
Vážení spoluobčania, o pár dní sme na 
konci volebného obdobia a počas nasledu- 
júceho víkendu nás čakajú komunálne voľ-
by, v ktorých budeme rozhodovať o ďalšom 
smerovaní nášho mesta. Preto mi dovoľte sa 
vám v skratke prihovoriť.

Mesto Nová Dubnica ako najmladšie mes-
to na Považí, vzniklo v minulosti hlavne za 
účelom bývania pre okolité podniky, ktoré 
boli v Dubnici nad Váhom. Vývoj mesta bol 
krátky, ale o to intenzívnejší a dynamický. 
Prisťahovali sa mladí ľudia, ktorí si založili 
rodiny a my, ich deti, si dnes môžeme po-
vedať, že sme Novodubničania. Obyvatelia, 

ktorí sú právom hrdí na to, že sme sa naro-
dili a žijeme v meste Nová Dubnica. Postup-
ne sa mesto rozširuje, a rozrastá o nové štvr-
te. Najnovšie sa začalo s výstavbou novej 
obytnej časti, ktorej súčasťou bude aj ob-
chodné centrum a nový obchodný reťazec 
pre obyvateľov mesta a okolia. Vybudovali 
sme priemyselný park, ktorý v najbližších 
dňoch začne s výstavbou nových komuni-
kácií, ktoré nám zabezpečia nové prepoje-
nia s Dubnicou nad Váhom, nie len osobný-
mi automobilmi. Vznikne nová cyklotrasa, 
ktorá prepojí naše dve mestá a bezpečnejšie 
sa bude dať dostať do Prílesu, ktorý je spoj-
nicou s Vážskou cyklomagistrálou. 

Uplynulé roky priniesli veľké projek-
ty, ktorými bolo znovunavrátenie letného 
kúpaliska občanom, zrekonštruoval sa ob-
jekt bývalého Kina Panorex na nové Kul-
túrne centrum PANOREX, čím sa vytvorili 
základy pre kultúrny a spoločenský život            
v našom meste. A v neposlednom rade sme 
nezabudli ani na dôstojnú starobu skôr na-
rodených, ktorí potrebujú opateru a tú budú 
môcť nájsť v novovybudovanom zariadení 
sociálnych služieb, ktoré otvorí svoje brány 
klientom v budúcom roku.

Toto všetko by nebolo možné, keby         
v mestskom zastupiteľstve neboli po-
slanci, ktorí sú ochotní pracovať, hľadať 
riešenie, ale hlavne podporovať my-              
šlienky a kroky mňa ako primátora.

Na záver by som rád úprimne poďakoval 
všetkým spoluobčanom, občianskym orga-
nizáciam, poslancom mestského zastupi-
teľstva a všetkým kolegom z mestského úra-
du a pridružených organizácií za dlhoročnú 
podporu a spoluprácu pri rozvoji nášho 
mesta. 

29. október 2022 je deň, kedy každý                  
z nás má príležitosť prísť odovzdať svoj 

hlas v komunálnych voľbách. Každý hlas 
je dôležitý a má vplyv na to, či v mestskom 
zastupiteľstve bude ten váš poslanec alebo 
váš primátor.

Peter Marušinec
primátor mesta

OKTÓBER 2022

Plánovaná komunikácia medzi Novou Dubnicou
a Dubnicou nad Váhom cez priemyselný park Hliny.

Vizualizácia polyfunkčného domu s obchodným reťazcom
a podzemným parkovaním.
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„DVOJKA“ OSLAVUJE 60 ROKOV
Základná škola začala písať svoju históriu v roku 1962.
Viac sa dočítate v článku na strane 2.

HASIČSKÁ ZBROJNICA OTVORENÁ
Dobrovoľný hasičský zbor zavŕšil niekoľkomesačnú rekonštrukciu.
Čítajte na strane 2.

VÝSTAVA SIMPLE OF NATURE
Výstava fotografi í krás prírody od Jaroslava Vyhničku.
Pozvánku nájdete na strane 6.

Žiadne obdobie rodičovstva nie je náročnejšie na čas byť s deťmi a mať o nich aktívny záujem, ako keď sú deti malé.  Vtedy má srdce die-
ťaťa najväčšie nároky a zanedbaním tohto obdobia nám môže pomedzi prsty uniknúť čosi veľmi cenné. Hlboké putá lásky sa vytvárajú už             
v prvých rokoch života. Stáva sa nám, že síce sme so svojimi deťmi, ale myšlienkami sme úplne inde a nie sme s nimi naozaj. Práca tu bude 
vždy, ale deti vyrastú. Dobre milovať svoje deti si vyžaduje tak kvalitu ako aj kvantitu času.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre rodičov

PREPRAVA 
AUTOBUSOM
NA CINTORÍN
Počas dní, kedy vo väčšej miere navštevujeme 
cintoríny, je pre vás zabezpečená preprava 
autobusom.

Sobota 29. 10. 2022: 
B1 – zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie 
(zastávka smer Trenčín) – cintorín Nová Dubnica 
a späť.
Odchody v čase:
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.30 hod.
Mierové námestie (zastávka smer Trenčín) – cin-
torín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý 
Kolačín a späť.
Odchody v čase:
14.30 hod., 16.30 hod.

Nedeľa 30. 10. 2022: 
B1 – zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie 
(zastávka smer Trenčín) – cintorín Nová Dubnica 
a späť.
Odchody v čase:
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.30 hod.
Mierové námestie (zastávka smer Trenčín) – cin-
torín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý 
Kolačín a späť.
Odchody v čase:
14.30 hod., 16.30 hod.

Utorok 1. 11. 2022: 
B1 – zastávka pri hoteli ELITE – Mierové námestie 
(zastávka smer Trenčín) – cintorín Nová Dubnica 
a späť.
Odchody v čase:
10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.30 hod.
Mierové námestie (zastávka smer Trenčín) – cin-
torín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý 
Kolačín a späť.
Odchody v čase:
14.30 hod., 16.30 hod.

SLUŽBA OBČANOM

PRÍĎTE VOLIŤ AJ VY
29. októbra 2022

SMER DUBNICA NAD VÁHOM

PRIEMYSELNÁ

ZÓNA HLINY
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Zmyslom každého poslania by malo 
byť, okrem iného, zanechať po sebe od-
kaz. Odkaz, že to, čo robíme má zmysel.                
K takémuto odkazu sme sa prihlásili aj 
my, hasiči z Kolačína.

Po vybudovaných stavbách našich pred-
kov sme priložili i my svojich pár tehál             
a prispeli tak k pokračovaniu hasičskej 
tradície u nás v obci. I keď sme nepostavili 
novú hasičskú zbrojnicu, vybudovali sme 
nové poschodie na tej predošlej a posilnili 
jej múry. Rozšírili sme garážové priestory, 
vybudovali nové kúpeľne, pridali sme šatne 
pre našich mladých pretekárov a v nepo-
slednom rade sme vybudovali interaktívnu 
zasadačku, kde sa bude pravidelne stretá-
vať výbor nášho DHZ,  a bude tu prebiehať 
aj príprava detí na súťaže.        

