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Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek Máme sa báť líšky v meste?
Nový dokumentárny film Mareka Janičíka.
Viac o filme sa dočítate na strane 6.

Prečo sa „prisťahovala“ a ako sa ku nej (ne)správať.
Dozviete sa na strane 4.

Príhovor primátora mesta pri príležitosti
Októbra - mesiaca úcty k starším
Milí spoluobčania, v živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote
a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky.
Každému z nás pribúdajú roky. Staroba k nám prichádza nenápadne a pomaly.
Človek sa ocitá v jeseni života a v spomienkach sa obzerá do minulosti.
V týchto spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne, smutné obdobia. Ceníme si vaše skúsenosti, životné múdrosti, teplo v srdci, odovzdanosť
dlane.
Roky vašej usilovnej práce sú ako dozreté ovocie. Dnes už máte právo oddýchnuť si, naplno sa venovať činnostiam,
ktoré vás zaujímajú a napĺňajú. Vážime si vás a zaslúžite si úctu nás všetkých. Nech vás vaša životná múdrosť a
citlivosť vedie každým dňom života.
Milí seniori, prajem vám pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu, elánu a radosti zo života. Prežite ďalšie roky
obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších.
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Život v záhradkárskych osadách
Komunity, kde vznikali vzťahy a priateľstvá na celý život.
Prečítajte si na strane 3.

Služba občanom

Preprava autobusom
na cintorín
Počas dní, kedy vo väčšej miere navštevujeme cintoríny, je pre
vás zabezpečená preprava autobusom. Kapacita v autobuse
bude však obmedzená vzhľadom na protiepidemiologické
opatrenia. Preto buďme ohľaduplní a prenechajme možnosť
využiť tento minibus ľuďom so zníženou mobilitou. Nezabudnite
na rúška a dodržiavanie opatrení.

Odchody autobusu:
Sobota 30. 10. 2021:
B1 – zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie (zastávka
smer Trenčín) – cintorín Nová Dubnica a späť.

Peter Marušinec

Rekonštrukcia terasy v Kultúrnej besede

Zo strany od parčíka prebiehajú rozsiahle stavebné práce, dočasne je preto vstup možný len zo
zadnej strany budovy. (foto: P. Hrehušová)

Stavba v štýle sorela, pôvodne materská škola, roky
chátrala. Projekt obnovy
stavby v predchádzajúcich
rokoch priniesol jej novú
funkciu - dnes sa využíva
pre zasadnutia mestského
zastupiteľstva, ako obradná
sieň pre sobáše, uvítanie
detí do života, činnosť kultúrnych a spoločenských
organizácií v meste, na klubovú činnosť, výstavy a pod.

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice

Interiér má reprezentatívny
charakter, je vyriešený komplexne a zároveň umožňuje
variantnosť využitia jednotlivých priestorov.
Žiaľ, čas, voda, nedostatočná izolácia, ale i nie práve
dobrý prístup mladých kolobežkárov a skatebordistov, sa
podpísal na hlavných exteriérových schodoch a terase Kultúrnej besedy.
V tomto období sa prejavili

aj nedostatky pôvodnej rekonštrukcie, nakoľko múry samotnej budovy, ako aj múry terasy, podliehali nedostatočnej
izolácii, čo sa prejavovalo
vlhnutím stien a odpadávaním dlaždíc hlavných schodov
a terasy. Preto sa vedenie mesta rozhodlo vysporiadať s týmto problémom a napriek tomu,
že Kultúrna beseda bude určitú dobu v obmedzenej prevádzke (na vstup do priestorov

Odchody v čase:
10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 14.30, 16.30 hod.
Mierové námestie (zastávka smer Trenčín) – cintorín Veľký
Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý Kolačín a späť.

Odchody v čase:
15.00 hod., 16.00 hod.

sa využíva zadný vchod), bolo
rozhodnuté urobiť dokonalú
izoláciu múrov samotnej besedy, múrov terasy a záverom
schody a terasu pokryť novou
dlažbou.
Do vienka túto akciu dostal Bytový podnik m.p.o. ako
správca tohto mestského majetku. Celý projekt rieši havarijný stav exteriérovej terasy
a schodiska v južnej časti objektu Kultúrnej besedy.
Po naprojektovaní a výberovom konaní zhotoviteľa sa začala pomerne náročná rekonštrukcia s víziou znovu mať
v poriadku Kultúrnu besedu,
čo znamená zaizolované múry
a obnovené dlažby terasy
a hlavného exteriérového
schodiska. Uvedená akcia
prebieha ešte i v týchto dňoch
a keď dovolí aj počasie vzhľadom k nutným technologickým procesom, som presvedčený, že do konca tohto roku
bude beseda zase krásna,
zase bude môcť vítať všetkých
návštevníkov s otvorenou náručou tak, ako si to občania
nášho mesta pri tejto kultúrnej pamiatke zaslúžia.

Každého člena rodiny treba brať vážne a oceniť hodnotu jeho
osoby. Každý má právo, aby existoval, myslel svojím spôsobom
a bol šťastný. Netreba nikdy podceňovať to, čo hovorí alebo na
čo sa sťažuje, i keď musíme vyjadriť svoj vlastný uhol pohľadu.
Vyplýva to z presvedčenia, že všetci majú čím prispieť, pretože
majú svoju vlastnú životnú skúsenosť, na veci pozerajú zo svojej
perspektívy, majú vlastné starosti, schopnosti aj intuície.

(pokračovanie na 2. strane)

Štefan Wallner, SDB

Nedeľa 31. 10. 2021:
B1 – zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie (zastávka
smer Trenčín) – cintorín Nová Dubnica a späť.

Odchody v čase:
10.00, 10.30, 11.00, 14.00, 14.30, 16.30, 17.30 hod.
Mierové námestie (zastávka smer Trenčín) – cintorín Veľký
Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý Kolačín a späť.

Odchody v čase:
14.30 hod., 16.30 hod.

Pondelok 1. 11. 2021:
B1 – zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie (zastávka
smer Trenčín) – cintorín Nová Dubnica a späť.

Odchody v čase:
10.00, 11.00 hod.

Slovko pre manželov
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Rekonštrukcia terasy
v Kultúrnej besede
(pokračovanie z 1. strany)
Áno, môže nás počasie
prekvapiť, zabrzdiť práce, ale
verím, že ak by sa tak stalo,
tak to naši občania pochopia.
Je to finančne pre mesto
pomerne náročná akcia, ale
veľmi nutná pre zachovanie
nielen hodnoty, ale aj možnosti využívania tejto budovy.
Momentálne boli uskutočnené výkopy okolo múru terasy,
bola podrezaná stena celej budovy od terasy, ako aj samotné múry terasy. Nutnosť podrezania si vyžaduje dokonalá
izolácia, ktorá pokračuje hydroizolačnými, cementovými
a sanačnými omietkami. Hlavné schodisko je celé zlikvidované a budú vybudované nové
schodiskové stupne.
Pri každej stavbe sa vyskytnú aj práce, s ktorými sa nerátalo, nakoľko sa ukážu až po
odkrytí stavu objektu a tak je
tomu i pri tejto stavbe. Uvedené problémy sú operatívne
riešené na jednotlivých kontrolných dňoch za prítomnosti
nielen investora a zhotoviteľa,
ale aj projektantov, vedúceho
oddelenia výstavby MsÚ, odborníkov cez hydroizoláciu
a zástupcov vedenia mesta,
primátora a viceprimátora
mesta.
A tak bolo i rozhodnuté, že
odvod vody z terasy bude cez
žľabové systémy a nie tak ako
doposiaľ cez dve vpuste, čo sa
javilo pomerne nedostatočné.
Po betonáži a izolácii plochy
terasy a schodiskových stup-

ňov, na záver sa uloží dlažba
z pieskovca o hrúbke 3 cm po
celej ploche terasy a aj na
exteriérovom schodisku. Na
záver bude späť vrátená nájazdová plošina na exteriérové
schodisko, ktorá veľmi dobre
slúži či už pre imobilných alebo aj starších spoluobčanov.
Záverečným
vymaľovaním
múrov terasy a južnej steny
budovy Kultúrnej besedy, ako
aj po uvedení okolia do pôvodného stavu, budeme môcť
skonštatovať, áno bolo to nutné, často náročné, ale vyplatilo sa.
Na záver by som chcel aj
touto cestou poprosiť všetkých
tých, ktorí počas roka hlavne
v letných mesiacoch využívajú
celý parčík Kultúrnej besedy
k oddychu so svojimi ratolesťami, vážme si to, čo máme,
nedovoľme, či už mladým kolobežkárom alebo skatebordistom zničiť to, čo sme znovu
obnovili, to, do čoho sa investovali nemalé finančné prostriedky nás všetkých. Myslím,
že všetci vieme dobre o čom
vravím a verím, že si tento svoj
majetok budeme aj chrániť.
Slovami Ľudovíta Štúra „Ale človek nevychováva sa
preto, aby len žil, ale hlavne
preto, aby niečo pre svojich,
pre obec svoju vykonal, aby
sa jej užitočným stal, on sám
si je len druhým, lebo to prvé
je vyššie a vznešenejšie nad
jednotlivca.“
Jaroslav Šlesar
riaditeľ Bytového podniku

Október 2021

Príjemné posedenie pri príležitosti
Dňa úcty k starším

Udeľovanie ocenení a ďakovných listov za prácu pre
novodubnických seniorov. (foto: P. Pažítka)

Aspoň v priestoroch terasy, ale sme spolu a máme si čo povedať.
(foto: P. Pažítka)

