veku dožitých 90 rokov. „Odišla tíško ako
odchádza deň a v našich srdciach zostáva
spomienka len.“ Syn Jozef s rodinou.

Antónia Kopačková
Dňa 2. novembra uplynie 5 rokov, kedy nás
v krásnom veku 93,5 roka navždy opustila
naša milovaná matka a babka Antónia Kopačková. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú syn Emil s manželkou Betkou a vnúčatá Marianka a Peter.

František Černuška
Dňa 18.10. uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko František
Černuška. Kto ste ho poznali, venujte mu
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
a ostatná rodina.

Emil Červenák
Dňa 1. novembra uplynulo 5 rokov, odkedy
nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Emil Červenák. S láskou a úctou spomína manželka, dcéry, zať, vnukovia, vnučka
a pravnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku.

Ján Češko
Dňa 21. októbra uplynulo 12 rokov, odkedy nás
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko
Ján Češko. S láskou a úctou spomínajú dcéra
Jaroslava a syn Ján s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Ján Preksta
Dňa 3. novembra uplynie 10 rokov odkedy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Ján Preksta. Hoci si odišiel,
si stále s nami. S láskou v srdci myslíme na
Teba. Manželka, dcéra, vnučka a pravnučka.

Spoločenská kronika
Privítali sme najmenších:
Mária Lednická, Matúš Buček, Eliška Žovincová, Felix
Backa, Matej Ronec, Viliam Kučík, Eva Schillerová.
Smútime:
Mária Kyselová, Mária Vanková, Vincencia Chabadová,
Stanislav Behul, Alojz Nosál, Anna Čopková, Emilie
Bližnáková, Eduard Prekop, František Bača, Emil Csámpai,
Ján Schille.

Eva a Jozef Lackovci
Dňa 8.10. a 21.11. uplynie 15 rokov, odkedy
nás navždy opustili rodičia a starí rodičia Eva
a Jozef Lackovci. Aj keď odišli, niet ich medzi
nami, v našich srdciach stále žijú s nami. Kto
ich poznal, venujte im tichú spomienku. Spomína dcéra Lívia s manželom a deťmi, synovia Ľuboš a Tomáš.

Mária Pileková
Dňa 21.10.2018 uplynulo 14 rokov, čo nás navždy opustila drahá mamička Mária Pileková.
Kto ste ju poznali, spomeňte si na ňu spolu
s nami. Synovia Peter, Dušan, dcéra Mária,
vnúčatá a pravnúčatá. Navždy ostaneš v našich srdciach.

Peter Forgáč
„Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ.“ Dňa 31.10.2018 sme si pripomenuli 11. výročie od úmrtia nášho milovaného syna, manžela a dedka Petra Forgáča. S
láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Ján Dorička
Dňa 23.11.2018 si pripomenieme 5 . výročie,
čo nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko Ján Dorička. Kto ste ho poznali, venujte
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou
a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s
rodinami.
Alojz Nosál
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym,
ktorí sa dňa 3. októbra 2018 prišli rozlúčiť s Alojzom Nosálom.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí
naše poďakovanie H. Vranovej, ako aj M. Babukovej. Profesionálnym a dôstojným prístupom nám bola veľmi nápomocná
pohrebná služba STYX, za čo im patrí naša vďaka. Smútiaca
rodina.

Predaj lístkov na „Trojkráľové koncerty“
Tradičné trojkráľové koncerty kapely Boží šramot a zboru The Gospel Family sa budú konať v termínoch: 11. januára
2019, 12. januára 2019, 13. januára 2019, 18. januára 2019, 19. januára 2019 a 20. januára 2019 v kine Panorex v Novej Dubnici.
Začiatok koncertov je vždy o 19:00 hod. Vstupenky sa budú predávať len v sieti ticketportal.sk. Začiatok predpredaja lístkov na
všetky koncerty bude v pondelok 26. 11. 2018 o 17:00 hod. Všetkých srdečne pozývame.