Dňa 8. októbra sme pootvorili dvere na-
šej garáže pre verejnosť a tým spečatili ofi -             
ciálne otvorenie hasičskej zbrojnice. Svo-
jou návštevou nás okrem občanov poctili 
prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR Jozef Smolinský, krajský predseda DPO 
Ján Sivák, funkcionári z ÚzO Ilava, pred-
seda Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Jaroslav Baška spoločne so zástupcami 
mesta Nová Dubnica. S ohľadom na absen-
ciu osláv 95. výročia nášho zboru, sme sa 
rozhodli otvorenie zrekonštruovanej hasič-

skej zbrojnice poňať v slávnostnom štýle. 
Program sme začali spoločným pochodom 
spred zbrojnice do miestneho kostola, kde 
sa za našich hasičov konala svätá omša.        
Z kostola sme v sprievode mažoretiek               
a dychovky pochodovali späť k zbrojnici. Po 
príhovoroch našich vážených hostí sme dali 
hasičskú zbrojnicu vysvätiť. Dopadom po-
slednej kvapky svätenej vody už nič nebrá-
nilo prestrihnúť slávnostnú stuhu a otvoriť 
tak priestory pre všetkých návštevníkov. 
Zatiaľ čo niektorí návštevníci obdivovali in-
teriér, zvyšok sa kochal unikátnou výstavou 
historickej hasičskej techniky, ktorú náš 
zbor vlastní.  Ako bolo spomenuté, oslavy 
otvorenia zbrojnice mali byť akousi zápla-
tou na odložené oslavy výročia nášho zbo-
ru. O to bolo slávnostnejšie odovzdávanie 
vyznamenaní, ocenení a ďakovných sošiek. 
Obzvlášť špeciálnym darom bol pamätný 
odznak pri príležitosti odovzdania hasič-
ského práporu z roku 1928. Tento dar sme 
dostali od primátora Novej Dubnice Petra 
Marušinca. Jeho hodnota je pre nás nevy-
čísliteľná a preto sme veľmi vďační pánovi 
primátorovi za dar takéhoto rozmeru. Našu 
slávnosť sme zakončili spoločným obedom 
v sále miestneho kultúrneho domu. 

Celá oslava mala svoje čaro. Čaro minu-
losti prenesenej do prítomností s nádychom 
budúcnosti.  Za náš zbor chcem poďakovať 

všetkým našim dobrovoľníkom a spon-
zorom za čas a prostriedky, ktoré vynaložili 
na vybudovanie nášho odkazu pre budúce 
generácie. Takisto ďakujem funkcionárom 
DPO, že nás poctili svojou návštevou. Dú-
fam a verím, že i generácie po nás budú 
odkaz hasičstva zachovávať a dokazovať 
svetu, že hasiči tu nie sú len na „hasenie 
problémov“, ale i na rozvoj života v obci bez 
nároku na odmenu. 

Dušan Kačík
Foto: TSK

V priestoroch Kultúrnej besedy sa 21. 
septembra 2022 uskutočnila vedecká 
konferencia Život v meste počas socia-
lizmu, ktorá sa venovala problematike 
výskumu každodenného života v rokoch 
1948 až 1989. 

Podujatie zorganizovala Filozofi cká fa-
kulta Univerzity Komenského v Bratislave 
– Katedra etnológie v spolupráci s Národo-
pisnou spoločnosťou Slovenska (profesnou 
organizáciou etnológov) a mestom Nová 
Dubnica.  Okrem etnologických prezentácii 

zameraných na oblasť spôsobu života za-
zneli na konferencii aj príspevky od archi-
tektov, sociológov a muzeológov.

Zo 14 referátov sa 5 venovalo priamo No-
vej Dubnici (vznikli aj na základe výskumu 
spomienok obyvateľov na život v meste, 
ktorý prebieha od r. 2020); ostatné si vší-
mali Zvolen, Nové Zámky, krakovskú štvrť 
Nová Huta, panelové sídliska v Česku                                                        
a v postsocialistických krajinách všeobecne 
atď. Okrem prezentujúcich zo Slovenska, 
Česka a Poľska boli na konferencii prítomní 
aj zástupcovia mestského úradu a obyvate-
lia mesta. Účastníci konferencie  absolvo-
vali aj krátku prehliadku Novej Dubnice,                  
v rámci ktorej si pozreli námestie a zrekon-
štruované kino Panorex. Príspevky na kon-
ferencii budú publikované v samostatnom 
(elektronickom) zborníku, ktorý vyjde na 
konci roka. 

Juraj Janto
Katedra etnológie, FiF UK

POŽIARNA ZBROJNICA V KOLAČÍNE 
SLÁVNOSTNE OTVORENÁ

VEDECKÁ KONFERENCIA V NOVEJ DUBNICI
O ŽIVOTE V MESTE POČAS SOCIALIZMU 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
NA ULICI
JANKA KRÁĽA 
OSLAVUJE 60

Áno, je to tak. „Dvojka“, ako často označujú Základ-
nú školu na Ulici Janka Kráľa, oslavuje 60. výročie 
svojho vzniku.

Ako to všetko začalo? Písal sa rok 1962.  Mestečko rást-
lo a rástlo. Detí pribúdalo a jedna škola bola malá. Vo 
vyučovaní hrozila trojsmennosť. Na základe rozhodnu-
tia ONV – odbor školstva a kultúry v Považskej Bystrici 
za mimoriadnej angažovanosti predsedu MÚ Ing. Ond-
reja Hliničana bola dňa 1. 9. 1962 zriadená 2. základná 
deväťročná škola s počtom 589 žiakov rozdelených do 
18. tried.

Lenže stavbári neodovzdali novú budovu školy do 
užívania 1.septembra a vyučuje sa zatiaľ čiastočne v bu-
dove 1. ZDŠ a čiastočne v iných budovách obce. 

Vďaka  úsiliu predstaviteľov mesta, pracovníkov po-
zemných stavieb a brigádnickej pomoci rodičov, po 
stovkách odpracovaných hodín nastáva 19. november 
1962 - deň, kedy bol pavilón A novej školy odovzdaný do 
užívania a tak sa začína písať história Základnej školy na 
Ulici Janka Kráľa.

Od otvorenia budovy školy sa udialo veľa zmien. Boli 
vždy uskutočňované s túžbou ísť dopredu, prispôsobiť 
sa novým požiadavkám doby, žiakov i spoločnosti.