V nedeľu 10. októbra, roku
1978 oficiálnym ustanovením vznikol Deň úcty k starším. A pretože nám nepriateľ Covid stále nedá pokoj,
tak sme oslavu v JDS poňali
v komornejšom usporiadaní. Zišli sme sa 11. októbra
na terase hostinca na štadióne.

udelená pamätná medaila za
dlhoročnú náročnú prácu na
poste krajskej predsedníčky
JDS.
V krátkom príhovore primátor zaželal všetkým seniorom veľa zdravia ku Dňu úcty
k starším a predsedníčke Betke Kopačkovej odovzdal symbolické kvety. Anka Prokešová
v príhovore hovorila o celoslovenskej recitačnej prehliadke
v Trenčianskych Tepliciach
a ďalších podujatiach. S nasledujúcim programom nás
zoznámila podpredsedníčka
Tonka Ďuďáková. Skrehnutí
od sedenia na otvorenej terase sme sa zohriali už avizova-

Už pri príchode šteklila
naše chuťové bunky vôňa
pripravovanej
fazuľovice
s údeným mäsom. Všetkých
prítomných vrátane vzácnych
hostí – primátora mesta Petra Marušinca, viceprimátora
Pavla Pažítku a predsedkyňu

Žiaci Súkromnej základnej
školy v Novej Dubnici sa
každoročne snažia zlepšiť
životné prostredie vo svojom okolí aj vďaka zapojeniu sa do programu Mladí
reportéri pre životné prostredie.
Ide o celosvetovú súťaž,

O tom, že v literárno-dramatickom odbore Základnej umeleckej školy Štefana
Baláža je mnoho talentovaných recitátorov, niet pochýb.
Prednedávnom o tom presvedčili najstarší žiaci, ktorí
po výborných umiestneniach
v regióne postúpili do krajského kola Hviezdoslavovho
Kubína, ktoré sa pre najstaršie
kategórie každoročne koná
v Uhrovci pod názvom Štúrov
Uhrovec.
S prednesom prózy vo svojej kategórii obsadili všetky
tri priečky. Na 3. mieste sa

umiestnila Martina Mareková,
na 2. mieste Emma Grišlová
a 1. miesto si zaslúžene odniesol Jakub Pecen.
Jakub bude v najbližších
dňoch reprezentovať školu,
mesto a kraj na celoslovenskej prehliadke v umeleckom
prednese v Dolnom Kubíne
s textom Dušana Mitanu o radostiach a strastiach dospievania Oáza s jabloňami. Držíme palce!
Miriam Martináková
učiteľka literárno-dramatického
odboru ZUŠ

nou výbornou fazuľovicou, za
ktorú poďakovala predsedníčka pani vedúcej hostinca.
Na záver nám naše minidivadielko zložené z Janky
Farulovej a Majky Karikovej
predviedlo humornú scénku
o skleróze. O podmanivú,
sviežu hudobnú produkciu sa
nám postaral náš hudobník
Rudko Vojtech. Uzimené, ale
obohatené o nové zážitky sme
sa rozchádzali do svojich domovov.
Soňa Kršková

Znovu najlepší na svete!

Recitátori zo ZUŠ
opäť bodovali!

Blahoželanie najlepšiemu recitátorovi Jakubovi Pecenovi.
(foto: www.tnos.sk)

JDS Kolačín Dinku Valašíkovú
- privítala predsedníčka Betka
Kopačková.
Program stretnutia otvorila recitátorka Soňa Kršková,
ktorá predniesla báseň od
Gustáva Hupku Vinš k jubileu.
Následne boli pri príležitosti
30. výročia založenia celorepublikovej JDS a 20. výročia
JDS v našom meste, udelené
pamätné medaily a ďakované
listy. Primátorovi mesta Petrovi Marušincovi za podporu
a spoluprácu našej JDS a zakladajúcej predsedníčke JDS
v Kolačíne Dinke Valašíkovej
za nezištnú dlhoročnú prácu
v JDS. Anke Prokešovej bola

ktorá deti motivuje, aby upozorňovali na problémy súvisiace so životným prostredím
vo svojom meste a okolí. Už
viackrát sa stalo, že žiaci
z tejto školy sa umiestnili na
prvých priečkach v rámci celého sveta. Tento fakt ocenila aj
prezidentka Zuzana Čaputová,
keď víťazov prijala na osobnej
audiencii v roku 2019.
Tento rok sa snažili žiaci
tejto školy obhájiť svoje minuloročné úspechy s dvoma
súťažnými prácami. Prvou
prácou bola videoreportáž od
žiačky Hanky Zubovej. Video
zachytáva problém výsadby
nepôvodných druhov stromov
v CHKO Biele Karpaty, kde
Hanka aj žije. Cez osobnú rovinu rozpráva príbeh, v ktorom

si chcela vo svojej záhrade
zasadiť strom, no zistila, že
to nie je také jednoduché. Do
reportáže zapojila aj rozprávanie o svojej starej mame, ktoré
veľmi dojalo aj medzinárodnú
porotu. A tak práca Hanky
Zubovej obsadila 1. miesto vo
svojej kategórii v rámci prác
z celého sveta!
Avšak, zahanbiť sa nedala
ani Novodubničanka Radka
Lamačková, ktorá je v tomto
projekte zapojená už štvrtý
rok. Tá postúpila do medzinárodného kola so svojou reportážou, v ktorej sa venuje
problematike obalových materiálov, v ktorých si objednávame produkty z internetu.
Radka zistila, že je možné si
tovar nechať zabaliť ekologic-

ky, bez zbytočných plastov
a dokonca poukázala aj na
nové formy obalov, ktoré
môžeme pri svojich objednávkach využívať. Radkina
práca obsadila medzinárodné
3. miesto!
Súťaž prebieha najskôr cez
národné kolá zhruba v 30
krajinách sveta. Tento rok sa
do súťaže zapojilo viac ako
454 000 študentov, spolu s 19
000 výtvormi (kategória fotografia, video, reportáž). Takže dosiahnuť 1. a 3. miesto v
rámci medzinárodného kola,
znamená byť naozaj skvelí.
A to tieto Mladé reportérky
naozaj sú!
Marek Janičík
(foto: Maroš Buchel)

Vzájomné stretnutia sú pre nás vzácne

Vekom sa vraj zvyšuje riziko
osamelosti – čím sme starší,
tým je pre človeka hodnota
priateľstva dôležitejšia. Oveľa
viac si užívame spoločné
stretnutia s priateľmi, pretože priateľstvo má silu, obohacuje životy a napĺňa ich.

Základná organizácia JDS
v miestnej časti Kolačín je
počtom možno neveľká, no
aktivitami a svojou rôznorodou činnosťou rešpektovaná.
Funguje od roku 2000. Pravidelne každý týždeň sa tešíme
na spoločne strávené odpoludnia. Vždy poblahoželáme
oslávencom k meninám či narodeninám. Naše stoly sa „prehýbajú“ dobrotami, ktoré nám
oslávenci pripravia. Máme na
to priestory v kultúrnom dome
a podporu mestského úradu.
Každoročne navštevujú naši
členovia termálne kúpaliská,
práve vďaka dotáciam, ktoré nám poskytlo mesto Nová
Dubnica, a za ktorú členovia

ďakujú.
Koncom roka 2020 sme
plánovali osláviť výročie 20
rokov činnosti. Vzhľadom na
obmedzenia sa nám to nepodarilo a stretli sme sa až 28.
júla 2021, za 100 percentnej
účasti našich členov. Pozvali
sme i niekoľko hostí, ale pretože bolo práve dovolenkové
obdobie, jediným hosťom
bola pani Sabová. Po privítaní
všetkých prítomných predsedníčkou ZO, táto oboznámila
účastníkov s históriou vzniku
Okresnej organizácie JDS a
troch základných organizácií
v Novej Dubnici, Kolačíne aj
Dubnici nad Váhom. Za dlhoročnú činnosť v JDS Kolačín

odovzdala predsedníčka pamätný list pani Kačíkovej,
ďakovný list pani Balážovej,
Pružincovej a ocenenie dostala aj terajšia predsedníčka. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí
sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o fungovanie našej základnej organizácie.
Po tomto všetkom čakal
členov prípitok, chutný obed
a aj keď sme dôchodcovia, výborne sme sa zabávali – teda
sa vieme a aj sa ešte chceme
baviť.
Dionýzia Valašíková
predsedníčka ZO JDS Kolačín

www.novadubnica.sk
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Aj takto sme žili v súbore E1

Volejbalový turnaj v roku 1989 otvárajú najaktívnejší
organizátor športových a spoločenských podujatí v súbore E1
Peter Vaněk a Jozef Perďoch. (foto: Jozef Kubaš)

Súťaže a hry menších detí pri príležitosti MDD v roku 1989 v
plnom prúde. (foto: Jozef Kubaš)

Súbor bytových domov E1
vznikol v 70. rokoch minulého storočia, keď sa firma
ZTS EVÚ Nová Dubnica rozhodla stabilizovať svojich
zamestnancov aj cez bytovú
politiku a dala postaviť pre
nich byty.

tónové ihrisko, na ktorom sa
následne odohrávali volejbalové, nohejbalové, softbalové
a iné športové súboje vo všetkých vekových kategóriách,
od najmenších až po „dospelákov“.
Pamätné sú podujatia pri
príležitosti medzinárodného
dňa detí, kde sa okrem volejbalových turnajov angažovali mamičky a pripravili aj
pre menšie deti rôzne súťaže.
Sladká odmena pre malých
nedala na seba čakať.
Medzi dospelými bol obľúbený aj Mikulášsky beh,
ktorého trasa viedla z ihriska