Biely Poník z Novej Dubnice

Zlatistá farba plnokrvníka z Novej Dubnice.
Foto: M. Michalko
Nenechajte sa zmýliť anglickým názvom. Volajú sa síce
White Pony, ale sú rodáci
z Novej Dubnice. Maroš
Škorčák,
Peter
Oriešek

a Michal Vlkovič vo svojom
kočovnom pivovare vyšlachtili riadneho plnokrvníka.
S typicky slovenským menom Take One IPA.

Čistokrvný Novodubničan.
Ako svorne tvrdia, ich pivo by
sa dalo pokojne vyliať do kanála, ale bola by to škoda. Je
vraj veľmi dobré, originálne
a najmä limitované. A dokonca
aj víťazné. Novodubnická Take
One Ipa vyhráva aj na medzinárodných súťažiach.
Troch kamarátov z detstva
spája totiž naozaj netradičná
záľuba. Vyrábajú pivo. Začali
najskôr doma, pre kamošov.
„Nechutilo mi už pivo, čo bolo
bežne dostupné, chceli sme
niečo naozaj dobré, a tak som
začal variť doma. Najskôr pár
litrov, ale keďže chutilo, rozbehli sme výrobu,“ rozhovoril
sa o začiatkoch Peter Oriešek. Maroš Škorčák, ktorý už
podnikal takmer 20 rokov, sa
chytil príležitosti. „V spriatelenom pivovare, neďaleko v
Čechách, varíme naše pivo.
Je to veľmi náročné, bolo treba vybaviť veľmi veľa formalít,
ale výsledok stojí za to, a varíme už piatu várku,“ priznáva
M.Škorčák.

Jeho obľuba rastie. Možno
práve pre jeho nezameniteľnú chuť, na dosiahnutie ktorej
boli použité výrazne aromatické odrody chmeľu, ktorými
rozhodne nešetrili, ako prezradili M. Škorčák a P. Oriešek.
Podľa nich v aróme dominujú
tóny kôstkového ovocia so
stopami marakuje a citrusov.
Chuť korešponduje s vôňou,
a je doplnená o výraznejšie,
avšak nevtieravé zakončenie.
Neveríte? Ak ste dostali
chuť vyskúšať naozaj kvalitné
domáce pivo, nemusíte chodiť
ďaleko. Nájdete ho na naozaj
netradičnom mieste, v kaviarni Libro café na námestí v Novej Dubnici. Nájdete ho však
už aj v iných mestách, v Púchove či v Trenčíne. Alebo môžete „bieleho poníka“ sledovať
aj na sociálnych sieťach, ako
pokračujú. Alebo si na jedného
jednoducho zájsť.
Marián Michalko
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Vyhodnotenie jesennej časti súťaže futbalového klubu FK Nová Dubnica
kej, dorasteneckej a chvíľu aj
v mužskej kategórii, nastúpilo
kvôli futbalovým pravidlám od
najnižšej súťaže. Jesennú časť
ukončili veľmi dobre, a to na
1. mieste, bez remízy či prehry.
Všetky majstrovské zápasy vyhrali, získali plný počet bodov
(24 bodov), strelili 50 gólov a 6
gólov dostali. Medzi najlepších
strelcov patria hráči B. Stupinský, M. Balón, M. Rekem.
Verím, že v jarnej časti budú
tiež novodubnických divákov tešiť dobrými výsledkami
a zaujímavým futbalom, nakoľko cieľom mužstva je postup do
vyššej ligy.
Mužstvo dorastu, ktoré je
zložené tiež návratom bývalých hráčov z Novej Dubnice
a ktorí spolu viacerí začínali
v Novej Dubnici ešte od prípravky, je tiež na 1. mieste
v tabuľke, ale do ukončenia
jesennej sezóny musia odohrať
ešte jeden majstrovský zápas
v Dolných Kočkovciach. Verím,
že ostanú na 1. mieste aj po
tomto zápase. Zatiaľ majú 19
bodov, a to šesť zápasov vyhrali, jeden remízovali a jeden prehrali. Taktiež ako aj v mužstve
mužov, máme dobrých strelcov