Postupne k budove školy pribúdali ďalšie objekty:         
v roku 1964 pavilón B, v roku 1975 športová hala s krytou 
plavárňou. V tej dobe sme boli prvou základnou školou 
na Slovensku, ktorá vlastnila takéto telovýchovné ob-
jekty. V hale sa konali nácviky spartakiád  a v krytom 
bazéne plavecké výcviky žiakov zo širokého okolia. Boli 
dobudované školské dielne. V roku 1985 školská jedáleň 
a priestory pre školskú družinu a nakoniec v roku 1989 
spojovacia krytá chodba, ktorá spojila všetky časti školy.

Dnes je škola modernou inštitúciou, ktorá prešla re-
konštrukciou, pribudli multimediálne, počítačové a od-
borné učebne, podmienky pre šport jej závidia viaceré 
školy.

Martin Staňo

Prví pedagógovia (rok 1962): Rudolf Kopilec (riaditeľ), 
Jozef Mazal (zástupca riaditeľa), Margita Horká, Jozefí-
na Hírešová, Anna Wildová, Ľubica Ferenčíková, Anna 
Guričanová, Mária Hodošová, Emília Urbánková, Anna 
Hliničanová, Filoména Plechlová, Irena Vláčilová, Vie-
ra Kyselicová, Ida Pšenčíková, Elena Kebísková, Ružena 
Jankovýchová, Štefánia Kičínová, Alžbeta Kamarýtová, 
Terézia Kleinová, Svatava Havlíková, Ján Očkay, Jozef 
Pavlík, Anna Kolková.

Riaditelia školy:
• 1962-1990 Rudolf Kopilec
• 1990-1992 Marie Komínková
• 1992-1995 Vladimír Fabian
• 1995-2007 Janka Nižňanská
• 2008-2011 Ivan Neuročný
• od roku 2011 Martin Staňo
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Skúsenosť
Zodpovednosť
Ochota pracovať

Z úprimného srdca 
ďakujeme za každý 
váš hlas.
Kresťanskodemokratické 
hnutie

29. 10. 2022

Kandidáti do Mestského zastupiteľstva
Volebný obvod č. 1:

Pre vás!

16

5

17

kandidát na poslanca MSZ

Juraj HORT

kandidát na poslanca MSZ

Peter PERICHTA

kandidát na poslanca MSZ

Matúš MYDLA

KANDIDÁTI NA POSLANCOV DO TSK
VOLEBNÝ OBVOD ILAVA:

PLATENÁ INZERCIA - OBJEDNÁVATEĽ: ING. JURAJ HORT, NOVÁ DUBNICA
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PLATENÁ INZERCIA / OBJEDNÁVATEĽ: ING. PETER MARUŠINEC, NOVÁ DUBNICA

Vincent Bezdeda Štefan Cucík Michal Lackovič Pavol Pažítka Matej Plánek

VOĽTE ČÍSLO 9

Andrea Vaská

VOĽTE ČÍSLO 11

Silvia Sabová

VOĽTE ČÍSLO 10VOĽTE ČÍSLO 1 VOĽTE ČÍSLO 3 VOĽTE ČÍSLO 5 VOĽTE ČÍSLO 7

KANDIDÁTI NA POSLANCOV
DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V NOVEJ DUBNICI

Peter Beňo Lukáš Cucík

VOĽTE ČÍSLO 2 VOĽTE ČÍSLO 4

Martin Kalafut

VOĽTE ČÍSLO 7

Pavol Trokan

VOĽTE ČÍSLO 22

Jaroslav Tlapák

VOĽTE ČÍSLO 1

Júlia Králiková

VOĽTE ČÍSLO 9

Jaroslav Marušinec

VOĽTE ČÍSLO 15

PETER
MARUŠINEC
kandidát na primátora

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022

VOĽTE
ČÍSLO 2

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 1

VOLEBNÝ OBVOD ČÍSLO 2

VOLEBNÝ
OBVOD
ČÍSLO 3

PRÍĎTE VOLIŤ AJ VY
29. októbra 2022

VÝLET
NA BAŤOV KANÁL
V SKALICI
Výbor ZO JDS v Novej Dubnici  naplánoval pre svo-
jich členov poznávací výlet na Baťov kanál. Keďže 
o tento zájazd bol veľký záujem, výbor objednal na 
tento zájazd dva autobusy a dňa 23. augusta 2022 sa 
zájazd uskutočnil za účasti 98 členov.

Po príchode na Baťov kanál  v Skalici privítal nás  ve- 
dúci prístavu, ako sa na gazdu patrí, pohárom vína a veľ-
mi chutným  povestným Skalickým trdelníkom , čo bolo 
veľmi milé a padlo nám to na úžitok.  

V jeho príhovore nám pripomenul, ako Tomáš Baťa 
začal tento kanál stavať, počas 2.svetovej vojny sa vo 
výstavbe  nepokračovalo  a keďže pán Baťa sa do Čiech 
nevrátil,  vo výstavbe pokračoval Tomáš Baťa ml. Pôvod-
ne kanál mal slúžiť na zavlažovanie a na prevoz uhlia 
do Baťovho závodu na výrobu obuvi. Bola vybudovaná 
plavebná trasa z Otrokovíc až na Slovensko do Skalice 
v dĺžke 53 km.   

Bol to vynikajúci zážitok v lone nádhernej prírody, jej 
ticho na nás príjemne pôsobilo. Počas plavby nám kor-
midelník priblížil ďalšie skutočnosti o kanáli.

Naša pani predsedníčka Betka Kopačková a  podpred-
sedníčka Tonka Ďuďaková poďakovali vedúcemu a jeho 
pracovníkom  za milé prijatie, za pohostenie a za darček, 
ktorý si každy odnášal v náruči domov. Bol to trdelník, 
na ktorom nešetrili, lebo bol  poriadne veľký. 

My sme pokračovali v našom výlete do mesta spevu              
a tanca do Strážnice, kde sme sa posilnili dobrým obe-
dom a kávičkou. Navštívili sme zámok s nádherným  
parkom, múzeum a skanzen. To bol ďalší príjemný záži-
tok s nezabudnuteľnými poznatkami.

Účastníci zájazdu  poďakovali členom výboru ZO JDS 
za veľmi dobrý výber a tešia sa na ďalšiu príležitosť.              
O dobrej práci výboru svedčí aj táto skutočnosť, že sa  
stará o svojich členov aj počas prázdnin.

Mária Kariková
Foto: Vlasta Klobučníková

VOĽBY DO VÚC - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

VOĽBY DO VÚC - TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ

PRÍĎTE VOLIŤ AJ VY 29. októbra 2022

15

PETER
MARUŠINEC

Váš ŽUPNÝ
POSLANEC
ZA OKRES ILAVA

PAVOL
PAŽÍTKA

Váš ŽUPNÝ
POSLANEC
ZA OKRES ILAVA

17

PLATENÁ INZERCIA

OBJEDNÁVATEĽ: ING. PETER MARUŠINEC, NOVÁ DUBNICA
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BABIČKA ROKA OKTÓBER – MESIAC 
ÚCTY K STARŠÍMJednota dôchodcov Slovenska dňa 11. 8. 2022 usporiadala v Sabinove sú-

ťažnú prehliadku Super babička Slovenska, Čiech a Poľska v roku 2022, 
ktorá sa konala pod  patronátom predsedu NR SR Borisa Kollára a funk- 
cionárov mesta Prešov a Sabinov.