Väčšinou mladé rodiny, sa
sťahovali do nových príbytkov
na prelome 70. a 80. rokov.
A tak zamestnanci ZTS EVÚ
trávili so svojimi kolegami čas
nielen v práci, na závodných
dovolenkách a turistických
akciách, ale aj voľný čas v
mieste bydliska pri športových

a spoločenských podujatiach.
Deti súboru E1 spoločne
navštevovali závodné jasle
a škôlku, na výstavbe ktorej
sa vo veľkej miere podieľali
aj dobrovoľníci z radov rodičov. Po poobediach sa znova
stretávali, ale už aj so svojimi rodičmi na preliezačkách
a pieskoviskách medzi panelákmi. Mládež však rýchlo
rástla a z preliezačiek postupne „vyrástla“. Aktívni rodičia nezaháľali a zrušili jedno
z dvoch preliezačkových
ihrísk medzi panelákmi 363
a 364. Svojpomocne vybudovali na jeho mieste veľké be-

medzi panelákmi cez Kolačín
s otočkou pred Prílesom
a späť.
S mikulášskym časom sú späté aj návštevy Mikuláša a čerta
v našich domovoch, ktoré deti
túžobne, ale aj s napätím očakávali. Stále to dopadlo dobre. Čert síce trocha postrašil,
ale vľúdny Mikuláš to všetko
urovnal.
Ak po Mikulášovi prišla tuhá
zima, podarilo sa na ihrisku
vyrobiť aj ľadovú plochu. Bolo
nám spolu veselo a družne.
Pamätníci Eva K. a Jozef P.

Majú záhradkárske osady svoje
najlepšie roky za sebou?
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Dušičky - čas spomínania,
nie čas množenia odpadu

Každoročne niekoľko týždňov pred Sviatkom všetkých
svätých, ľudovo „Na Dušičky“, musíme pristaviť na
pohrebiská v Novej Dubnici
aj Kolačíne kontajnery naviac, pretože nastal čas
„upratovania“ hrobov, kedy
sa odstránia staré minuloročné vence, kytice a kahance a nahradia sa novými.
Počas sviatkov tak vyprodukujeme vyše 10 TON odpadu
z cintorínov. Bohužiaľ, pri
týchto sviatkoch akoby náš
vzťah k prírode a ochrane
životného prostredia na cintorínoch/pohrebiskách nemal
miesto - prevaha farbami hýriacej výzdoby je z umelých
nerozložiteľných materiálov.
Umelé kytice a vence, množstvo kahancov z rôznych
kombinovaných materiálov to všetko putuje na skládku,
nedá sa recyklovať (v umelých
kvetoch a vencoch je okrem
plastových častí aj kovový
drôt, povoskované látkové
časti a pod, takže to nie je

jednodruhový odpad, takisto
plastové kahance so zvyškom
vosku nikto z recyklátorov
plastov neodoberie).
Nebolo by primeranejšie
k povahe tohto sviatku pripomenúť si a osláviť zosnulých
okrem spomienky, modlitby
len prírodnou kytičkou či venčekom z ihličia, chryzantém,
vresu, šišiek - či už z obchodu, alebo vlastnoručne uviazaných? A namiesto záplavy
kahancov rôzneho druhu udržiavať niekoľko rokov kvalitné sklené a vymieňať v nich
buď voskové sviečky, alebo
nabíjateľné LED svetielka?
V duchu biblického: prach
si a na prach sa obrátiš, by
mala u každého z nás zvíťaziť jednoduchšia, ľahko rozložiteľná
kompostovateľná
„výzdoba“ hrobov - pohanská
aj kresťanská verzia týchto
sviatkov je zameraná na duchovné, citové prežívanie, nie
na novembrovú skúšku vianočnej výzdoby.
Katarína Bašná

Generačná výmena stromov
na Hviezdoslavovej ulici
1. záhradkárska osada vrámci spolupráce udržiavala aj
susediaci vetrolam. (foto: archív M. Smak)

A záhradkári sa starali aj o záhon ruží v zelenom páse na ulici
SNP. (foto: archív M. Smak)

Záhradkárske osady boli
svojho času takmer jedinou
možnosťou, ako si v meste
dopestovať vlastnú úrodu.
Prinášali však svojim členom podstatne viac - vzájomnú pomoc, súdržnosť
a často aj priateľstvá na celý
život.

z bytoviek späť na pôdu.
Jednou z podmienok, ktorú
v zmluve vedenie mesta s členmi ZO SZZ podpísalo, bolo,
že každoročne odrobia štyri
hodiny pri skrášľovaní a zveľaďovaní mesta. O Novej Dubnici sa v minulosti hovorilo ako
o meste ruží a práve záhradkári tieto záhony okopávali
a ošetrovali.
Základná organizácia usporadúvala množstvo tematických zájazdov, zúčastňovali
sa súťaží v reze ovocných
stromov, organizovali výstavy
ovocia a zeleniny a degustácie ovocia. Veľký podiel na
rozvoji záhradkárstva mali
Alexander Vláčil, Ján Jelínek,
František Baloga, Jozef Fábry, Ján Fulek a mnohí ďalší.
V roku 1975 zorganizovali v
kine Panorex členovia ZO č. 1
a č. 2 prvú záhradkársku výstavu ovocia, zeleniny a kvetov. Výstavy mali veľký úspech
a konali sa do roku 1989. Po
desiatich rokoch nečinnosti
prevzala štafetu Únia žien pod
vedením Marty Babukovej.
Podarilo sa im zmobilizovať

Záhradkárske osady sa za
dlhé roky svojej existencie
stali kultúrnym fenoménom.
Fakt, že v súčasnej dobe združuje Slovenský záhradkársky
zväz 50 569 členov v 1 002 základných organizáciách nie je
zanedbateľný.
Záhradkárčenie v Novej
Dubnici má svoje „hlboké
korene“. Prvá záhradkárska
osada vznikla v roku 1965 za
vetrolamom a pri II. ZŠ (dnes
ZŠ na Ulici Janka Kráľa). Prvým predsedom bol Karol Hýl.
Záhradkári založili Základnú
organizáciu Slovenského ovocinárskeho a záhradkárskeho
zväzu. Vo výbore vtedy veľmi
aktívne pracovali Štefan Dolinaj, Anton Ronec, Václav Petr,
Jozef Miklovič, Juraj Šušaník

a Milan Kyselica. Výmera jednotlivých záhradiek bola okolo 200 m2.
Začiatky
záhradkárčenia
boli náročné. Často bolo treba odviesť stavebný materiál,
vyklčovať kroviny, splanírovať
pôdu, vybudovať chodníky,
ploty, zaviesť vodu. Ľudia však
boli vďační za kúsok pôdy, kde
si mohli dopestovať vlastnú
úrodu. Postupne si vybudovali podpivničené chatky a tak
získali priestor na uskladnenie ovocia a zeleniny. Čo bolo
však podstatné , navzájom si
pomáhali, spoločne budovali,
fungovala medzi nimi súdržnosť, pocit spolupatričnosti,
často vznikali priateľstvá na
celý život.
O záhradky bol taký záujem, že postupne vznikali ďalšie osady – na Ulici SNP pri
SPP, pri Termonove, pri bývalej požiarnej zbrojnici na Ulici Okružnej, nad cintorínom,
pri Areáli zdravia a v Kolačíne pod Markovicou. Väčšina
obyvateľov Novej Dubnice pochádzala z vidieka a tak ich,
celkom prirodzene, ťahalo

záhradkárov a tento rok usporiadali už 23. ročník výstavy Z
našich záhrad, ktorej súčasťou je súťaž O jablko Novej
Dubnice.
Na záhradke vždy bol
a bude relax, aktívny oddych
pri práci. Určite je to lepšie,
ako sedieť doma pri televízore
alebo počítači. Príroda a čerstvý vzduch pomáhajú udržať
pozitívne myslenie, hlavne
v tejto dobe a preto všetkým
záhradkárom v Novej Dubnici
prajeme pevné zdravie a veľa
pestovateľských úspechov.
Za cenné informácie ďakujeme Marte Babukovej a Miloslavovi Smakovi. Nakoľko
chceme v Novodubnických
zvestiach postupne predstaviť jednotlivé záhradkárske
osady, budeme vám vďační
za poskytnutie fotografií,
dokumentov a zaujímavých
spomienok pri zakladaní
jednotlivých osád.
Eva Kebísková

Nový štíhly kultivar javorov nebude potrebné radikálne
orezávať.

V aleji javorov na Uulici P. O.
Hviezdoslava po poslednom
nie príliš šťastne a odborne
prevedenom oreze vyschlo
niekoľko kusov javorov,
ktoré boli desaťročia rezané
tzv. „na hlavu“. Tento rez
ich poškodzoval a preto až
v súčasnosti postupne odumierajú.
Preto sme za vyschnuté stromy vysadili mladé javory, ale
tentoraz sme zvolili záhradné
kultivary s úzkou korunou
- javor mliečny Columnare,
ktoré nebude treba obriezať
a napriek tomu zostanú koruny stromov štíhle.
Keďže sa už vyskytli kritiky

na výsadbu a obavy z tienenia
novovysadenými stromami,
keď vyrastú, prosíme obyvateľov, aby stromčekom dali
šancu a nepoškodzovali ich
- náklady na každý z nich vrátane výsadby a kolovania sú
cca 300 €.
Ak chcete vedieť, akého vzrastu budú ako dospelé, prejdite sa po Ulici Pod Bôrikom
- pred alejou „smutných vŕb“
rastie alej týchto štíhlych javorov. V omladzovaní aleje na
Ulici P. O. Hviezdoslava plánujeme pokračovať aj v budúcom
roku.
Katarína Bašná

4

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Október 2021

Máme sa báť líšky?