Družstvo mužov vyhralo všetky majstrovské zápasy v jesennej časti. Foto: archív FK
Ako sme už spomínali v augustovom čísle Novodubnických Zvestí, začala sa nová
futbalová éra novozvniknutého futbalového klubu FK
Nová Dubnica.
Do nového súťažného ročníka 2018/2019 sme prihlásili

tri mužstvá, ktoré spadajú pod
Oblastný futbalový zväz Považská Bystrica, a to mužstvo
žiakov, ktoré hrá IV. ligu ObFZ
Juh pod vedením trénera K.
Prnu, mužstvo dorastu do VI.
ligy ObFZ pod vedením trénera M. Harvilu a mužstvo dospelých do VIII. ligy OnFZ pod

vedením trénera P. Ondrejíka.
Prinášame
vám
krátke
zhodnotenie jesennej časti.
Príprava na jesennú časť jednotlivých mužstiev prebiehala
v domácich podmienkach.
Mužstvo mužov, ktoré vzniklo návratom hráčov, ktorí pôsobili v Novej Dubnici ešte v žiac-

„BLOG“ športovej akadémie
Máte za sebou 5 rokov činnosti, 5 rokov práce s deťmi.
Ako by ste hodnotili túto
„5-ročnicu“?
Pre mňa je týchto predchádzajúcich 5 rokov niečím
výnimočným, a to z viacerých
pohľadov. Žiaľ, čas beží tak
rýchlo, že som nemal kedy
urobiť detailnejšiu analýzu,
no pocitovo by som to vyjadril
nasledovne: Myslím si, že sa
mi podarilo za 5 rokov postaviť na nohy projekt, ktorý má
potenciál nielen regionálne,
ale aj celoslovensky naviesť
deti k športu a pohybu formou,
ktorá im je veľmi blízka. Majú
možnosť si obľúbiť šport bez
toho, aby za ním videli len čísla, body, či stupienky víťazov.
Na druhú stranu ponúka naša
metodika a program aj túto
možnosť. Porovnať sa, zlepšovať sa, napredovať a nakoniec
i vydať sa na vrcholovú dráhu
športovca. Ak by som sa mal
oprieť aspoň o jeden merateľný ukazovateľ, tak tým by bol
určite počet detí v našej akadémii. Od prvej sezóny sa počet
detí u nás každoročne zvyšuje
a do tejto, šiestej sme museli
pomyselné brány uzavrieť na
počte 100. Avšak pre ďalších 36
detí sme otvorili aspoň krúžok
OSA, aby sme uspokojili aspoň
čiastočne dopyt. Takže môžem
povedať, že z pohľadu záujmu
o náš program by som tých
prvých 5 rokov hodnotil veľmi
pozitívne.
Svoje nezastupiteľné miesto
pod krídlami OSA má i váš

seriál športových podujatí –
OSA CHALLENGE. Platí to
isté aj pri hodnotení seriálu,
ako pri dennej činnosti akadémie?
Áno a nie. Jedna vec je hodnotiť počet účastníkov a ďalšia
zase podmienky. Účasť sa nám
každoročne jemne zvyšuje, čo
hodnotíme pozitívne. Za 5 rokov sme si „vychytali“ muchy,
ustálili miesta podujatí a snáď
aj termíny. To je veľmi dôležité,
aby mal pretekár jasno v tom,
kedy a kde bude súťažiť. Čo
nevieme ovplyvniť, je počasie
v deň podujatia a to nám žiaľ
vie dosť vážne ovplyvniť celkový výsledok dňa. V tréningovej činnosti tréning nahradíte
o deň, dva... No preteky
v prípade kalamitného počasia
majú šancu na reparát až
o rok. No investícia do nich je
rovnaká, či príde jeden alebo
200 pretekárov. No ak by som
mal aj seriál hodnotiť inak ako
cez čísla, tak sme spokojní. Od
začiatku sme vedeli, že to nebude o peniazoch, ale že bude
dôležitým pre iné jeho pozitíva. A preto je a bude našou
stálou súčasťou i naďalej.
Viete nám predostrieť vaše
plány do ďalšieho roka, či
obdobia?
Ak by som mal hovoriť
o roku 2019, tak ten bude pre
nás opäť zlomovým. Keďže
sme sa už v tomto momente
stali veľkou organizáciou, tak
je pre nás prioritou zabezpečiť
ﬁnancovanie klubu z rôznych
zdrojov a diverziﬁkovať tak ri-