Cieľom podujatia bola medzigeneračná spolupráca, odovzdanie tradícií 
našim deťom, medzinárodná spolupráca seniorov Čiech, Poľska a Slovenska. 
Do súťaže boli prihlásené  členky z jednotlivých krajov Nitra, Trnava, Trenčín, 
Banská Bystrica, Košice a Prešov.

Trenčiansky kraj reprezentovala členka ZO JDS Nová Dubnica Mária Kariko-
vá (82), ktorá v prvej disciplíne predstavila svoj rodný kraj na Spiši, mesto v 
ktorom býva 55 rokov - Novú Dubnicu a mesto Trenčín, kde pracovala. Predsta-
vila aj krásny ľudový  kroj z Trenčianskej Teplej a ručné práce. V druhej disci-
plíne zaspievala rezké piesne z Trenčianskeho a východoslovenského regiónu.

Celá akcia sa niesla v slávnostnom duchu, kde okrem funkcionárov kraja             
a mesta sa zúčastnila aj delegácia pod vedením ministra práce a sociálnych 
veci SR Milana Krajniaka, ktorý celú akciu Babička roka ako člen poroty vyhod-
notil a vyhlásil víťazku akcie, ktorou sa stala 62-ročná Eva Henteková z Veľkého 
Krtíša a za sympatickú babičku Anna Valigurská z Prešova. Ostatné účastníčky 
boli odmenené diplomom za vzornú reprezentáciu  v súťaži  Babička Slovenska 
v Sabinove.      

Zo strany zúčastnených bola akcia vyhodnotená veľmi dobre a bolo odporu-
čené aj  do budúcna venovať  pozornosť našim seniorom,  ktorí  môžu odovzdať 
mladej generácii veľa dobrých nápadov a skúseností.

Tonka Ďuďáková

Tento sviatok bol vyhlásený Valným zhromaždením 
Organizácie spojených národov v roku 1990 a 1. októbra 
za Medzinárodný deň starších. Vo štvrtok 13. októbra 
sme sa zišli v hojnom počte v Repo-Gastre, aby sme si 
tento seniorský sviatok uctili. Stretnutie sme spojili na 
želanie našich členov s tanečnou zábavou. Pozvanie 
prijal i primátor mesta Peter Marušinec a viceprimátor 
Pavol Pažítka. Vzácnych hostí so všetkými prítomný-
mi privítala predsedníčka Alžbeta Kopačková. Zároveň 
pohovorila o vzniku a význame sviatku Úcty k starším.               
V krátkom príhovore zaželal primátor všetkým seniorom 
veľa zdravia a duševnej pohody. 

Kultúrny program otvorila recitátorka Soňa Kršková 
s básňou od Jozef Matejku „Do dôchodku“. Nasledoval 
blok tancov tanečného súboru Sabriniek. Po individu-
álnom tanci Anky Matejkovej  zahájil hudobník pán 
Suchánek prvé tanečné kolo. Parket sa rýchlo zaplnil. 
Ďalej pokračoval tanečný súbor dvomi tancami, počas 
ktorých bola podávaná káva. Na výbornej večeri si všet-
ci pochutnali o 18. hodine. Kultúrny program ukončili 
Janka Farulová a Mária Kariková s humornou scénkou. 
Vo večerných hodinách sa členovia začali rozchádzať               
s dobným pocitom z príjemného zážitku.

Soňa Kršková

Európsku noc výskumníkov sme v našej škole zorga-
nizovali pre verejnosť aj našich žiakov ako nocovač-
ku. Tému 16. ročníka „Dôverujme vede“ sme prepo-
jili s témou odpadov a životného prostredia.

V prvej časti privítalo takmer 50 účastníkov troch hos-
tí. Autora knihy o šelmách v lesoch v okolí nášho mesta 
„Život svorky a iné neobyčajné príhody“, pána Mirosla-
va Mišáka (www.divozem.sk). Pýtali sme sa ho, ako je 
to s upratovaním lesa vlkmi a rysmi, ale aj o vyvážaní 
potravinového odpadu do lesa poľovníkmi na prikrmo-
vanie zveri pri postriežkach. Členka OZ eDeN v meste,  
Ľubica Špániková (mimochodom naša niekdajšia štu-
dentka) nám vyvrátila mýty o kompostovaní a poučila, 
aký odpad patrí do kompostu a ako sa správne o kom-
post starať. Na záver prvej časti sme sa s realizátormi 
projektu vodozádržných opatrení v našej škole Jarmilou 
Gabrižovou a Ľubošom Valtom dozvedeli, ako sa dá hos-
podáriť s dažďovou vodou, ktorá by ináč bez využitia 
odtekala do odpadu.

V druhej časti nás čakali workshopy. Ďakujeme za 
spoluprácu súkromnej ZŠ a zároveň vedúcej AMAVET 
klubu 966 Janke Šošovičkovej, že nás naučila, ako spra-
covať odpad z kávy a Laure Rekemovej z našej školy za 
fyzikálne pokusy. Nezisková organizácia ED-IT n.f. pri 
našej škole nám predstavila odborníka v oblasti IT Jura-
ja Červeňana, ktorý študentom nášho technického lýcea 
vysvetlil, v čom spočíva SMART HOME, ako okrem iné-
ho šetrí energie a prispieva k znižovaniu emisií. Chlapci            
a dievčatá si následne vytvorili vlastné projektíky napro-
gramovaním mocro:bitov. Ďalšou zaujímavou aktivitou 
bola prezentácia Rastislava Hollého, vedúceho základ-
ného kolektívu Hvezdári AMAVET Klubu 966 s podpo-
rou materiálu Vedecký kuriér Kozmický strážca z www.
nocvyskumnikov.sk, o kozmickom odpade.