Požiadali sme preto o súčinnosť pri riešení tohto problému Poľovnícku spoločnosť Kopec Sv. Hubert z Trenčína, do
ktorej poľovného revíru patrí
aj kataster nášho mesta.

si hľadá teritórium. Vzhľadom
na to, že v blízkosti ľudských
obydlí nachádza dostatok
potravy a úkryt, nie je možné
zamedziť jej pohybu v zastavanom území. Taktiež zmenšovanie teritória rozširujúcou
sa zástavbou, zasahujúcou do
prírodného prostredia vplýva
na daný jav. Jej odlov v intraviláne nie je z bezpečnostných
a zákonných dôvodov možný.
Strata plachosti u daného
druhu živočícha je pomerne
častý jav, ktorý sa vyskytuje
vo viacerých lokalitách SR aj
v Európe. Ohrozenie občanov
pohryznutím je nepravdepodobné. Vzhľadom na to, že
Slovenská republika má Európskou komisiou schválený
štatút krajiny bez výskytu besnoty a táto choroba nebola na
našom území zaznamenaná
už niekoľko rokov, ohrozenie
danou chorobou nehrozí. Preverujeme možnosť jej odchytu
na Okresnom úrade v Trenčíne
na lesnom a pozemkovom odbore.“

Predbežné stanovisko
poľovníkov je nasledovné:
„Predpokladáme, že sa jedná o tohtoročné mláďa líšky hrdzavej (Vulpes vulpes), ktoré

Poľovníci odporúčajú obyvateľom nasledovné opatrenia:
1) Zabrániť prístupu k ľahkému zdroju potravy - neod-

V posledných týždňoch sa
množia podnety a oznamy
obyvateľov mesta, že v neskorých večerných či skorých ranných hodinách bola
videná medzi bytovými
domami líška, ktorá sa nebojí ľudí, dostáva sa do ich
tesnej blízkosti a preto sú na
mieste obavy, či nie je hrozbou pre zdravie obyvateľov.

hadzovať potravinový odpad
na trávniky, ani ku kontajnerom, kontajnery nenechávať otvorené.
2) Monitorovať jej pohyb v prípade opakovaného výskytu v lokalitách v blízkom
okolí mesta (napr. polia) je
možnosť odlovu. Ak viete,
v ktorých lokalitách sa pravidelne líška vyskytuje a odkiaľ
sa do mesta dostala, oznámte
to pracovníčkam odd. ŽP alebo mestskej polícii.
3) Nevykladať krmivo domácim zvieratám na voľne
prístupné miesta, nekŕmiť
sídliskové mačky, (prípadne
kŕmiť mačky len v určitú hodinu a následne krmivo a misky
odpratať, aby v noci nelákalo
potkany).
Mestská polícia sa v spolupráci s poľovníkmi pokúša
o odchyt líšky do živolovnej
klietky. Keď sa to podarí, bude
prevezená do CHKO Biele Karpaty. Upozorňujeme, že kŕmením (viď video na soc. sieti)
tomuto zvieraťu nepomáhate,
práve naopak. V prípade, že
líšku stretnete, ju nechytajte
a upozornite na to aj deti.
Katarína Bašná
(foto: Michal Richter)

Ako je to s upratovaním
stojísk na kontajnery?

Nesprávne nakladanie s odpadmi vedie k odpudivému
neporiadku na kontajnerových stojiskách. (foto: K. Bašná)

Na oddelenie životného prostredia nám poslala podnet
obyvateľka bytového domu,
ktorú hnevá neporiadok na
kontajnerových stojiskách,
nevšímavosť
obyvateľov,
ktorí ich užívajú a pýta sa,
koho povinnosťou je udržiavať poriadok na týchto spoločných priestranstvách.
Stojiská, na ktorých sú
umiestnené pri každom bytovom dome kontajnery,
nemajú byť znečistené odpadmi, lebo:
1)Pracovníci vývozcu odpadu
sú povinní znečistenie, ktoré vzniká ich zavinením (ak
sa nejaké odpadky vysypú
z kontajnera mimo smetiarskeho auta na zem) okamžite
pri vývoze odstrániť.
2) Obyvatelia nemôžu ukladať
odpad inam, ako do kontajnerov (samozrejme, roztriedené
ako sa má a patrí), výnimkou
je len jarný a jesenný zvoz objemných odpadov, kedy môžu
obyvatelia v určenom termíne
umiestniť OBJEMNÉ odpady

ku kontajnerom a vývozca tieto odpady odvezie.
3) Čiže mesto zabezpečuje 2x
ročne odvoz odpadu zo stojísk
počas oficiálnych zvozov, čierne skládky pri kontajneroch
ešte 1-2x počas roka upraceme.
4) Aktivační pracovníci postupne zametajú stojiská, takže 1x ročne by malo dôjsť na
každé stojisko.
Prečo sú teda stojiská
znečistené počas celého
roka odpadmi? Je hneď niekoľko príčin:
1) Kontajnery sú preplnené
nestlačenými/neroztriedenými odpadmi a ľudia už
kladú vrecká s odpadmi na
zem. (Riešenie - lepšie triediť,
stláčať, krabice roztrhať či
rozrezať, prípadne požiadať
o navýšenie počtu kontajnerov, či nahlásiť potrebu odvozu šatstva, oleja a pod.)
2) Kontajnery niekto zabudol
zavrieť a odpad rozfúkava
kade-tade. (Riešenie - zatvárajme kontajnery!)
3) Niektorí obyvatelia s dob-

rým úmyslom, ale zlým
následkom, uložia ku kontajnerom šatstvo či suché
chleby, zaváraniny, mysliac
si, že to „vyberači“ kontajnerov zužitkujú, ale nie vždy to
dobre skončí a šatstvo a veci
podobné skončia zmoknuté,
zničené a znečisťujú stojisko.
(Riešenie: suché chleby dajte
priamo chovateľom, ktorých
poznáte, alebo ich vhoďte
do kontajnera na kuchynský odpad. Šatstvo zbierame
do kontajnerov na šatstvo,
rozmiestnených po meste,
alebo dovezte na zberný dvor.
Objemný odpad vykladajte len
v termíne odvozu objemného
odpadu. Celoročne počas roka
vozte jednotlivé druhy odpadu na zberný dvor, bezplatne.
Platí sa len za stavebný odpad.
4) Ak počas silného vetra popadajú menšie kontajnery
a vysype sa z nich odpad, kontaktujte odd. ŽP, zabezpečíme
upratanie a vyzbieranie.
5) Mesto nemôže prinútiť jednotlivé bytové domy, aby si
dobrovoľne a pravidelne zametali či upratovali stojiská sú to pozemky vo vlastníctve
mesta, zatiaľ neboli odovzdané do správy bytoviek. Záujem
a snaha mať čisté stojisko je
na každom z nás.

JESENNÉ ZVOZY

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- zvoz konárov
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

8. 11. 2021

pondelok

Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

9. 11. 2021

utorok

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu,
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

10. 11. 2021

streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná,
Javorová, Dubová, Dlhé Diely

11. 11. 2021

štvrtok

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,
B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

12. 11. 2021

piatok

Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová,
Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Medové lúky

Prosíme, dodržiavajte:
Konáre vykladajte pred svoj pozemok 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do
1 m dĺžky), pri väčších množstvách ich zviažte prírodným špagátom do zväzkov, budú sa nám
ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný odpad a
nevykladajte konáre na iné miesta ako pred svoj dom. Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej
čistote priestranstiev pred domami. Nevhodne umiestnené a nezviazané kopy konárov nebudú
vyvezené. Anonymne založené čierne skládky konárov a iného odpadu pri garážach, v parkoch či
pri kontajneroch na sklo, zvyšujú náklady na odvoz odpadu. Ďakujeme!

ZBERNÝ DVOR
Otváracie hodiny zberného dvora sa nemenia, pripomíname, že v pondelok je
pre verejnosť zatvorený.

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

zatvorené
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 17.00 hod
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
9.00 – 13.00 hod

Pre aktuálnejšie
informácie sledujte
web stránku
mesta, alebo si
nainštalujte aplikáciu
Nová Dubnica do
mobilného telefónu.

Pribudlo pieskovisko
na Májovej ulici

Ak by sme boli všetci obyvatelia disciplinovaní a pri
umiestňovaní odpadov do
kontajnerov dodržiavali nariadenia o odpadoch a prípadne sa držali aj zdravého
rozumu, stojiská na kontajnery by mohli byť celoročne
čisté a „nešpatili“ by okolie
bytovky.

Na základe požiadaviek obyvateľov z IBV Miklovky - teda asi najmä tých, čo majú malé deti, bolo
osadené nové pieskovisko z agátového dreva na ihrisku na Májovej ulici, dovezený bol doň aj nový
piesok.
Agátové drevo je odolnejšie proti vlhkosti ako iné druhy dreva, tak veríme, že bude slúžiť mladým
Miklovkárom čo najdlhšie.
Dozorujúcich dospelých zároveň prosíme o dohliadanie na zachovanie čistoty nielen
v pieskovisku, ale aj na celom ihrisku. Psy, mačky, sliepky a iné zvierence majú vstup na
ihrisko zakázaný!

Katarína Bašná

Katarína Bašná

www.novadubnica.sk

ŠKOLSTVO

Radíme a pomáhame už 20 rokov

Správny pracovný tím má byť zomknutý a oddýchnutý.
(foto: archív SCŠPP)

V živote človeka je 20 rokov medzníkom, kedy sa
rozhoduje, čo bude v živote robiť. V živote inštitúcií
by už malo byť jasné, či ich
fungovanie je prínosom pre
spoločnosť.
Súkromné centrum špeciálnopedagogického
poradenstva vzniklo v roku 2001,
čiže v tomto roku oslavuje
20. výročie založenia. O tom,
že jeho činnosť je prínosom,
svedčí napr. aj to, že spočiatku malo 60 klientov, kým v šk.
roku 2020/21 už viac ako 900,
presnejšie 924.