ziko výpadku. Jednou zložkou
je určite členská základňa a
činnosť akadémie ako edukačnej organizácie. Svoju pôsobnosť sme preto rozšírili pre
záujem obyvateľov z Trenčína
aj do krajského mesta a podarilo sa nám za 2 dni naplniť
celú skupinu. Na prvú sezónu sme tam otvorili len jednu
kategóriu, no hneď v prvý deň
náboru sme dostali otázky:
„Prečo len malé deti?“ Prečo
nie tak, ako aj v Novej Dubnici
a Dubnici?“ Takže uvidíme,
aké budú podmienky a dopyt
o rok. Cieľ je jasný. Ponúknuť
náš program aj starším deťom
(9 – 12 ročným) z Trenčína
a okolia a stabilizovať pobočku
v Trenčíne v plnom obsadení.
Personálnom aj materiálnom.
S tým súvisí aj seriál pretekov
OSA CHALLENGE 2019. Jedno kolo by sme radi organizovali v katastri Trenčína či blízkeho okolia. Ďalším plánom je
zistiť reálny záujem a dopyt
o náš produkt aj opačným
smerom. Oslovili nás totiž aktívni ľudia z Ilavy a z Považskej
Bystrice s prosbou rozšírenia
práve k nim. Je príjemné, ak
vidíte záujem zo strany predstaviteľov mesta, a to je pekný
prísľub do budúcna. No tu narážame na prekážku, ktorá je
naozaj vážna a tou je personálne obsadenie. No snáď sa nám
podarí nájsť vhodných kolegov.
Na záver len jedna, možno
tradičná otázka. Chceli by
ste niečo odkázať našim čitateľom, rodičom či deťom?

Tu by som asi len nadviazal na predchádzajúcu tému.
Zastávam názor, že malé deti
by mali mať jednu aktivitu pohybovú a jednu „mentálnu“.
Prakticky to znamená, že dieťa by malo chodiť na jeden pohybový krúžok (šport) a jeden
iný (husle/jazyk/ručné práce...???). Ak tieto krúžky bude
mať 2x v týždni, tak mu ostane
len jeden deň voľný pre seba.
Dnes však nie je výnimkou
dieťa, ktoré má aj 2-3 krúžky
denne a potom je nielen preťažené, ale aj jeho rodič melie
z posledného. Pramení z toho
následne nervozita, nechuť,
únava a presýtenosť nielen
prebytočnými cukrami, ktoré
pri tom spotrebujú nielen deti,
ale predovšetkým presýtenosť
krúžkami. Nie je vôbec žiadnou výnimkou, ak dnes vidíme
10-ročné dieťa, ktoré už nechodí na žiaden krúžok, pretože
toho má DOSŤ!
Takže, milí rodičia, nechajte
svoje malé deti byť deťmi. Doprajte im pohyb na čerstvom
vzduchu a venujte sa im najviac, ako to len je možné.
Priveďte ho na pohybový
krúžok, či do športového klubu až keď bude mať 5 rokov
a jeho pokrok bude nesmierne
rýchly a plynulý. Vytvorte mu
podmienky pre šport a vráti
sa vám to v jeho silnom zdraví
a silnej osobnosti.
Marián Michalko