Nocujúci účastníci si potom do polnoci pozreli ka-
sový trhák Don´t look up!, kde sme na príbehu katast-
rofi ckej zrážky Zeme s kométou mohli uvažovať o tom, 
ako to môže dopadnúť, ak vede nebudeme dôverovať. 
Podujatie bolo príkladom úspešnej spolupráce škôl                                       
v meste s podporou neziskových organizácií AMAVET, 
SOVVA a ED-IT, n.s. Domov sme sa rozišli až v sobotu 
ráno. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú noc výskum-
níkov 29. 9. 2023

Ľuboš Valt, Foto: Jana Kláneková

EURÓPSKA NOC 
VÝSKUMNÍKOVKANDIDÁTI PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA

V NOVEJ DUBNICI 29. OKTÓBRA 2022

KANDIDÁTI PRE VOĽBY POSLANCOV MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA V NOVEJ DUBNICI 29. OKTÓBRA 2022

1. Peter Krupa, 42 r., poslanec NR SR, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko
2. Peter Marušinec, Ing., 41 r., primátor, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 1 - vo volebnom obvode sa volia 7 poslanci. 
1. Michal Augustín, Mgr., et Mgr., 29 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát  
2. Peter Beňo, 43 r., vedúci na prevádzke, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
3. Michal Bukovčák, 37 r., produktový manažér, nezávislý kandidát  
4. Lukáš Cucík, 33 r., vedúci pracovník, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
5. Juraj Hort, Ing., 42 r., obchodný manažér a šéf gospelového zboru, Kresťanskodemokratické hnutie 
6. Andrej Kalafut, Bc., 23 r., študent, Sme rodina 
7. Martin Kalafut, Dr., Ing., 56 r., podnikateľ, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
8. Peter Klimovský, Ing., 52 r., ekonóm, nezávislý kandidát  
9. Júlia Králiková, 55 r., účtovníčka, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
10. Tibor Kramár, Mgr., LL.M, 59 r., manažér, Demokratická strana  
11. Gabriela Krupová, 47 r., ekonómka, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko  
12. Peter Kyjac, 38 r., manažér údržby, nezávislý kandidát  
13. Michal Labo, 36 r., montážny pracovník, Slovenské hnutie obrody  
14. Mário Luljak, 30 r., podnikateľ, nezávislý kandidát  
15. Jaroslav Marušinec, Mgr., 46 r., štátny zamestnanec, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
16. Matúš Mydla, MBA, 32 r., manažér, Kresťanskodemokratické hnutie  
17. Peter Perichta, RNDr., CSc., 60 r., technický riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie  
18. Zuzana Petrovská, 38 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka  
19. Ondrej Straka, BSBA, 35 r., riaditeľ jazykovej školy, nezávislý kandidát  
20. Jana Šošovičková, Ing., PhD., 50 r., zástupkyňa riaditeľky, Demokratická strana  
21. Ján Štofaník, Mgr., 38 r., psychológ, Demokratická strana  
22. Pavol Trokan, 42 r., obchodný manažér, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 3 - vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.
1. Jaroslav Tlapák, 48 r., podnikateľ, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 2 - vo volebnom obvode sa volia 7 poslanci. 
1. Vincent Bezdeda, 69 r., dôchodca, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
2. Jozef Bukovčák, Bc., 39 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát  
3. Štefan Cucík, Bc., 56 r., živnostník, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
4. Peter Krupa, 42 r., poslanec NR SR, Kotlebovci - ľudová strana naše Slovensko  
5. Michal Lackovič, 41 r., manažér predaja dets. ihrísk, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
6. Andrej Michalčík, Mgr., 42 r., obchodný manažér, nezávislý kandidát  
7. Pavol Pažítka, Bc., 54 r., zástupca primátora, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
8. Iveta Pekařová, Mgr., 33 r., materská dovolenka, nezávislá kandidátka  
9. Matej Plánek, Mgr., 30 r., referent odd. komun. TSK, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
10. Silvia Sabová, 46 r., predajkyňa, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
11. Andrea Vaská, 46 r., asistentka, Hlas - sociálna demokracia, Smer - sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
12. Ivan Viskup, 44 r., IT konzultant, nezávislý kandidát

KOMUNÁLNE VOĽBY 2022



MIROSLAV DONUTIL 
Vystúpenie M. Donutila, ktoré sa malo konať dna 4. 11. 2022, sa  presúva na marec/apríl 2023, 
o náhradnom termíne vás budeme včas informovať. 

SMEJKO A TANCULIENKA – POĎ VON! 
Utorok 8. novembra o 17.00 hod., Kultúrne centrum Panorex
A je to tu! Úplne nové predstavenie s Huncúlikom, Smejkom a Tanculienkou s pesničkami z ich 
posledného fi lmu Poď von! Huncúlik doma sedí, nič nerobí a len vylihuje, pretože vonku prší                    
a hrmia blesky. Prekvapia ho zamočení Smejko a Tanculienka a snažia sa ho zabaviť pesničkou Keď 
si šťastný. Zahrajú sa aj hru Dvaja remeselníci. Zaspievajú si aj Žltú raketu. Rozdelia si spoločne 
Čokoládu. Nič však nepomáha. Našťastie ale vyjde slniečko a všetci môžu ísť von. Prídu do čarov-
ného parku, kde stretnú vlka na kolobežke, ktorý im zaspieva svoj smutný príbeh v pesničke Vlk                   
a semafor. Objavia Túlavé topánky a vydajú sa s nimi do sveta. Dobrodružstvo s lupičmi zažijú aj Na 
divokom západe. Zaspievajú si Poď von! Ale hlavne sú radi, že sú spolu a aj keby sa znovu rozpr-
šalo, povedia si: Nič nás nezlomí. A možno zaspievajú aj nejaké staršie hity. Nechajte sa prekvapiť        
a príďte na jedinečné pesničkové predstavenie Poď von! s Huncúlikom a Smejkom a Tanculienkou!

Predstavenie trvá približne 60 minút a je vhodné pre všetkých od 2 rokov.
Každá osoba, dospelý aj dieťa bez ohľadu na vek musí mať platnú vstupenku.
Do sály z bezpečnostných a kapacitných dôvodov púšťame len toľko osôb, koľko je v sále miest na 
sedenie. Záleží nám na bezpečnosti a pohodlí našich chrobáčikov.
Ako bonus ku každým 4 lístkom zakúpeným v jednom nákupe si môžete vybrať darček DVD alebo 
mesačný prístup ku všetkým našim fi lmom a rozprávkam na www.kukino.tv. Darček získate pred 
vstupom do sály.
Dieťa s platným ZŤP preukazom do 15 rokov bude mať po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP 
preukazu na vstupe pred akciou nárok na vrátenie 50 % zo vstupného.
Vstupné: 12 €.

SNOW FILM FEST 2022
Štvrtok 24. novembra o 17.00 hod., Kultúrne centrum Panorex
Sneh, ľad, adrenalín. Zažijeme zimné dobrodružstvá v Kanade, Rakúsku, Nepále, Antarktíde, Kir-
gizsku, Švédsku i na Islande.
Podrobný program a informácie o fi lmoch nájdete na 8. strane Novodubnických zvestí.