Najskôr sídlilo centrum
v rodinnom dome s jedným
špeciálnym pedagógom, postupne s tromi v troch miestnostiach. Nakoniec nárastom
počtu klientov bolo jasné, že
sú potrebné väčšie priestory.
Vďaka vedeniu mesta Nová
Dubnica a poslancom sa podarilo presťahovanie do zdravotného strediska.
V súčasnosti má súkromné
centrum dvoch psychológov
a 5 špeciálnych pedagógov troch na trvalý pracovný pomer a troch na dohodu. Poskytuje svoju pomoc najmä deťom
s postihnutím – mentálnym,

telesným, zrakovým, sluchovým, ale aj autistom, deťom
s narušenou komunikačnou
schopnosťou, s ADHD či s
poruchami učenia, skrátka
všetkým, ktorí to potrebujú.
Vyhľadávajú ich klienti z celého okolia.
Kolektív centra má potrebné vzdelanie, aktívne sa všetci
zúčastňujú na rôznych seminároch, kurzoch, nechýba im
elán, nadšenie, sú zohratý
tím, ťahajú za jeden povraz.
Cieľ ich práce je jasný – poskytovať odbornú pomoc všetkým deťom od narodenia až
do dospelosti, ale aj rodičom
i učiteľom podľa potreby. Základným mottom práce má byť
– Všestranne sa o vás postaráme... chceme byť centrom, poradňou rodinného typu, kam
sa ľudia utiekajú po radu.
A čo by sa dalo zlepšiť?
Vzhľadom na to, že na školách konečne začínajú fungovať podporné tímy, kde je
školský špeciálny pedagóg,
školský psychológ, logopéd
a sociálny pracovník, chceli
by sa viac zamerať na preventívne činnosti či už v materských školách alebo v ZŠ.
Ale aj v oveľa väčšej miere sa

venovať rodičom, vysvetľovať,
čo je to integrácia, inklúzia,
pomôcť lepšie organizovať
denný režim dieťaťa, prípadne
riešiť vzťahy v rodine, lebo keď
sú rodičia v pohode, dieťa má
oveľa menšie problémy...
V súčasnosti prebieha
transformácia poradenského
systému. Súkromné centrum
ŠPP sa chce aj naďalej prezentovať ako poradňa, centrum
rodinného typu, kde vládne
dobrá atmosféra, snaha pomôcť .... chce tu byť aj ďalších
20 rokov...
20 rokov v živote človeka je
medzník. V živote súkromného centra ŠPP boli dobré i zlé
chvíľky, ale veľkým poďakovaním sú pre nás bývalí klienti,
ktorí sa pristavia, hoci už vyrástli, pošlú promočné či svadobné oznámenie...
Pri príležitosti 20. výročia
založenia centra sme mali
v pláne zorganizovať celoslovenský seminár, konferenciu,
žiaľ, pre pandemickú situáciu
sa to nepodarilo zrealizovať.
Možno sa to podarí pri 25. výročí.
Kvetoslava Mojtová
riaditeľka SCŠPP

September v Spojenej škole sv. Jána Bosca
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Biely deň na SZŠ

Celosvetové kampane JaneGodall Inštitútu dávajú
každému z nás možnosť
zapojiť sa do globálnych výziev a svojou činnosťou tak
ovplyvňovať svoje okolie
k lepšiemu.
Dňa 21. septembra si každoročne pripomíname na celom
svete Medzinárodný deň mieru. Pri tejto príležitosti sme sa
zapojili ako účastníci vzdelávacieho programu Roots &
Shoots Slovakia pod záštitou
nadácie Green Foundation, do
aktivít dňa mieru 2021.
V tento deň prišli žiaci aj
učitelia oblečení v bielom.
Biela farba predstavuje symbol mieru, čistoty, jemnosti
a vzájomného pochopenia
medzi všetkými ľuďmi na celom svete. Každý na papier
napísal jedno prianie, ktorú

by želal akémukoľvek človeku
na svete, papier sme poskladali do tvaru holubice a potom sme ho zavesili na strom
v blízkosti školy.
Vybrali sme brezu, pretože
má biely kmeň, prináša dobré
myšlienky a oslobodzuje od
strachu. Breza je aj symbol
mladosti, sviežosti a nového
života. V priebehu týždňa sme
tiež maľovali kamene na bielo
a na ne sme nakreslili rôzne
symboly mieru. Na záver sme
poukladali všetky namaľované kamienky do tvaru holubice pri vstupe do areálu školy.
Aj vďaka týmto aktivitám
sme si uvedomili, aké máme
šťastie, že žijeme v mieri
a v dostatku v našom nádhernom meste.
text a foto: žiaci SZŠ

Európska noc
výskumníkov na SZŠ
Cvičíme s projektom Tréneri v škole.

Tak ako je naším dobrým
zvykom už 30 rokov, aj tento školský rok sme začali
v Kostole sv. Jozefa Robotníka. Úvodnú sv. omšu celebroval don Marek Michalenko, ktorý bude aj v tomto
školskom roku duchovným
správcom školy.
Riaditeľ Ing. Jozef Imrišek
sa prihovoril mladším, starším
aj najstarším žiakom a všetkým poprial úspešný štart.
Zvlášť sa zameral na novoprijatých školákov – 2 prvácke
triedy v ZŠ a 2 prvácke triedy
stredoškolákov. Prvé týždne
sú úspešne za nami (zatiaľ bez
núteného zatvárania tried).
V škole sme stihli absolvovať
veľa aktivít a rozbehnúť nové
projekty.
Projekt Tréneri v škole
Vďaka tomuto projektu
majú naši žiaci prvého stupňa
veľmi pestré hodiny telesnej
výchovy. O čo vlastne ide?
Program zapája kvalifikovaných, vyškolených trénerov
spoločne so zodpovedajúcimi
pedagógmi do vyučovacieho procesu. Zameraný je na
športovú prípravu v troch ob-

lastiach: základy lokomócie,
loptové zručnosti, rytmické
a koordinačné základy.
Škola dostane v rámci programu natrvalo aj všetky športové pomôcky.
Imatrikulácia prvákov
Tretiaci našej školy spojili svoje sily a dňa 21.9.2021
pre novoprijatých prvákov
pripravili netradičnú imatrikuláciu. Aktivitu realizovali
v exteriéroch školy aj v okolitej
prírode. Zamerali sa na preverenie ich odvahy, psychických
i fyzických schopností. Po
zvládnutí jednotlivých úloh
ich potleskom privítali medzi
sebou a ponúkli im kamarátsku pomoc v štúdiu. O zábavu
veru nebola núdza.
Stužková slávnosť
Určite ste si všimli, že v našom meste sa začali pohybovať mladí ľudia so zelenými
stužkami na oblečení. Je to
neklamný znak, že sa priblížil čas stužkových slávností.
Jednu takú už majú za sebou
aj naši budúci maturanti. Konala sa 24.9.2021 v Kostole
sv. Jozefa Robotníka v Novej
Dubnici. Úvodná sv. omša

Exotika počas Európskeho dňa jazykov.

bola poďakovaním za to, že
sa študenti tohto významného
dňa dožili a zároveň prosbou
o pomoc pri maturitnej skúške. Obrad stužkovania prebiehal pred očami rodičov
a vyučujúcich v príjemnej atmosfére. I keď, vzhľadom na
aktuálne opatrenia, nebolo
možné zorganizovať tradičný
večierok, spomienky zostanú
nezabudnuteľné.
Noc výskumníkov
15. ročník Európskej noci
výskumníkov sa uskutočnil
24. septembra 2021. Program
sme počas dňa sledovali online v knižnici. Prostredníctvom projekcie mali žiaci možnosť sledovať príhovor pani
prezidentky a následne veľmi
zaujímavé príspevky približujúce vedu žiakom a študentom. Prostredníctvom programu Vedecký kuriér aj do našej
školy dorazila zásielka, ktorej
obsahom sú Vedecké boxy
pre žiacke pokusy. Veríme, že
nadšencov pre vedu a výskum
bude čoraz viac.
Európsky deň jazykov
Európsky deň jazykov je
deň plný aktivít v oblasti jazy-

kového vzdelávania v celej Európe. Z iniciatívy Rady Európy
v Štrasburgu sa od roku 2001
oslavuje každý rok 26. septembra. Oslavovali sme aj v našej
škole. Porota postupne navštívila rôzne štáty, na ktoré sa
jednotlivé triedy zmenili. Študenti si pripravili prezentácie, tance, módne prehliadky,
ochutnávky jedál a iné. Porota
ocenila originalitu spracovania, ale hlavne pochválila
triedy za vytvorenie neopakovateľnej atmosféry. Škola žila
kozmopolitne a nálada bola
vynikajúca.
Odznak všestrannosti
Celoslovenského finále, ktoré sa konalo v dňoch 27. - 28.
9. 2021 v Šamoríne sa zúčastnili naši siedmaci (8-členné
družstvo) pod vedením úspešnej trénerky, našej telocvikárky Mgr. Evy Hanuliakovej.
Reprezentovali nás ako najlepšie družstvo Trenčianskeho
kraja. Dvojdňový program bol
zameraný na testovanie všetkých kondičných pohybových
schopností - rýchlosti, sily aj
vytrvalosti.
Jana Kláneková

Keď je fyzika zábava. (foto: Jana Šošovičková)

Dňa 24. septembra sme
v rámci Európskej noci
výskumníkov s prvákmi a so
šiestakmi pomocou jednoduchých experimentov objavovali ako funguje zvuk.
Experimentovať so zvukom
sa dá nielen na fyzike. Keď
sa spojí fyzika s hudbou, dá
sa vykúzliť absolútna radosť
z objavovania - vďaka kolegovi
Mariánovi, ktorý priniesol gitary, zbierku starých strún, čarovný kus dreva a kus svojho
(nielen učiteľského) majstrovstva a nadšenia, sme objavili
ako vzniká zvuk v elektrickej
gitare.
Vďaka vedeckému kuriérovi
z fyziky a balíčku s názvom
Kozmický strážca od Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (Sovva)

sme si zas so siedmakmi zopakovali všetko, čo sme sa naučili v minulom školskom roku
o hustote látok, vyskúšali sme
ako funguje umelá inteligencia a dozvedeli sme sa mnoho zaujímavého aj o aktivite
Slnka.
Vlastné úlohy pre umelú inteligenciu vymýšľali aj ôsmaci
a deviataci, napríklad skúšali
identifikovať človeka s rúškom
a bez rúška. Ste zvedaví
a chceli by ste si to tiež vyskúšať? Kliknite na: https://teachablemachine.withgoogle.
com/, stačí počítač s webkamerou a chuť experimentovať.
Želáme dobrú zábavu pri vymýšľaní vlastných úloh.
Jana Šošovičková
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KULTÚRA
Nechajte sa pozvať

BIELOKARPATSKÝ OVOCNÝ POKLAD

Prednáška, beseda a premietanie dokumentárneho filmu
Jakuba Cíbika
Piatok 5. novembra o 17.00 hod., Kultúrna beseda

Biele Karpaty nie sú len útočiskom pre tisíce druhov rastlín
a živočíchov, ale aj pre stovky starých a krajových odrôd jabloní, hrušiek, čerešní či sliviek. Hovoria vám niečo názvy ako
Dúhotnatka, Medovka, Maškrtka či Holubička? Možno nie, ale
vedzte, že sa za nimi skrývajú storočia šľachtiteľstva a života
našich predkov v lone prírody. Tieto odrody v sebe nesú množstvo nezameniteľných chutí, vôní a ďalších vlastností, ktoré ich
predurčujú na rôzne spôsoby použitia od priamej konzumácie až
po sušenie či pálenie. Kvôli nezáujmu o hospodárenie sa nám
žiaľ, začal tento vzácny genofond vytrácať priamo pred očami.
Tunajší ochranári sa však rozhodli zachrániť ho a prešli preto
nádherný kraj od Myjavy až po Lednicu, aby v ňom objavili bielokarpatský ovocný poklad. Ten ale netvoria iba spomínané stovky
odrôd, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Sú to aj stáročné
solitérne stromy, historické sady a záhrady či sušiarne ovocia,
no a v neposlednom rade aj miestni ovocinári, vďaka ktorým sa
tento sladký poklad zachoval až do súčasnosti. Tento 54 minútový dokumentárny film vás prevedie krajinou plnou farieb, vôní
a chutí a ukáže vám ľudí, vďaka ktorým ešte stále zostávajú živou
súčasťou Bielych Karpát.
Autor dokumentu Jakub Cíbik je fotograf, filmár a ekológ z Púchova. Je aktívnym členom občianskych združení Pre Prírodu
a úzko spolupracuje so Správou CHKO Biele Karpaty. Fotografuje
krajinu, faunu a flóru Bielych Karpát. V nemalej časti tvorby sa
zameriava na vytrácajúce zvyšky krás vidieka, jeho tradícií,
života a atmosféry. Okrem fotografovania a filmovania sa ako
aktivista spoločne s ďalšími podobnými „bláznami“ dobrovoľne
stará o chránené územia. V Bielych Karpatoch pravidelne kosí,
stará sa o orchideové lúky, odstraňuje náletové a nepôvodné
dreviny na skalných bralách, sadí staré ovocné odrody či stráži vzácne motýle pred zberateľmi. V rámci vedeckého výskumu
zase spoločne s kolegami rozširuje ekologické poznatky o živote vo vodných tokoch, ktoré sú nevyhnutným základom pre ich
ochranu. Vstup voľný.

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ SPOLOČNÉ ROKY
28. októbra - 16. novembra, Mierové námestie

Október 2021

Úprimný, pravdivý, pútavý
Opis nového dokumentu a jeho hlavnej postavy
z režisérskej dielne Novodubničana

Netflix, HBO a všetky ostatné obľúbeno - neobľúbené
filmové platformy zaručujú
svojim divákom zábavu na
celý večer. Edukačné seriály, oddychové reality show
aj kvalitné diela svetoznámych režisérov.
Výber pre náročného i priemerného diváka dnes určite
nie je obmedzený. Okrem Frasera, Jamesa Bonda či Kardashianiek by sa mal dať do
pozornosti aj starý dobrý dokumentárny film. Svetlo sveta

totiž uzrel nový životopisný
portrét Blúdiaci Holanďan
Ľubomír Feldek, ktorého režisérom je Marek Janičík.
Umelec Ľubomír Feldek,
ktorý tento rok oslávil 85 rokov, pochádza zo Žiliny. Považuje slovenčinu za zázrak
pre Slovákov. Napísal viac ako
80 knižných publikácií a patrí
medzi najznámejších slovenských literátov. Študoval na
Vysokej škole pedagogickej
v Bratislave, ako mladý začal
pracovať v Mladých letách
a tvoril v kaviarni básnikov-

Štefánke. Na konte má viacciferné čísla básní o ženách, živote, práci, dobe, spoločnosti
i láske. Manžel, otec, bojovník
za lepšiu budúcnosť a ukazovateľ zrkadla prítomnosti
prostredníctvom silných slov.
Jednoznačne ten pravý adept
na natočenie skvelého dokumentu.
Jedna hodina nenásilne
spájajúca oddych s prívalom
informácií, estetiku s jednoduchosťou a príbeh s realitou.
Hodina, počas ktorej sa človek
môže čudovať, zasmiať, zamyslieť a súcitiť. Divák si tiež
môže uvedomiť, že Feldekove
príbehy pozná dôvernejšie ako
jeho samého. Minimálne Perinbaba skrášľuje Vianoce
mnohým z nás. Prostredníctvom tejto jednej hodiny kinematografického pôžitku sa
však divák pozrie aj do zákulisia spisovateľovho života,
tvorby, mladosti i starostí.
Preto sa určite oplatí vypnúť
mobilný telefón, usadiť sa a
dozvedieť sa niečo viac o slovenskom Blúdiacom Holanďanovi.
Na to, aby film svojho diváka strhol, nie je potrebná
prehnaná alchýmia. Niekedy správny námet, vydarená
réžia či zaujímavý objekt filmovania stačí. Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek spája
všetky aspekty vydareného
filmu. Zobrazuje umelca z viacerých strán. Neprezentuje len
medializovanú tvár- básnika,

aktivistu a scenáristu. Predstavuje otca, manžela, priateľa, kolegu a hlavne ľudskú
bytosť s úspechmi aj pádmi.
Počas celého trvania filmu sa
z
Feldekových
lyrických
a epických príbehov dozvedáme o jeho živote pred aj za
oponou. Otvorene rozpráva
o strate svojho otca postihnutého „dobou“, o búraní
socialistického realizmu v literatúre, vplyvu komunizmu
na umenie či negatívnych reáliách básnického povolania.
Postupne, ako sa spisovateľ
presúva detstvom, mladosťou,
dospievaním, dostáva sa aj ku
svojej umeleckej činnosti a zakladaní vlastnej rodiny. Oľga
Feldeková v tomto prípade
nezabúda vtipne dodať, ako
sa s manželom spoznali a korenisto vykresľovať detaily ich
zoznámenia. Kamera svojimi
zábermi skúma emócie aktérov a ilustruje mnoho miest z
Feldekového rozprávania. Vo
filme sa presúvame Slovenskom, krajmi, budovami a
míľnikmi v živote významného a talentovaného umelca.
Všetko, čo dokument robí
atraktívnym, nájdeme v životopisnom portréte Blúdiaci
Holanďan Ľubomír Feldek.
Dokonca aj odpoveď na otázku: Prečo práve blúdiaci Holanďan?
Jasmína Jakalová
(foto: M. Janičík)

Novodubničan Marek Janičík. Scenárista a režisér pre relácie
českej a slovenskej televízie, dramaturg a pedagóg. Autor publikácií pre mládež a lektor. Spoluautor scenárov celovečerných
filmov Amnestie, Tajomstvo pána Kempelena, Cirkus Metropol
a Blúdiaci Holanďan Ľubomír Feldek.
Pre RTVS vytvoril scenár, námet, réžiu a strih v dokumentárnych
filmoch relácií ako Família, Regina, Ahoj Slovensko, Necelebrity
či Encyklopédia slovenských obcí. V Českej televízií sa tiež venuje dokumentárnemu filmu v reláciách Nedej se, Folklorika, Cesty
víry, Babylon.
Režíruje aj voľné krátkometrážne dokumentárne filmové diela
pre obce i galérie. Svoju umeleckú činnosť využil aj v reklamnej
a videoklipovej tvorbe, a to pre VÚB Banku, mesto Nová Dubnica,
obce, značky, festivaly, základnú umeleckú školu i speváčku Simu
Magušinovú.

Výstava Život v bavlne
Situácia po prvej svetovej vojne priniesla obrovské zmeny na
politickej mape Európy. V jej strede sa spojili dva malé národy
a vytvorili spoločný štát – Československo. Stalo sa to 28. októbra 1918. Veľkú zásluhu na tom mali najmä dve silné osobnosti
– Tomáš Garrigue Masaryk a Milan Rastislav Štefánik. Kolekcia dobových fotografií z archívu Českého centra v Bratislave
pripomína aj ďalšie tváre a atmosféru z čias úplného začiatku
spoločného fungovania Čechov a Slovákov. Čiernobiele snímky
ukazujú dôležité politické stretnutia a udalosti, ale aj momentky
zo života bežných ľudí. Vlastne ich spoločne píšeme ďalej, ako
dvaja susedia, ktorí žijú v tesnej blízkosti a dobre sa poznajú. Pozrite si fotografie a pripomeňte si s nami výročie založenia Československa. Nech je nám história príkladom a poučením pre naše
ďalšie harmonické fungovanie, aj keď nie na ploche spoločného
štátu, ale v rámci celej Európy.
Výstavu organizujeme v spolupráci s Veľvyslanectvom ČR na
Slovensku a Českým centrom Bratislava.

V spolupráci s Fairtrade Slovensko sa v dňoch 1. - 11. 10. 2021 v priestoroch podlubia Mierového námestia uskutočnila výstava
o neľahkých podmienkach zamestnancov spracovateľov bavlny v Indii a o problémoch súčasného odevného priemyslu. Fotografie
poukázali na realitu, ale aj načrtli možnosti udržateľnejšej produkcie: bez plytvania vodou, bez genetickej modifikácie bavlníkov,
s minimom pesticídov, bez detskej práce, s lepšími výkupnými cenami a šetrnejším prístupom k životnému prostrediu. Zároveň
sme sa aj my mohli zamyslieť nad tým, čo môže každý z nás urobiť pre zmiernenie drancovania prírody a chudobných krajín najmä
podporovaním lokálnych výrobcov, miestnych materiálov, podporovaním „pomalej módy“, minimalizovaním svojej spotreby či
kúpou fairtrade značiek.

www.novadubnica.sk

Navždy odišiel
pán učiteľ Kičin

OZNAMY
Spomienky a smútočné poďakovania
Olinka Sousedíková
Dňa 9. októbra pred desiatimi rokmi nás opustila naša drahá maminka a babinka Olinka Sousedíková. Tí, ktorí ste ju poznali, jej venujte tichú
spomienku. Navždy zostaneš v našich srdciach.
Dcéra Hanka, zať Ferko a vnúčatá Julinka a Ferko.
Anna Vavrová
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary rodine, susedom, priateľom a známym,
ktorí 14. septembra odprevadili na poslednej
ceste našu mamu, babku a sestru Annu Vavrovú. Ďakujú synovia s rodinou.

Dňa 21. septembra zomrel vo veku 89 rokov významný pedagóg
Ján Kičin.
Počas mnohých rokov pôsobil ako učiteľ a riaditeľ na 1. základnej škole v Novej Dubnici. Neskôr pracoval ako školský inšpektor a vedúci odboru školstva.
Množstvo jeho kolegov, žiakov a známych naňho spomína ako
na vynikajúceho pedagóga. Počas jeho vedenia dosahovala
škola vysokú úroveň. V rámci mimoškolskej činnosti viedol silný novodubnický krúžok rádioamatérov a bol i hudobníkom –
účinkoval v učiteľskej kapele pána Farkašovského.
Predovšetkým však všetci vyzdvihujú jeho, dobrotu, láskavosť
a spravodlivosť. Podľa spomienok Novodubničanov ho mali veľmi radi deti i dospelí. V mnohých, nielen mladých srdciach zasadil výhonky vzdelania a ľudskosti, za čo mu patrí vďaka nášho
mesta.
Petra Hrehušová

Situácia s novými
hrobovými miestami
je zatiaľ vyriešená
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Anastázia Dedíková
30. októbra uplynie rok, čo nás navždy opustila
naša drahá mama a stará mama Anastázia Dedíková vo veku 80 rokov. Aj keď už nie si s nami,
v našich srdciach s nami navždy zostávaš. Kto
ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomínajú syn Jaroslav a vnučka Alenka s rodinou.

Jozef Suchan
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami. Dňa 31.
októbra uplynie rok, odkedy sme sa navždy rozlúčili s milovaným manželom, otcom, dedkom
Jozefom Suchanom. S láskou a úctou spomínajú
manželka, dcéry a syn s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
s modlitbou.

Mária a Anton Lipovskí
Ako ticho žili, tak ticho odišli, skromní vo svojom živote, veľkí
vo svojej láske a dobrote, 31. októbra uplynú 2 roky, odkedy nás
navždy opustila mama, babka, prababka Mária Lipovská a 17. augusta uplynulo 28 rokov, odkedy nás navždy opustil otec, dedko
a pradedko Anton Lipovský.
Kto ste ich poznali venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Jaroslav Tvrdoň
Odišiel tíško, niet ho medzi nami, ale v našich
srdciach žije spomienkami. 2. októbra uplynulo
10 rokov od úmrtia nášho manžela, otca a dedka
Jaroslava Tvrdoňa. Kto ste ho poznali, venujte
mu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou
spomína manželka, dcéry s rodinami a syn.
Štefan Šťastný
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 17. septembra s naším drahým otcom, dedkom
a pradedkom Štefanom Šťastným na jeho poslednej ceste. Smútiaca rodina

Vincencia a Pavel Chabadovci
Dňa 21. septembra uplynuli 3 roky, čo nás opustila mama, babka
a prababka Vincencia Chabadová a 27. novembra uplynú 3 roky,
čo nás opustil otec, dedko a pradedko Pavel Chabada. S veľkou
láskou a hlbokým žiaľom na nich spomínajú deti, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ich poznali, venujte im, prosím, tichú spomienku.

Helena Miháliková
Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Dňa
1. októbra uplynul rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná
Helenka Miháliková. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, deti, vnúčatá a pravnúčatá. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, s nami tichú spomienku.
Františka Uríková
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí odprevadili na poslednej ceste našu milovanú manželku, mamu a babku Františku
Uríkovú. Odišla tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach ostáva spomienka len. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Oľga a Jozef Hofierkovci
Ako ticho žili, tak ticho odišli, skromní vo svojom živote a dobrote. Dňa 4. júna uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila mama,
babka a prababka Oľga Hofierková a 14. októbra uplynulo 5 rokov,
čo nás navždy opustil otec, dedko a pradedko Jozef Hofierka. Kto
ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. S láskou
spomína celá rodina.

Vek na kríži

V uplynulých dňoch správca cintorínov v spolupráci s mestom
Nová Dubnica uskutočnil na cintoríne vo Veľkom Kolačíne výstavbu nových hrobových miest.
Na cintoríne tak pribudlo 28 hrobových miest a ďalších 16 urnových miest. Oznamujeme občanom, že nové hrobové miesta ako
aj urnové miesta nebude možné zakúpiť v predstihu s výhľadom
na potreby v budúcom období. Budú pripravené a ponúkané
podľa situácie a potrieb pozostalých občanov.
Pavol Pažítka, zástupca primátora

Zmena názvu ulíc
Ako sme už v Novodubnických zvestiach informovali, mestské zastupiteľstvo schválilo zmenu názvu Ulice Slovenského
národného povst. na Ulicu SNP a zmenu názvu Ulice J. Kráľa
na Ulicu Janka Kráľa. Občania, ktorých sa zmena týka (v OP
majú adresu Slovenského národného povst. alebo J. Kráľa),
sú povinní vybaviť si nové občianske preukazy na OO PZ SR
v Dubnici nad Váhom na oddelení dokladov. Nové občianske preukazy budú vydávané bezplatne do 31. 12. 2021.

Starí budeme raz všetci, ale
starý nechce byť nikto. Farbíme si sivé vlasy, kupujeme
omladzovacie krémy, áno,
staroba má veľa mínusov.
Čoraz častejšie nás niečo
bolí, umierajú nám kamaráti,
častejšie pociťujeme samotu,
často sa cítime nepotrební.
Máme menej energie. Na druhej strane staroba, to sú skúsenosti naviac a tiež väčšia
sloboda, nemusíme už robiť
kariéru a mnoho vecí, ktoré
nechceme. Božena Němco-

vá vo svojej knižke Babička,
ktorú dokončila v roku 1854,
opisuje svoju babičku Máriu
Magdalénu Novotnú slovami:
„Bola bielovlasá, vráskavá,
v ústach mala len päť zubov.“
Jej babička mala len 54 rokov.
Teraz sa začiatku seniorského
veku hovorí staroba od 65 rokov, z hľadiska biologického
sa však za starobu považuje
vek od 75 rokov.
Celý ľudský vek stojí na
vzťahoch. Osamelosť vyvoláva stres, podľa vedeckých
výskumov má preukázateľne

negatívny vplyv na zdravie
porovnateľný s obezitou, fajčením. U osamelých ľudí je
o 45% vyššie riziko, že zomrú
predčasne. Matka Tereza, ktorá toho veľa vedela o ľudskej
bolesti a utrpení, kedysi povedala: „Najhoršou chorobou
nie je malomocenstvo ani rakovina, ale je to pocit, že vás
niekto nechce. Osamelosť to
je malomocenstvo západnej
civilizácie.“ Starnutie je neoddeliteľnou súčasťou života
každého, ale každý starne
inak. Kalendárny rok je tradič-

ným ukazovateľom, aby určil
čas odchodu do dôchodku. Jesenný čas, z ktorého sme ukrojili jeden mesiac, nám svojim
neskorým ránom a včasným
večerom sťažuje orientáciu,
prináša melanchóliu z pomalého usínania veľkej časti prírody, ktorá nás obklopuje. Čas
sa rýchlo míňa a v ňom zostávajú rôzne zafarbené stránky
minulosti a spomienky.
V našom klube dôchodcov
sa nestalo, aby sme opomenuli Október – mesiac úcty
k starším. Ale politická situácia nám nedovolila realizovať
sa v čase a priestore. Záverom
je treba poďakovať členom
nášho združenia za prácu
a ochotu pomôcť na uvedených akciách v minulosti tak,
aby bola spokojnosť na oboch
stranách.
Čo robíme dobrovoľne
a z lásky, to nás obohacuje.
U nás v klube nepoznáme sebectvo, lebo to nám priväzuje
ťažké balvany na nohy. Kto
rozdáva radosť druhým, sám
bude šťastný. „Byť mladým“
v starobe je umenie.
Eva Vetrová
predsedníčka ZKD
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Družstvo Dubnica
majstrom Slovenska

Športové družstvo prívlače
pri MsO Dubnica nad Váhom sa stalo v ročníku 2021
majstrom Slovenska v súťaži družstiev. Je to v histórii
družstva už tretí titul majstra Slovenska, čím sme sa zaradili medzi najúspešnejšie
celky v rámci SR.
Tento ročník mal dve ligové
dvojkolá, kde súťažili 4-členné
družstvá. Pstruhové kolo na
Bielej Vode na Orave a jalcové kolo na Váhu v Trenčíne
a Dubnici.
V oboch kolách sme sa
umiestnili v prvej trojke, čo
nám v súčte všetkých výsledkov vynieslo majstrovský titul
len o jediný bod pred Trenčínom, čo je najtesnejší možný
rozdiel.
Družstvo Dubnice pretekalo
v zložení Ing. Peter Klimovský
(MsO Dubnica), Ing. Vlastimil
Těšický (MsO Dubnica), Juraj

Smatana (MsO Púchov), Jakub
Hulvan (MsO Vrbové), Peter
Greňo (MsO Kysucké nové
Mesto), Ing. Branislav Waldecker (MsO Dubnica).
Teší nás, že kostru tímu tvorili obyvatelia Novej Dubnice
(p. Klimovský a p. Těšický).
Zároveň sa nám podarilo do
družstva zapracovať nádejného 16-ročného juniora Peťa
Greňa (len škoda že takýto talent sme zatiaľ neobjavili v našej organizácii alebo meste).
Ako vidíte, aj v tejto disciplíne už fungujú legionári.
Napríklad Juraj Smatana
z Púchova – slovenský reprezentant, výraznou mierou
pomohol k tomuto krásnemu
výsledku.
Radi by sme v našom tíme
privítali nových členov, hlavne z okolia Dubnice. Neváhajte nás kontaktovať.
Peter Klimovský

Zdravé telo - zdravá myseľ

Ovplyvnení týmto heslom
sa s veľkým odhodlaním
a chuťou zišla 23. septembra 2021 skupina 26 členov
ZO JDS na bowlingu v Zlatej
Reťazi.
Ako zvyčajne mala prevahu dámska skupina v počte
19 členiek proti 7 členom. Ale
táto situácia nič nezmenila na
tom, že sa svorne pustili do
priateľského zápolenia. S odvahou a elánom nedali dámy
príležitosť mužom vyniknúť.
Diváci odmeňovali hráčov
mohutným
skandovaním
a potleskom, takže bol v herni
hukot ako vo včeľom úli. Na
záver došlo na vyhodnotenie
výsledkov zápolenia. Súťaž sa
skladala z dvoch kôl na dvoch

dráhach.
Najlepšie výsledky dosiahli
nasledujúci súťažiaci: Prvé
kolo, dráha A: 1. I. Kobza, 2. A.
Lineková, 3. A. Kučerová. Prvé
kolo, dráha B: 1. E. Kopačka, 2.
R. Živčic, 3. V. Klobučníková.
Druhé kolo, dráha A: 1. I. Kobza, 2. M. Kubica, 3. A. Lineková. Druhé kolo, dráha B: 1. R.
Živčic, 2. E. Kopačka, 3. G. Vavríková.
Víťazi boli odmenení drobnými cenami. S dobrým
dojmom a vedomím, že urobili
niečo pre svoje zdravie, sa rozišli seniori do svojich domovov.
Soňa Kršková
výbor ZO JDS

Ďalšia turistická sezóna
úspešne za nami

Majstrovstvá SR v orientačnom behu.

Klub slovenských turistov
Kolačín rozbehol po pandemických opatreniach opäť
svoju činnosť a organizoval
viacero akcií.
Na 26. jún sa presunulo
tradičné podujatie Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča.
Viac ako stovka milovníkov
turistiky sa vydala na vyznačené trasy a vychutnala si
príjemné počasie a nádherné
výhľady. V cieli v Hostinci na
Lúčkach na účastníkov čakal
nielen pamätný list s odznakom, ale aj chutný guláš, ktorý
viacerí ocenili. Svojou návštevou prekvapil náš turistický
priateľ Jaroslav Žák zo Starej
Turej, ktorý dorazil na bicykli, prešiel trasu a na bicykli sa
aj vrátil domov. Na 84 rokov
úctyhodný a inšpiratívny výkon.
V priebehu celého roka prebiehala príprava pretekárov
na turisticko-orientačný beh,
v ktorom dosiahol klub veľmi
pekné výsledky. Na Majstrovstvách SR v Opátke pri Košiciach stáli všetci pretekári,
ktorí sa tam prebojovali, na
stupni víťazov. Prvé priečky
obsadzovali aj v pohárovej súťaži a zaslúžili sa o to, že KST
Kolačín skončil v celkovom
hodnotení na 5. mieste v rámci Slovenska. Poďakovanie patrí nášmu členovi Ľubomírovi
Calpašovi, ktorý sa príprave
pretekárov venoval i sám sa
pretekov zúčastňoval. Všetky výsledky sú zverejnené na
webovej stránke KST.
V auguste sa konalo letné
stretnutie na Markovici. Niekoľko desiatok turistov si 29.
augusta pripomenulo 77. výročie Slovenského národného
povstania a vypočulo zaujímavé informácie z histórie, ktoré
im sprostredkoval Miloš Strapko spolu s ukážkou historických zbraní. Spestrením určite
bola skupina mladých chlapcov, ktorí na podujatie prišli
vo vojenských uniformách.

Po stopách SNP na Markovici.

Podujatie bolo dôstojnou spomienkou na všetkých, ktorí sa
zaslúžili o našu slobodu.
Vďaka dotácii mesta Nová
Dubnici sa podarilo zorganizovať trojdňový výlet na Oravu. Členovia a sympatizanti
klubu si prezreli Slovenský
orloj v Starej Bystrici a potom sa vydali na rozhľadňu
v Zákamennom. V sobotu si
prezreli expozíciu Hviezdoslavovej hájovne či dreveného
kostolíka v Tvrdošíne a tí zdatnejší sa vydali na Babiu horu.
Na ceste domov sa zastavili na
Kubínskej holi a odtiaľ prešli

Vľavo čestný hosť Jaroslav Žák zo Starej
Turej, vpravo Milan Ondřejíček.

bra bol za účasti primátorky
Trenčianskych Teplíc Mgr.
Zuzany Frajkovej Ďurmekovej,
slávnostne otvorený. Pri tejto
milej príležitosti sa zišli turisti
nielen z Kolačína, Novej Dubnice, Trenčianskych Teplíc či
Teplej, ale i zo širšieho okolia.
Ľahko sa plnia sny, keď
môžete postupovať v zmysle
známej českej vety „Dejte mi
lidi, já to udělám“. Takých
ochotných sa našiel dostatočný počet. Chceme sa touto
cestou poďakovať všetkým,
ktorí svojou aktivitou prispeli
k tomu, že sa dobrá vec po-

vyvezení altánku na samý vrchol Grófovca. Aj vďaka týmto
šikovným ľuďom si tu môže
oddýchnuť každý, kto naň
vystúpi. Úsilie Milana Ondřejíčka bolo úspešne zavŕšené
a veríme, že altánok bude čo
najdlhšie slúžiť širokej turistickej verejnosti. Po vzájomnej
dohode sa bude stretnutie
na Grófovci konať každý rok,
vždy v prvú októbrovú sobotu.
Napriek tomu, že aj tento
rok je výrazne poznačený pandémiou, sme veľmi radi, že sa

Zľava: Henrich Poruban, Peter Líška, Patrik Trsťan a Michal Hál.

do Zázrivej. Výlet to bol naozaj
vydarený. Nechýbala gitara
ani dobrá nálada. Opäť sa potvrdilo, že turisti z Kolačína sú
jedna veľká rodina.
Dôkazom toho, že naši členovia sú veľmi pracovití, bola
oprava a osadenie altánku na
Grófovci. Altánok je darom
mesta a KST Trenčianske Teplice. Z pôvodného miesta bol
zvezený, opravený, opätovne
vyvezený, osadený a 2. októ-

daria. Zvláštne poďakovanie
patrí Michalovi Hálovi, ktorý,
napriek svojmu náročnému
pracovnému vyťaženiu, nielen riadil postup prác, ale aj
odborne vykonal stolárske
opravy poškodeného prístrešku. Peter Liška, ktorý vymyslel technický postup, spolu
s Henrichom Porubčanom
disponujúc potrebnou technikou odviedli majstrovskú
prácu pri zvezení, ale najmä

nám podarilo zorganizovať
zaujímavé podujatia, ktoré
sa tešia turistickej pozornosti. Ďakujeme za podporu zo
strany mesta Nová Dubnica
a veríme, že na budúci rok sa
opäť stretneme na niektorej
z našich akcií.
Soňa Kačíková
a Milan Ondřejíček
(foto: KST)
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