aj v doraste, strelili za jesennú
časť 43 gólov a dostali iba 12
golóv, medzi najlepších strelcov dorastu patria D. Husár
a M. Jašík.
Družstvo žiakov, ktoré hralo
IV. ligu ObFZ Juh aj v minulej
sezóne, do novej sezóny nastúpilo pod vedením nového
trénera a zatiaľ sú v strede
tabuľky, na 7. mieste so ziskom
9-tich bodov, ale do ukončenia sezóny im zostávajú ešte
dva zápasy, v Hornej Porube
a posledný zápas doma s Kolačínom. Doposiaľ majú dve
výhry, tri remízy a štyri prehry.
Výsledky naše deti neodradzujú, pretože sú dobrý kolektív, herne sa stále zlepšujú
a majú pred sebou celú jarnú
časť. Medzi najlepších strelcov
u žiakov patria J. Záhorský,
A. Úškrt, A. Jordán.
Taktiež po prázdninách začali s tréningových procesom
aj tí najmenší - prípravka, ktorá
momentálne nie je prihlásená,
nakoľko deti počas prázdnin
neboli ucelené a podľa futbalových pravidiel sa do súťaže
museli prihlásiť skôr, ako sme
dali mužstvo dokopy. Musíme
tento ročník s prípravkou zatiaľ

len trénovať, prípadne odohrať
prípravné zápasy, resp. sa zúčastniť futbalových turnajov.
Budúci ročník je cieľom prípravku tiež prihlásiť do súťaže.
Na záver by som sa chcela za
jesennú časť fungovania klubu
ako predseda, poďakovať hlavne mestu, rodičom mládežníckych mužstiev, hráčom dorastu
a mužov, trénerom, sponzorom
a aj ľuďom, ktorí pomáhali nielen pri majstrovských zápasoch, ale aj počas tréningových
procesoch, pri údržbe ihrísk
a areálu, ale aj fanúšikom, ktorých opäť radi privítame na zápasoch jarnej časti, a to v apríli
2019.
Andrea Vaská
FK Nová Dubnica

Do kopca

Úspešná bežkyňa Iveta Hulvátová. Foto: archív I. Hulvátovej
Beháva takmer 20 rokov. Len
tak, pre potešenie. Hore kopcom, dole kopcom. Ako sama
vraví, beh úžasne prečistí
hlavu a zbystrí zmysly.
Iveta Hulvátová z dubnického jogging klubu prezradila
viac zo zákulisia bežeckého
športu. „Samotný beh nie je
len o vytrvalosti, alebo o tom,
koľko má človek nabehané. Je
to aj o tom, ako sa cíti, ako to
má v hlave nastavené. Veľa
pri behu zohráva aj psychika,“
tvrdí úspešná bežkyňa Iveta
Hulvátová.
Kým zo začiatku sa venovala behom po ceste, v ktorých
bola veľmi úspešná, neskôr
presedlala na behy v prírode,
v lese a do kopca. Kým bežní
ľudia sú presvedčení, že beh
po lese je namáhavejší, Iveta
si myslí opak. „Behávala som

aj po ceste, ale tak veľmi ma
bolievali kĺby, že som skoro zomrela,“ prezradila s úsmevom.
„Začala som preto behávať za
mestom, po lúkach, po lesoch,
do kopcov a veľmi sa mi to zapáčilo. Človek si pritom vyčistí
hlavu, príde na iné myšlienky,
keď je sám so sebou,“ dodala.
Behu sa venuje aj súťažne.
Zväčša končieva aj na pretekoch v čoraz populárnejšom
behu do kopca s medzinárodnou účasťou na druhom
mieste. „Mám jednu súperku,
Slovenku, ktorú sa mi zatiaľ
nedarí poraziť. Zrejme ju neporazím nikdy. Ale je to skvelá
žena, sme veľmi dobré priateľky, sme ako jedna veľká rodina
na každých pretekoch, tak mi
to až tak nevadí,“ hovorí s úsmevom.
Marián Michalko
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