FRAGILE  
Piatok 2. decembra o 19.00 hod., Kultúrne centrum Panorex
FRAGILE je slovenská vokálna skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych tele-
víznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV šou. Bez použitia hudobných nástro-
jov, teda a cappella, skupina FRAGILE interpretuje známe rock/pop/jazzové hity svetových umel-
cov. Hoci sa v ich repertoári nájdu aj skladby velikánov, akými sú Bach či Chopin, ich najväčšou 
prednosťou sú tituly súčasnej populárnej hudby. Hitom svetových autorov a interpretov dávajú 
svojou kreativitou a hravosťou novú tvár. Ich predstavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale aj 
skvelého humoru, vďaka ktorým zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej zábavy.
Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, 
Slavo Košecký, Martin Madej a Jožo Hečko. Alternujúcimi členmi skupiny sú: Peter Lacho, Martin 
Klempár, Daniela Tomešová, Karolína Majerníková a Anabella Mollová. Vstupné: 19 €.
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Zmena programu vyhradená. Informácie o programoch a predpredaj vstupeniek na všetky podujatia: Oddelenie kultúry                    
a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.: 042 4433 484, kl. 110,111, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk  
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video záznamy.
Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spracovaním a zverejnením.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY

KÁVOVÁ KRÍZA

KERAMICKÉ 
PATLAMO

ZAPAĽOVANIE ADVENTNÝCH 
SVIEČOK 2022

Nie, nedošla nám káva na stretnutí priateľov. Išlo o ver-
nisáž rovnomennej výstavy o podmienkach pestova-
teľov tejto komodity. Počas sprievodnej aktivity sme sa 
naučili vyrábať úžitkové predmety recyklovaním kávovej 
usadeniny. Vďaka silným príbehom a fotografi ám moh-
li prítomní  nahliadnuť do života ľudí v juhoamerickej                                                                                                          
Kolumbii, s ktorými sa bežne nestretneme, ale väčšina               
z nás sa s nimi nepriamo spája každé ráno pri šálke kávy.

Na stretnutí pre šikovné deti a ich rodičov to už od za-
čiatku vrelo tvorivou náladou. Malí keramikári hnietli, 
miesili váľali, šúľali, vyrezávali, stláčali, priliepali, no 
skrátka patlali na veľkú radosť svojich rodičov. Pani lek-
torka dielka vypáli v keramickej peci a prinesie hrdým 
tvorcom.

SIMPLE OF NATURE – JAROSLAV VYHNIČKA
24. 11. – 20. 12. 2022, vestibul KC Panorex 
Vernisáž výstavy 24. 11. 2022, 17.00 hod., vestibul KC Panorex
Výstava  predstaví fotografi ckú tvorbu krás prírody. 

„Príroda je kúzelník, ktorý nepoužíva žiadne triky. Stačí otvoriť oči a predstavenie je všade vôkol 
nás, aj na tých najnetradičnejších miestach,“ hovorí J.Vyhnička, ktorý sa okrem fotografi e venuje aj 
skladaniu fi lmovej hudby. Pochádza z Dubnice nad Váhom a je doktorandom na Fakulte sociálno-
-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka. Okrem zaznamenávania 
prírodných divov a krás chce svojou tvorbou poukazovať na ekologické problémy a témy súvisiace 
s ochranou životného prostredia, ktoré sú často prehliadané.

Mierové námestie, Nová Dubnica

Oddelenie kultúry a športu MsÚ je presťahované do KC Panorex na ulici SNP.
Tu si môžete zakúpiť vstupenky na nadchádzajúce podujatia.

1. Adventná svieca: 27. novembra o 17.00 hod.
 (vystúpi Základná škola na Ulici Janka Kráľa)

2. Adventná svieca: 4. decembra o 17.00 hod.     
(vystúpi Súkromná základná škola a Spojená škola sv. J. Bosca)

3. Adventná svieca: 11. decembra o 17.00 hod.
(vystúpi ZUŠ Š. Baláža a CVČ Dubáčik)

4. Adventná svieca: 18. decembra o 17.00 hod.
(vystúpi FS Dubnička)
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Eduard Reichert
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spo-    
mienky a v srdci žiaľ. 17. októbra 2022 uplynulo 10 
rokov, čo nás opustil Eduard Reichert, milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko. S láskou spomí-
name. Manželka a ostatná rodina.

Peter Forgáč
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, neza-
budne. Dňa 31. októbra uplynie 15  rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš Peter Forgáč. Ďakujeme za 
tichú spomienku. S láskou smútiaca rodina.

Štefan Tužinský
Dňa 14. októbra uplynulo 25 rokov, čo sme sa 
naposledy rozlúčili s naším drahým Štefanom 
Tužinským. S láskou spomínajú manželka a deti                    
s rodinami.

Ján Češko
Dňa 21. októbra uplynulo 16 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko Ján 
Češko. S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomí-
najú dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.

Jaroslav Stano 
Dňa 9. októbra uplynul rok, čo nás opustil man-
žel, otec a starý otec Jaroslav Stano. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
 S láskou spomína manželka, syn, dcéra s rodinou 
a ostatná rodina.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Vincencia a Pavel Chabadovci
Dňa 21. septembra uplynul rok, čo nás navždy opustila mama, babka 
a prababka Vincencia Chabadová a dňa 27. novembra uplynie rok, 
čo nás navždy opustil otec, dedko a pradedko Pavel Chabada. S veľ-
kou láskou a hlbokým žiaľom na nich spomínajú deti, vnúčatá a pra-                                                                                                                                             
vnúčatá.

Mária a Anton Lipovskí 
Odišli ste tíško, nie ste už medzi nami. Aj náš život uteká a na vás žije-
me len spomienkami. Dňa 31. októbra uplynú 3 roky, odkedy nás na-
vždy opustila mama, babka a prababka Mária Lipovská a 17. augusta 
uplynulo 29 rokov, odkedy nás navždy opustil otec, dedko a praded-
ko Anton Lipovský. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Mária Vrábľová a František Vrábeľ
Čas nezastavíme, ten ide stále ďalej. Tento rok uplynulo 30 rokov, čo 
nás opustila mama Mária Vrábľová a otec František Vrábeľ pred 29 
rokmi. S láskou spomínajú dcéra Monika, syn Ivan, Marian a Fran-
tišek s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte im s nami tichú spom-
ienku.

Anna Lehocká a Jozef Lehocký
Odišli ste, keď sme to nečakali. Nikoho ste sa nepýtali. Odpočívajte 
tam v nebi, v pokoji. Naša rana sa po čase zahojí... Neumreli ste však 
v našich srdciach, aj keď smútok sa nám leskne v očiach. Ste s nami 
v každej chvíli, navždy ostanete milovaní a po čase stretneme sa                             
s vami. V týchto dňoch uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustili naši 
milovaní Anna  a Jozef Lehockí z Kolačína. Ďakujeme všetkým za ti-
chú spomienku. S lákou v srdci spomína dcéra Oľga s rodinou.

Bernardína a Augustín Holbovci
Náš milovaný Augustín Holba nás opustil tíško a nečakane  30.10.2002  
a naša drahá Bernardína  Holbová odišla za ním rovnako tíško a ne-
čakane  30.12.2019. Čas nevráti sa, len láska, úcta a spomienky v na-
šich srdciach zostávajú. Syn s rodinou.

MYDLOVÝ 
WORKSHOP
Zohriať ingredience, pridať esenciálny olej, prírodné 
farbivo, sušené kvety, citrón, nastriekať látku proti bub-
linkám, naliať do formičiek a čakať, kým mydlo stvrdne. 
Každá účastníka si domov odniesla aj tri štyri  voňavé 
mydlá. Ďakujeme pani lektorke Marianne Masarykovej 
z mydlove z Trenčianských Teplíc za krásny workshop 
Vyrábame mydlo s mydlove, ktorý sa uskutočnil 7. októ-
bra v kultúrnej besede. 

pri komunikácii s cudzími osobami   BUĎTE OPATRNÍ.

nestaňte sa obeťou zlodejov a podvodníkov
SENIORI, POZOR

Polícia opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch.
Osoby vyššieho veku sa pre svoju dôverčivosť, dobrosrdečnosť a nepoučiteľ-
nosť stávajú často obeťami podvodov a krádeží.
Podvodníci sa skrývajú v osobách, ktoré sa na seniorov obracajú
s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. Kontaktujú ich telefonicky, oslovujú

ich na ulici alebo navštevujú priamo
v príbytkoch. Predstavujú sa ako

príbuzní, lekári, zamestnanci
sociálnych a obecných úradov

alebo pracovníci elektrární,
plynární či iných spoločností.

Často vystupujú ako
predajcovia rôzneho tovaru.

11.  Ak vás kontaktuje telefonicky osoba, ktorá sa vydáva 
za vášho príbuzného alebo ošetrujúceho lekára
vášho príbuzného a žiada o finančnú pomoc,
obratom si overte skutočnosti, ktoré uvádza.

12.  Nepožičiavajte peniaze cudzím osobám.
13.  Nikdy nesadajte cudzím osobám do ich auta

aj keď pôsobia dôveryhodne.
14.  Nerozmieňajte (nevydávajte) peniaze cudzím osobám, ak tvrdia, že majú bankovku vyššej nominálnej 

hodnoty.
15.  Zdržte sa takého konania, ktoré by mohlo cudziemu človeku napovedať, kde máte uložené svoje 

úspory alebo cennosti.
16.  Nikdy nedávajte peniaze osobe, ktorú nepoznáte, ani keď vám tvrdí, že ich súrne potrebuje pre 

pomoc inému, napr. na operáciu a sľubuje, že peniaze čoskoro vráti. 
17. Cez telefón nikdy neposkytujte osobné údaje, ani údaje o finančných či rodinných pomeroch.
18.  Osoby vykonávajúce odpočty vody, plynu či elektriny sú povinné preukázať sa poverením 

spoločnosti na výkon odpočtov a na požiadanie aj občianskym preukazom. Neverte osobám,
ktoré tvrdia, že vám prišli vyúčtovať preplatok či nedoplatok.

19.  Neverte osobám, ktoré tvrdia, že ste sa stali výhercom a prišli vám vyplatiť výhru. Žiadna spoločnosť 
nevypláca peňažné výhry v hotovosti prostredníctvom svojich zamestnancov či iných osôb.

10.  Cudzie osoby nikdy nevpúšťajte do svojho príbytku a nezostávajte s nimi osamote.

POLÍCIA
RADÍ SENIOROM

V prípade, že cudzie osoby
na vás vyvíjajú nátlak alebo máte
pocit ohrozenia

kontaktujte POLÍCIU

na čísle 158 alebo

linku tiesňového volania 112
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V dňoch 1. 10. 22 - 8. 10. 2022 sa v talianskom Lido di 
Jesolo konali Majstrovstvá sveta juniorov a kadetov 
v kickboxe, ktorých sa zúčastnilo 2600 štartujúcich 
zo 63 krajín sveta. Obrovský úspech  zaznamenal od-
chovanec nášho klubu Victory Gym Trenčín Adam 
Závodský, keď vybojoval 3. miesto v kráľovskej dis-
ciplíne kickboxu, K1 juniorov do 81 kg.

Adam v úvodnom štvrťfi nále porazil reprezentanta 
Kazachastanu Zhanbolata  Nagymbayeva jasne 3:0 na 
body. V semifi nále sa stretol s reprezentantom Čiernej 
Hory Vusurovicom Pavlom, s ktorým bohužiaľ preh-
ral po veľmi vyrovnanom súboji na body, kde rozhodol 
doslova jeden jediný bod. Adam teda získal fantastické               
3. miesto a bronzovú medailu pre Slovensko. 

Z kráľovskej disciplíny K1 sa Slovensku podarilo vy-
bojovať len 2 bronzové medaily, z toho jednu vybojoval 
práve Adam a teda sa zaradil k tým najúspešnejším re-
prezentatom celej výpravy na týchto majstrovstvách sve-
ta a ukázal, prečo je považovaný za jeden z najväčších 
talentov a prísľubom slovenského kickboxu a thajského 
boxu.

Tomáš Tadlánek

V lete tohto roku sa dožil krásneho životného ju-
bilea 80. rokov dlhoročný hráč, rozhodca 2. triedy, 
funkcionár stolného tenisu aj tréner mládeže Štefan 
Barančík. 

Jeho nenápadná postava, priateľská povaha a hlavne 
rýchla ľavačka utkveli v pamäti súperov a funkcionárov 
stolného tenisu ďaleko za hranicami našej oblasti. Počas 
60-ročnej aktívnej hráčskej činnosti prežil za zelenými  
stolmi veľa úspechov aj pádov. Po vzniku MKST pokra-
čoval súťažne až do pokročilého veku. Kariéru musel 
ukončiť „už“ v 73 rokoch, kuriózne, pre zranenie v sú-
ťažnom zápase. Napriek tomu však stále žije stolným te-
nisom. Svojou prítomnosťou na tréningoch mládeže im 
odovzdáva cenné skúsenosti. 

Pre nemožnosť skoršieho stretávania mu pred prvým 
zápasom nového ročníka  za dlhoročnú úspešnú čin-      
nosť v mene všetkých členov oddielu poďakoval predse-
da Štefan Prekop. Pamätný dres s číslom „80“ mu bude 
pripomínať to, čím žil a čomu obetoval veľkú časť svojho 
života. Všetci prítomní mu súčasne zaželali ešte dlhé 
roky primeraného zdravia, dobrej nálady s úsmevom na 
tvári a neutíchajúceho optimizmu. 

Milan Ondřejíček

Keď sa pred rokom podarilo umiestniť          
a uviesť do používania altánok na vrchu 
Grófovec, ktorý sa nachádza na hranici 
katastrov Kolačín a Tr. Teplice, vznikla 
myšlienka stretávania sa každú prvú so-

botu v októbri práve na tomto mieste.      
       
Rok sa s rokom zišiel a 1. októbra nadišiel 

čas prvého ofi ciálneho stretnutia. Mierne 
upršané, hmlisté, ale teplé bezveterné po-

časie nebolo prekážkou pre asi 40 odhodla-
ných členov a sympatizantov týchto sused-
ných turistických oddielov. Prišli aj priatelia 
z Tr. Teplej, Dubnice N/V aj ostatných obcí. 
Aktívnou účasťou potešila najmä primátor-
ka Tr. Teplíc Zuzana Frajková Ďurmeková. 
Známi sa vítali, nepoznaní sa zoznamovali. 
Priateľská a priam elektrizujúca atmosféra 
gradovala, keď svoje umenie začal predvád-
zať výnimočný človek a gitarista Miro Švar-
ko,  ktorý k nám zavítal z Nového mesta nad 
Váhom. Jeho známe šlágre, ako aj vlastná 
tvorba, prerušovaná vtipným hovoreným 
slovom, boli dôkazom, že aj on je jeden                
z našej turistickej „krvnej skupiny“. Keďže 
však aj tie najkrajšie pesničky majú svoj ko-
niec, končili sme aj my po takmer štyroch 
príjemne prežitých hodinách s prísľubom, 
že o rok sa opäť vrátime a začatú tradíciu 
neprerušíme. 

Milan Ondřejíček
Foto: Juraj Škvarka

VZÁCNY JUBILANT          

VYCHÁDZAJÚCA 
HVIEZDA KICKBOXU 
Z NOVEJ DUBNICE

VYDARENÉ STRETNUTIE 
TURISTICKÝCH PRIATEĽOV

SNOW FILM FEST JE SPÄŤ

18.00 - PREZIERAVOSŤ | R: Dario Tubaldo, TAL, ČT, 20min
Cieľom expedícií je obvykle dobytie vrcholu nejakej hory. Pre rýchlostného horolezca a skialpinistu Benedik-
ta Böhma a jeho tím je za tým oveľa viac. Ako možno skúsenosti z hôr preniesť do bežného života? A musí 
človek menej riskovať, aby bol dobrým otcom? Príbeh sa odohráva na Putha Hiunchuli (7246 m.n.m.) v pohorí 
Dhaulagiri v Nepále.
18.20 - PRE VRCHOL AŽ NA KONIEC SVETA | R: Tomás Galásek, ČR, OR, 25min
Dokument Marka Holečka z expedície Antarktída 2018 rozpráva o ceste tam aj späť malou plachetnicou                     
a o jednom prvovýstupe, na dovtedy nepomenovaný kopec. Kopec dostal názov Monte Pižďuch a novú cestu 
nazvali Bloody Nose.
18.45 - JYRGALAN | R: Ondřej Pekárek, ČR, OR, 20min
Film sa odohráva v Kirgizsku v bývalej banskej dedine Jyrgalan, ktorá sa po ukončení ťažby stala dedinou 
duchov. Česká partia FREERIDEGUIDES tu strávila mesiac, počas ktorého zažila lyžovanie po pás v prašane, 
nekonečné pláne bez ľudí, 8000 vertikálnych metrov za deň a srdečnosť zostávajúcich obyvateľov.
19.05 - NÁRUČ SEVERU | R: Jirka Lichteneger & Milada Vaňkátová, ČR, OR, 25min
Jirka&Mili sa rozhodli užiť si severskú romantiku v jej maximálnej surovosti. Na lyžiach a bez podpory prejsť 
najznámejší švédsky trail Kungsleden v celej jeho dĺžke 450 km. Ako plány ovplyvnila týždenná búrka s ve-
trom až 120 km za hodinu a nečakane vysokými teplotami ? Ako sa vyvíjal ich partnerský vzťah v takto ex-
trémnych podmienkach? 
19.30 - Prestávka 
19.50 - INNSBRUCK. POWDER. PEOPLE | R: Timm Schröder , Neil Williman, Nový Zéland, ČT, 18min.
Po mnohých zimných sezónach a súťažiach na najvyššej úrovni po celom svete končí profesionálny freeridový 
lyžiar z Nového Zélandu Neil Williman v Innsbrucku. Tam je vrelo vítaný talentovanými miestnymi obyvateľ-
mi. Spoločne objavia hory Tirolska počas celosvetovej pandémie. Ich poslanie: nájsť tie najnáročnejšie zjazdy 
iba pomocou verejnej dopravy.
20.10 - STÚPANIE | R: Thomas Bourdis, Martin de Coudenhove, Caroline Domergue, FRA, 8min.
V tomto vtipnom animovanom fi lme vystupujú dvaja horolezci na vrchol. Výstup sa odohráva v 20. storočí 
so základnou výbavou. Ich cieľom je dopraviť sochu Panny Márie na vrchol.  Podarí sa im nakoniec ich cieľ 
splniť?
20.20 - ĽADOVÝ TANEC NA GODAFOSSE | R: Olaf Obsommer, NEM, ČT, 31min.
Vodopády na severe Islandu sú výzvou pre odvážnych vodákov. Akí šialení musíte byť, aby ste to skúsili                     
v zime? Spýtajme sa Matza Brustmanna, Adriana Matterna, Jobsta Hahna z Nemecka a Sama Suttona z Nové-
ho Zélandu, ktorí začiatkom marca cestujú do Goðafossu, aby si trúfl i na neobyčajné! Na „Fall of the Gods“ 
zvládla štvorica rad úspešných ciest na najrôznejších trasách – vrátane prvého zimného zjazdu 14 metrov 
vysokého hlavného vodopádu uprostred rieky.
20.55 - BEZ PÁDLA | R: Johan Rosen & Nick Khattar, Kanada, ČT, 41min.
Bez pádla je dobrodružný kanoistický fi lm o snowboardingu, ktorý spája históriu hornej časti rieky Columbia 
so 140 km dlhou plavbou od úpätia priehrady Mica Dam až po vrchol priehrady Revelstoke. Štyria neohrození 
snowboardisti sa v polovici januára snažia nasledovať kroky Davida Thompsona po rieke Columbia, počas 
jedného z najchladnejších momentov v zaznamenanej histórii v Revelstoke.

Cestovatelia, dobrodruhovia a športovci, pozor! Tradičný  festival tých najlepších fi lmov so zimnou tematikou Snow Film Fest je opäť tu.
Vo štvrtok 24. novembra od 17.00 hod. premietneme v Kultúrnom centre Panorex v Novej Dubnici kvalitné dokumentárne fi lmy 
plné snehu, ľadu, extrémneho lyžovania, adrenalínu a priateľstva. Neváhajte a staňte sa súčasťou tohtoročného festivalu.
Vstupné: 5€ / Vstupenky si môžete zakúpiť v KC Panorex v Novej Dubnici. 

Toto je osem fi lmov, ktoré si môžete pozrieť a po ktorých budete túžiť, aby sneh napadol čím skôr:


