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POZVÁNKA

BLÍŽIA SA OKTÓBROVÉ VOĽBY
Prinášame vám zoznam kandidátov v komunálnych voľbách.
Informácie nájdete na strane 3.

ZRODENIE DOMINANTY MESTA
Čo viete o histórii kina Panorex?
Prečítajte si na strane 2.

DUBNIČÁK 2022
Aký bol tohtoročný MTBIKER Novodubnický maratón.
Dozviete sa na strane 8.

Pre rodinný život a výchovu detí veľmi prospieva:
• Aspoň raz do týždňa máme vyhradený čas, ktorý strá-
vime spolu s rodinou.
• Každý týždeň strávime trochu času s každým dieťaťom 
osobitne a robíme, čo ho baví.
• Niekoľkokrát do týždňa stolujeme spolu ako rodina 
(bez sledovania televízie, počítača a mobilu).
• Pravidelne hovoríme svojim deťom, že ich máme radi  
a viac ich chválime, ako kritizujeme.

(Nicky a Sila Lee: Kniha o rodičovstve)

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre rodičov

Teplé dni sa veľmi rýchlo prehupli do chladných je-
senných; slnečnú, žiarivú tvár mesta vystriedala iná 
- sychravá a poeticky zádumčivá. Prišla jeseň a s ňou ok-
tóber. Mesiac, v ktorom sa seniori viac sústreďujú na svoj 
vek, obzerajú sa do minulosti a spomienok. My mladší si 
v októbri, viac ako inokedy, uvedomujeme, že vám, dra-
hí seniori, vďačíme za veľa vecí. Vy, naši rodičia a starí 
rodičia, ste pred pár rokmi stavali a rozvíjali toto mesto, 
darovali ste mu svoju energiu v zamestnaní ako učitelia, 
úradníci, robotníci, predavačky a podobne. Žili ste tu                                                                                                                            
a vychovávali svoje deti, z ktorých  v Novej Dubnici mno-
hé ostali žiť a nesú spoločnú štafetu v súčasnosti.

Napriek tomu, že je seniorský vek prirodzenou súčas-
ťou života, prežívať ho väčšinou nie je jednoduché. 
Vnímame vaše zdravotné trápenia i materiálne obmed-
zenia. Dnešná doba, najmä pre ohrozené skupiny oby-
vateľov, prináša množstvo nástrah a obáv z budúcnosti.  

Drahí seniori, chceme tu byť pre vás, chceme byť tými 
ľuďmi, ktorí vám načúvajú a spolu s vašimi najbližšími 
sa pokúšajú zlepšiť váš život a oplatiť vám vašu lásku              
a starostlivosť.

Prajem vám pevné zdravie, veľa úsmevov, radostí                
a chuti do života. Prežite ďalšie roky obklopení láskou, 
úctou, pozornosťou a vďačnosťou nás všetkých. Nech je 
vaša jeseň plná farieb, ktoré spolu tvoria nádherný pes-
trý obraz života.

Peter Marušinec
primátor mesta

Mesto Nová Dubnica a Dobrovoľný hasičský zbor Nová
Dubnica - Kolačín si vás dovoľujú pozvať na slávnostné
otvorenie zrekonštruovanej hasičskej zbrojnice v Kolačíne.
Otvorenie sa bude konať dňa 8. októbra 2022.
Program otvorenia:
08:30 - Stretnutie hasičov pred hasičskou zbrojnicou
09:00 - Slávnostná svätá omša
10:00 - Sprievod k hasičskej zbrojnici
10:30 - Otvorenie a vysvätenie hasičskej zbrojnice
12:00 - Slávnostný obed

KULTÚRNE CENTRUM ZAČALO 
PÍSAŤ SVOJU NOVÚ KAPITOLU

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 
HASIČSKEJ ZBROJNICE
V KOLAČÍNE

V piatok 23. septembra sa po prvý raz 
slávnostne otvorili dvere nového Kultúrne-
ho centra Panorex v Novej Dubnici. Novo-
dubničania na túto chvíľu čakali už mnoho 
rokov, kedy bola budova v nevyhovujúcom 
stave. Po koncerte Hany Zagorovej 17. no-

vembra 2019 bol Panorex z technických dô-
vodov uzatvorený. Vo februári 2021 začala 
rekonštrukcia, ktorá trvala do júna tohto 
roka.

Slávnostné otvorenie zahájil Dychový 
orchester a mažoretky Nová Dubnica spo-

lu s hosťami z Chebu. V jeho úvode sa prí-
tomným prihovoril primátor mesta Peter 
Marušinec a poslanec NR SR Peter Kmec. 
Primátor mesta odovzdaním pamätnej pla-
kety poďakoval ľuďom, ktorí sa zaslúžili                                                      
o rekonštrukciu. Ocenení boli Milan Sedlá-
ček – konateľ dodávateľskej fi rmy, Miroslav 
Schürger – stavbyvedúci, Miroslav Mlynček  
- projektant, Simona Antalová – architekt-
ka, Jozef Slovík – stavebný dozor, Ján Krum-
polec – vedúci oddelenia výstavby MsÚ, Ka-
tarína Bašná – vedúca oddelenia ŽP MsÚ, 
Jaroslav Šlesar – bytový podnik, Peter Jelí-
nek – fotograf. Podľa slov architektky Simo-
ny Antalovej je Panorex výnimočná stavba 
po stránke architektonickej, technologic-
kej, ale aj z hľadiska umeleckého spraco-
vania a má atribúty stať sa raz pamiatkou. 
Preto pri jeho rekonštrukcii k nemu pristu-
povali ako k pamiatke a snažili sa citlivou 
obnovou nezmariť tieto predpoklady, aby 
mohli aj ďalšie generácie obdivovať, čo sa 
podarilo pred šesťdesiatimi rokmi v našom 
meste vybudovať. 

(Pokračovanie na 2. strane)
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AKO DOPADLO 
HLASOVANIE
V ANKETE
O KOMPOSTÉROCH

Milí Novodubničania, v poslednom čase, od umiest-
nenia kompostérov na území mesta, ktorými sme chceli 
dosiahnuť efektívne nakladanie s biologicky rozložiteľ-
ným odpadom, čelíme kritike od mnohých občanov. Keď 
hovorím  efektívne nakladanie, myslím tým ekonomicky 
efektívne, ktoré by šetrilo hlavne peňaženky nás obča-
nov. Z dôvodu tejto kritiky sme sa rozhodli uskutočniť 
anketu o ďalšom spôsobe nakladanie s bioodpadom.              
V ankete sme sa pýtali, či občania chcú ponechať súčas-
né kompostéry, alebo sa vrátime k pôvodným plastovým 
nádobám na bio odpad (hnedá 120 l nádoba).  Hlasova-
nie prebiehalo v období od 25.8.2022 do 9.9.2022. Občan 
mesta s trvalým pobytom mal možnosť hlasovať dvomi 
spôsobmi. Jedna možnosť bola prostredníctvom elektro-
nického formulára na webovej stránke mesta a druhá 
možnosť bola prostredníctvom návratky, ktorá bola zve-
rejnená v Novodubnických zvestiach. Podmienkou, aby 
hlasovanie bolo pre vedenie mesta záväzné, bolo hlaso-
vanie aspoň 1000 občanov. 

Dnes už výsledky hlasovania občanov vieme a chceme 
vás o nich informovať. Prostredníctvom elektronického 
formulára hlasovalo celkom 445 občanov. Za kompostér 
bolo 350 občanov a za plastovú nádobu 95 občanov. Pro-
stredníctvom návratky hlasovalo 82 občanov. Za kompo-
stér bolo 61 a za plastovú nádobu 21 občanov. Celkom 
sa teda hlasovania v ankete zúčastnilo 527 občanov,                       
z ktorých väčšina bola za kompostéry. 

A čo nám výsledky ankety povedali? Podmienka účas-
ti 1000 občanov nebola naplnená. To znamená, že anke-
ta nie je pre vedenie mesta záväzná. Čo sa stalo? Kde je 
tá masa kritikov? Alebo problém s kompostérmi nie je až 
taký problém? 

Občania mali ste to vo svojich rukách! Mohli ste 
rozhodnúť!

Peter Marušinec

Diváci sa usadili s veľkou slávou a nad-
šením do sály druhého panoramatického 
kina na Slovensku.   Písal sa rok 1969. Kino 
dostalo názov Panorex. Neobvyklý futuris-
ticky zaoblený tvar pripomínajúci lietajúci 
tanier mu dali autori projektu architekti 
Ladislav Bořuta a Antonín Dařich. Kino 
disponovalo najmodernejším zvukovým za-
riadením stereo. Malo 547 miest na sedenie                                                         
s vysokým prevýšením, čo umožňovalo vy-
nikajúcu viditeľnosť. Strechu kina projek-
toval statik Jozef Poštulka, špičkový odbor-
ník, ktorý zanechal nášmu mestu   unikátnu 
lanovú strechou v tvare hyperbolického pa-
raboloidu, ktorá ani po 53 rokoch  nestráca 
na príťažlivosti.  Lanové strechy projektoval 
pre športovú halu Na Pasienkoch v Brati-
slave  ale aj pre exotické krajiny ako Čína, 
Afganistan, Južná Kórea či pre olympijský 
štadión v Mníchove. Pre naše mesto je veľ-
kou cťou, že tento svetovo uznávaný static-
ký odborník zanechal svoju pečať aj u nás. 

Dominantou kina sa stali premietačky 
značky Meopta. Vtedajšie Československo 
reprezentovali na svetovej výstave v Mont-
reale v roku 1968 a dokonca vyhrali Zlatú 
medailu za výnimočný priemyselný dizajn. 
Projektor UM 70/35 zožal celosvetovo mi-
moriadny úspech. Posledné dve premie-
tačky na Slovensku sa nachádzajú práve                
v našom Kultúrnom centre Panorex a v ban-
skobystrickom amfi teátri.

     
 Pri výzdobe priečelia i interiéru kina boli 

uplatnené prvky ornamentálnej mozaikovej 
výzdoby. Predlohu dekoratívnej kompozí-
cie vypracoval akademický maliar Rudolf                
Moško.  Súčasťou kina bol aj dobre zásobo-

vaný bufet, sociálne príslušenstvo a admi-
nistratívne miestnosti. 

Atraktívne, čisté, moderné a elegantné 
kino sa stalo miestom stálych stretnutí ná-
vštevníkov z celého kraja, ale aj rôznych 
miest Slovenska. Lístky na jednotlivé pred-
stavenia bývali beznádejne vypredané, kino 
často premietalo inde nedostupnú produk-
ciu. Panoramatický formát neuveriteľnej 
monumentality a bezchybný kvadrofónny 
zvuk – to bola aj na slovenské pomery mi-
moriadne prestížna vec, takže kino sa stalo 
akousi Mekkou celého Slovenska. Napokon 
o tom svedčí aj 105 695 návštevníkov v roku 
1969. Masové návštevy zaznamenali veľko-
fi lmy Kleopatra, Spartakus, Thomas Bec-
kett, Báječní  muži  na  lietajúcich  strojoch. 
Počas fi lmu Grand Prix bola ilúzia idúcich 
formúl taká silná, že sa diváci v kine uhýba-
li. Nezabudnuteľné boli projekcie fi lmov My 
fair lady, Hallo, Dolly, 24 hodin v Le Mans 
či Jeseň Cheyenov. S kinom celkom urči-
te úzko súvisela činnosť fi lmového klubu, 
ktorý aj napriek nepriazni normalizačných 
šimlov a konsolidácie uvádzal to najlepšie 
zo svetovej i našej kinematografi e (režijné 
profi ly Bergmanna, Passoliniho, Fellini-
ho, Buňuela, Kurosawu, Wajdu, Zanussiho          
a mnohých ďalších). Po nástupe multiple-
xov bolo pre kino Panorex ťažké konkurovať 
moderným kinosálám. 

Od roku 1969 nebola na objekte kina rea-
lizovaná žiadna rozsiahlejšia úprava, okrem 
bežnej a nevyhnutnej údržby. Pôvodné roz-

vody elektrických vedení, vzduchotechni-
ky, vykurovacieho systému, zdravotechniky 
a podlahových krytín boli v kritickom stave. 
Až v roku 2007 začalo mesto v rámci svojich 
fi nančných možností obnovovať  a upra-
vovať  objekt budovy kina. Zrealizovala sa                                                                                              
čiastočná oprava strechy, zrekonštruo-
vali sa sociálne zariadenia. Nakoľko išlo                       
o objekt, ktorý plnil predovšetkým funkciu 
kina, jeho využitie  s vynaloženými náklad-
mi boli nerentabilné. Panorex ako kino 
preto ukončilo svoju činnosť v roku 2012. 
Odvtedy sa tu  síce organizovali kultúrne 
akcie, výstavy, prednášky, ale podmienky 
pre účinkujúcich aj divákov boli nevyhovuj-
úce, až nebezpečné.                                                                                             

Vo februári 2020 mesto pristúpilo k vy-
túženej rekonštrukcii kina. Jej účelom 
bolo predovšetkým to, aby Panorex  plnil 
funkciu mestského kultúrneho centra, 
skoncentrovali sa tu  verejné, spoločenské                       
a kultúrne aktivity, vytvorilo sa  zázemie pre 
polyfunkčné využitie kinosály rozšírením 
javiska, jeho osvetlením, ozvučením, výme-
nou opony, už nevyhovujúcich a zdevasto-
vaných sedadiel, vybudovaním nových šat-
ní pre účinkujúcich, ktoré tu vôbec neboli.  
Pôvodné materiálové a konštrukčné rieše-
nie objektu ostalo v podstate zachované.

Celková rekonštrukcia objektu bola ná-
ročná, stála 2,6 mil.€,  rekonštrukcia plôch 
okolo objektu 215.000€ a obnova zelene 
vrátane vodozádržných opatrení 230.000€.  
Kultúrne centrum Panorex  otvorilo svoje 
krásne zrekonštruované priestory 23. sep-
tembra 2022 a všetci, čo sa na rekonštrukcii 
zariadenia podieľali, veria, že sa opäť po 
53 rokoch stane dôstojným stánkom kultú-
ry, na ktorý budú Novodubničania právom 
pyšní. 

Eva Kebísková

ZRODENIE JEDNEJ
Z DOMINÁNT MESTA

ZLATÁ ÉRA VEĽKOFILMOV

ROZSIAHLA 
REKONŠTRUKCIA
UŽ BOLA NEVYHNUTNÁ

Štyridsaťstupňové teploty sa dajú zvládnuť aj na 
termálnom kúpalisku.  O tom sa presvedčili  seniori  
ZO JDS. Tentokrát  sme podľa  plánu  vyštartovali  do  
Dunajskej Stredy.  

Kúpalisko  si  vybrať môžeš,  ale počasie nie, a tak 
17. augusta  2022  plný  autobus  seniorov   vyštartoval  
na  plánovanú  akciu. Thermalpark  v  Dunajskej  Stre-
de  sme  si  vybrali  preto, že  patrí  medzi najobľúbe-
nejšie rekreačné strediská Žitného ostrova. Chceli sme 
navštíviť  jeho zrekonštruované  kúpalisko. Areál nám 
ponúkol 10 bazénov s rôznou teplotou vody, z toho  šty-
ri  vnútorné  bazény a šesť  vonkajších. Pre  mládež  sú  
vybudované bazény  s tobogánmi.    Termálna voda sa 
získava z geotermálneho vrtu s hĺbkou 1600 m. Vďaka 
svojmu zloženiu  priaznivo vplýva na ochorenia pohy-
bového ústrojenstva, kĺbov a na zmiernenie problémov 
po úrazoch či operáciách. Po kúpaní v termálnej vode 
bolo vynikajúce schladenie v plaveckých   bazénoch, 
či odpočinok v príjemnom prostredí nádhernej zelene. 
Prostredie kúpaliska splnilo naše očakávanie. O dobré 
jedlo a pitie sa postarali pracovníci kúpaliska. 

Po príjemnom kúpaní a odpočinku sme sa v podvečer-
ných hodinách spokojní vrátili domov.

Alžbeta Kopačková
predsedníčka  ZO  JDS

JEDNOŤÁCI
NA  KÚPALISKU

(Pokračovanie z 1. strany)

Návštevníci si mohli po prvý raz prezrieť 
obnovený foyer, sálu, nové šatne a mas-                                                                                            
kérňu pre účinkujúcich, ale aj výstavu his-
torických fotografi í kina Panorex či priesto-
ry budúcej reštaurácie. Pripravené bolo aj 
malé pohostenie a zmrzlina. Program pre 
tento špeciálny deň pripravila Základná 
umelecká škola Štefana Baláža, vystúpili ta-
lentovaní speváci, tanečníčky, akordeonist-
ky, gitaristi, bubeníci aj hráčky na dychové 

nástroje. Po poslednom čísle boli na pódi-
um pozvaní bývalí premietači Kina Panorex 
a dcéra jednej z pracovníčok kina, ktorým 
primátor poďakoval nielen za ich prácu                                                                                            
v minulosti, ale aj za poskytnutie mnohých 
fotografi í a plagátov z minulosti a za ich 
spomienky a pomoc pri písaní histórie Pa-
norexu, ktorá sa aj vďaka nim zachová v po-
dobe letáka, ale aj materiálov v historickej 
izbe pre ďalšie generácie. Slávnostný večer 
ukončilo premietanie fi lmu o rekonštrukcii 
a diváci sa tak trochu vrátili do čias Kina Pa-

norex. Veríme, že sa spolu môžeme tešiť na 
mnoho podujatí v novom kultúrnom centre, 
kde už sa nachádza aj kancelária Oddelenia 
kultúry a športu MsÚ,  to znamená, že tu si 
môžete kúpiť vstupenky na podujatia aj vy-
baviť ostatnú agendu okolo kultúry, športu 
alebo mestských novín.

Petra Hrehušová 
Foto: Peter Jelínek, ImpulzPress

KULTÚRNE CENTRUM ZAČALO 
PÍSAŤ SVOJU NOVÚ KAPITOLU
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KANDIDÁTI PRE VOĽBY PRIMÁTORA MESTA
V NOVEJ DUBNICI 29. OKTÓBRA 2022

VOLEBNÝ OBVOD Č. 2 - OKRES ILAVA
VO VOLEBNOM OBVODE SA VOLIA 4 POSLANCI

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., etMgr., 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 VOĽBY DO VÚC 2022

 Pod týmto názvom sa niesla veľkolepá 
oslava tohto výročia založenia Spojenej 
školy sv. Jána Bosca v našom meste. 

Dňa 17. júna o 9.30 sme sa stretli v miest-
nom chráme sv. Jozefa robotníka na sláv-
nostnej sv. omši, celebrovanej  duchovný-
mi, ktorí u nás pôsobili aj pôsobia. Potom 
nasledovala slávnostná akadémia, ktorú 
spolu so žiačkou pohotovo a vtipne kon-
ferovala pani zástupkyňa školy Jarka Gab-
rižová. A na pripravené rozsiahle pódium 
vystúpili najmladší  škôlkari v krojoch s mi-
lými pesničkami. Postupne sa predstavova-
li ďalší žiaci a študenti gymnázia pestrým, 
hodnotným a veľmi zaujímavým progra-
mom. Potom pozvala na javisko bývalých ri-
aditeľov školy: dcéru prvého riaditeľa Karo-
la Valábka, prvú riaditeľku gymnázia Irenu 
Štofaníkovú a Ľubomíra Valta, zakladateľa 
materskej školy a technického lýcea, ktorý 
bol jeho prvým  riaditeľom. Osobitné poďa-
kovanie patrilo tiež dlhodobo účinkujúcim 
pedagógom cirkevnej školy, ktorí tu pôsobia 
dodnes.  

Je takmer neuveriteľné, že vo vtedajšom 
socialistickom meste sa podarilo založiť cir-

kevnú školu, aj napriek početným neprajní-
kom. Najväčšiu zásluhu na vzniku Spojenej 
školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici mali 
predovšetkým dôstojný pán Peter Šinčík,  
Milan Hort a Edita Záhorová s podporou 
kolegyne Margity Šušaníkovej. Najväčšiu 
zásluhu na rozvoji školy mal predovšetkým 
jej prvý riaditeľ Valábek, pretože začiatky 
sú vždy najnáročnejšie a škola sa pasovala                                                                                               
s nedostatkom fi nancií. Bolo preňho tiež 
náročné nájsť pedagógov, ktorí by boli  
ochotní učiť na cirkevnej škole. Tiež bolo 
dôležité  zabezpečiť chod novozaložené-
ho gymnázia, aby žiaci mohli pokračovať 
v štúdiu na strednej škole tam, kde sa už 
adaptovali. Aby sa škola čo najskôr dostala 
do povedomia verejnosti, získali sme ame-
rického lektora, zabezpečili preklad učeb-
níc zemepisu do angličtiny a stali sa tak 
čiastočne bilingválne gymnázium. Neskôr 
sa naši dvaja študenti Dalibor Rak a Dušan 
Zervan umiestnili v celoslovenskej súťaži 
v informatike na prvom mieste, v recitá-
cii poézie bol opakovane na prvom mieste 
Peter Hort, v šerme sa stal náš študent Ján 
Štofaník celoslovenským víťazom a repre-
zentoval školu aj v Poľsku a v Maďarsku, 

podobné úspechy  dosiahol aj Darius Seko. 
Juraj Hort viedol početné hudobné poduja-
tia svojou hrou na klavír a spevom. Pán Boh 
nás požehnával.

Aj v súčasnosti dosahujú žiaci a študenti 
školy početné úspechy pod vedením teraj-
ších pedagógov a na čele s múdrym a tvo-
rivým pánom riaditeľom Jozefom Imriškom 
a jeho zástupcami Jarkou Gabrižovou a Jan-
kom Šatkom.

 Svoj  príhovor v  rámci slávnostnej aka-
démie  ukončil Milan Hort slovami: „Okrem 
poďakovania priateľom, sponzorom, ro-
dičom, doterajším duchovným správcom, 
riaditeľom, zástupcom, pedagógom, a pra-
covníkom všetkých zložiek školy mi dovoľte 
zaželať mestu a regiónu hrdosť na jej ab-
solventov.  Nech aj naďalej škola vzdeláva 
a vychováva statočných ľudí, ktorých bude 
zdobiť šľachetnosť, múdrosť, zmysel pre 
spravodlivosť a odvaha zastať sa pravdy. Tej 
Božej.“

Irena Štofaníková
prvá riaditeľka gymnázia

30  ROKOV  MEDZI  VAMI 

1. Anton Bajzík, Ing., 52 r., zástupca primátora mesta, 
Ilava, nezávislý kandidát
2. Juraj Bartoš, 51 r., vedúci výroby, Košeca, Kotlebovci 
- Ľudová strana Naše Slovensko
3. Eva Bočincová, Mgr., 61 r., analytička, Dubnica nad 
Váhom, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a 
Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ 
VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, 
ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
4. Viliam Cíbik, MUDr., PhD., 59 r., lekár, starosta 
obce, Pruské, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
5. Dagmara Debnárová, 64 r., dôchodkyňa, Dubnica 
nad Váhom, Komunistická strana Slovenska
6. Vladislav Galko, Ing., 45 r., obchodný riaditeľ, 
Borčice, Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a 
Solidarita, Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ 
VOĽBA a Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, 
ODS – Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
7. Juraj Hort, Ing., 42 r., obchodný manažér 
a šéf gospelového zboru, Nová Dubnica, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a 
Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – 
Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
8. Mario Hrubý, Ing., 51 r., manažér, Ilava, NÁRODNÁ 
KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
9. Roman Huňa, Dr., Mgr., 50 r., konzultant, Pruské, 
nezávislý kandidát
10. Jaroslav Koyš, Ing., 51 r., starosta obce, Ladce, 
SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna 
demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
11. Tibor Kramár, Mgr., LL.M, 59 r., manažér, Nová 
Dubnica, Demokratická strana
12. Peter Krupa, 42 r., poslanec Národnej rady, Nová 
Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
13. Gabriela Krupová, 47 r., ekonómka, Nová Dubnica, 
Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
14. Milan Kučiak, 53 r., technik údržby, Borčice, 
REPUBLIKA
15. Peter Marušinec, Ing., 41 r., primátor mesta, Nová 
Dubnica, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna 
demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
16. František Meliš, Ing., 31 r., prevádzkový zámočník, 
Ladce, nezávislý kandidát
17. Pavol Pažitka, Bc., 54 r., zástupca primátora mesta, 
Nová Dubnica, SMER - sociálna demokracia, HLAS 
sociálna demokracia, SME RODINA, Slovenská národná 
strana
18. Slávka Polakovičová, 40 r., nezamestnaná, Nová 
Dubnica, Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
19. Gabriela Poliaková, Ing., 47 r., obchodná 
riaditeľka, Tuchyňa, nezávislá kandidátka
20. Martin Rác, Ing., 43 r., starosta, Bolešov, nezávislý 
kandidát
21. Emil Suchánek, Ing., 67 r., personálny poradca a 
kouč, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
22. Viera Tichá, 37 r., projektová nákupkyňa, 
Pruské, SMER - sociálna demokracia, HLAS sociálna 
demokracia, SME RODINA, Slovenská národná strana
23. Antónia Tomanová, Ing., 52 r., fi nančná 
manažérka, Dubnica nad Váhom, OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia 
(KÚ), ZMENA ZDOLA, ZA ĽUDÍ
24. Tomáš Truchlý, Ing., 39 r., zástupca primátora 
mesta, Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát
25. Viktor Wiedermann, Ing., 53 r., primátor, Ilava, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Sloboda a Solidarita, 
Občianska konzervatívna strana, DOBRÁ VOĽBA a 
Umiernení, SPOLU – občianska demokracia, ODS – 
Občianski demokrati Slovenska, ŠANCA
26. Peter Wolf, Mgr., et Mgr., 36 r., primátor mesta, 
Dubnica nad Váhom, nezávislý kandidát.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre 
voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho 
samosprávneho kraja podľa volebných 
obvodov.
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PLATENÁ INZERCIA / OBJEDNÁVATEĽ: ING. PETER MARUŠINEC, NOVÁ DUBNICA
PLATENÁ INZERCIA

OBJEDNÁVATEĽ: ING. PETER MARUŠINEC, NOVÁ DUBNICA

Kandidát na primátora
Peter Marušinec a jeho kandidáti

na poslancov do Mestského 
zastupiteľstva v Novej Dubnici

vás pri príležitosti
„Mesiaca úcty k starším“
pozývajú na vystúpenie

folklórneho súboru Vršatec,
ktoré sa uskutoční

dňa 2. októbra 2022 o 16.00 hod.
v Kultúrnom centre Panorex

v Novej Dubnici.

POZVÁNKA



5www.novadubnica.sk

Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy, a to vždy len 1 deň pred 
termínom jeho odvozu, najneskôr do 6.00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty                    
v našom meste. 
Neodvážame drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, bioodpad a konáre. Je za-
kázané vykladať odpad na spoločné verejné priestranstvá či parky, odvezieme len tie odpady, 
ktoré sú vyložené priamo pred jednotlivými  rodinnými domami.
Nebezpečný odpad – chladničky, zvyšky farieb, je vhodnejšie bezplatne odovzdať na zbernom 
dvore, aby nedošlo k nedovolenej manipulácii okoloidúcimi.

Prosíme občanov, aby objemný odpad ukladali ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom 
odvozu objemného odpadu, najneskôr do 6.00 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udr-
žiavaniu čistoty v našom meste. Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí!
Elektroodpad a drobný stavebný odpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, tento odpad je 
treba doviezť na zberný dvor. Ak je to možné, nábytok rozobrať na dosky a zbaviť kovových                     
a sklených častí. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov určených na papier.

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

24. 10. 2022 pondelok
Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,

Účko - P. Jilemnického: domy č. 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730, 

Letka 990, 991

25. 10. 2022 utorok domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68,
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

26. 10. 2022 streda
Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:

domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

27. 10. 2022 štvrtok paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365, 
533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

28. 10. 2022 piatok
domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6,

7, 9, 11, 838 a Gagarinova 300 a 301.
Dlhé Diely - domy č. 927, 928, 929, 930.

BYTOVÉ DOMY
- JESENNÝ ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu 
do 7.00 hod.!

DÁTUM
VÝVOZU

DEŇ
VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

6. 10. 2022 štvrtok garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického,
garáže pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP

7. 10. 2022 piatok
garáže na Ulici Okružnej a na Ulici

Trenčianskej pri čínskom múre,
garáže v Sade duklianskych hrdinov

(pri bývalom CVČ)

GARÁŽE - JESENNÝ ZVOZ ODPADU

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

26. 9. 2022 pondelok Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

27. 9. 2022 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J.G.Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

28. 9. 2022 streda
M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná,
Javorová, Dubová, Dlhé Diely

29. 9. 2022 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,

B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

30. 9. 2022 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Družobná, Medové lúky

IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY A KOLAČÍN
- JESENNÝ ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

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. !!!

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

17. 10. 2022 pondelok Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

18. 10. 2022 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J.G.Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

19. 10. 2022 streda
M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná,
Javorová, Dubová, Dlhé Diely

20. 10. 2022 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,

B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

21. 10. 2022 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Medové lúky

IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY, MEDOVÉ LÚKY
A KOLAČÍN - JESENNÝ ZVOZ KONÁROV

POLOŽENIE VENCOV
NA HROB FLORIŠA BEŇUŠKU

Zdravotne postihnutí zo základnej organizácie v Novej Dubnici si leto užívali, ako 
sa len dalo. Po dlhej dobe plnej zákazov a obmedzení sme konečne vycestovali za 
oddychom. 

Štyrikrát sme navštívili termálne kúpalisko Poľný Kesov. Toto kúpalisko máme v obľube, 
lebo má termálne bazény, oddychový bazén a aj bazén s liečivou vodou. Vždy sa vraciame 
domov ako vymenení, síce unavení, ale šťastní.

Tieto úžasné pocity môžeme zažívať aj vďaka dotácii od mesta. Tento rok sme po dlhšom 
čase zorganizovali aj relaxačný sedemdňový pobyt v kúpeľnom meste Piešťany, na ktorý 
nám tiež prispelo mesto. Zúčastnilo sa ho devätnásť členov. Ubytovaní boli v Harmony re-
zorte, kde sa o nich personál hotelu veľmi dobre postaral. Absolvovali výlet loďou, rôzne 
procedúry, ale aj prechádzky mestom Piešťany. Popoludnia pri kávičke, ale aj výlety na bi-
cykloch, ako aj posedenia pri hudbe boli neopísateľne krásne. Každý si našiel v programe, 
čo mu najviac vyhovovalo.

Leto sme ukončili tradične posedením pri hudbe v prvej polovičke septembra. Bolo nás 
síce menej, ako nás býva, ale aj tak bolo veselo a domov sme sa vracali vytancovaní, vy- 
smiati a poniektorí aj s tombolou.

Tento rok nás ešte čaká novembrové posedenie ku Dňu ľudí so zdravotným postihnutím, 
ktoré je plánované na 22. novembra. Budeme sa tešiť na veľku účasť našich členov.

Júlia Králiková

Pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania si vedenie mesta, 
poslanci mestského zastupiteľstva a zástupcovia spoločenských organizácií uctili 
pamiatku obetí SNP na cintoríne  vo Veľkom  Kolačíne krátkou pietnou spomienkou 
a položením kvetov.

PESTRÉ LETO
V NAŠOM ZDRUŽENÍ



KERAMICKÉ PATLÁMO
Piatok 30. septembra 16.00 – 17.00 hod., Kultúrna beseda 

Keramické patlámo je pre deti od 3 do 6 rokov v sprievode dospelého. Deti sa zoznámia s hlinou 
a naučia sa tvoriť spoločne svoje prvé keramické dielka. Ak máte doma malé dieťa a chceli by ste 
spoločné zažiť pocit tvorby z hliny, privoňať  ku keramike, tak piatkové poobedie  je tu pre vás.  
Maximálna kapacita 10 detí. Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica            
v Kultúrnom centre Panorex. Cena 5 € - príspevok na materiál. Vedie Martina Mažárová. 

VYRÁBAME MYDLO S MYDLOVE 
Piatok 7. októbra o 17.00 hod., Kultúrna beseda 

Chcete sa naučiť vyrábať mydlo, ale sami akosi nemáte odvahu začať? Prípadne sa chcete uistiť, 
že čo robíte, je správne a naučiť sa k tomu niečo nové? Príďte na kurz výroby mydla, ktorý povedie 
lektorka a zakladateľka trenčiansko-teplickej značky Mydlove  Marianna Masaryková. Na kurz je 
nutné prihlásiť sa vopred na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica v KC Panorex a jeho cena 
je 5 €. Vstupné bude použité na nákup materiálu na výrobu mydiel, ktoré si odnesiete domov. 
Kapacita kurzu je obmedzená, prihlasujte sa rýchlo! 
 

ÚČET
Streda 26. októbra o 19.00 hod., Kultúrne centrum Panorex 

Hra „Účet“ je skvelou príležitosťou pre troch skúsených a výrazných hercov – Adyho  Hajdu, Luká-
ša Latináka a Róberta Jakaba. Prebudenie troch kamarátov po spoločne “prehýrenej” noci privedie 
túto trojicu k pátraniu po odpovediach: čo, s kým a ako sa stalo… a hlavne kto to všetko zaplatí, 
keďže suma na účte straší najmä najlakomejšieho z nich.
Rôzne povahy troch priateľov, ich konfl iktnosť a zároveň kamarátstvo, prinášajú vtipné situácie, 
ktoré odhaľujú ich skutočné charaktery a držia divákovu pozornosť. Kvalitné herecké obsadenie         
a energia všetkých aktérov je  veľkou zárukou skvelej zábavy.  
Účinkujú: Lukáš Latinák, Ady Hajdu a Róbert Jakab. Réžia: Jakub Nvota. Autor: Clemént Michel.
Hudba: Kamil Mikulčík. Vstupné: 15 €, v deň vystúpenia 17 €.

MIROSLAV DONUTIL 
Piatok 4. novembra o 19.00 hod., Kultúrne centrum Panorex
Miroslav Donutil... Treba viac slov? Veď, kto by tohto vynikajúceho herca a skvelého rozprávača ne-
poznal? Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom  programe a svojimi príhodami a ich 
geniálnym podaním vás dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba dokonca aj rozplakať! 
Nenechajte si ujsť  novú show aktuálne najlepšieho českého rozprávača a zabávača! 
Vstupné: 19 €.

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 €.

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. 110,112, 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

PIESNE S DUŠOU 
NA DLANI

ZNELI HITY 
SKUPINY KABÁT

Predpovede počasia na 21. august nesľubovali teplý 
letný večer, preto sa koncert čiastočne domácej kapely 
Kabát Revival – RETRO-Active uskutočnil v priestoroch 
Amfi k Pubu. Bolo naozaj daždivo, to ale fanúšikov roc-
ku neodradilo a naplnili podnik do posledného miesta. 
Tí odolnejší a skalnejší sedeli aj na tribúnach letného 
amfi teátra. Kapela odohrala hity Kabátov, a nie len ich, 
rozohriala a rozospievala publikum z Novej Dubnice, ale 
aj zo širokého okolia.

Kultúrne leto v Novej Dubnici sme ukončili 28. augus-
ta  vystúpením mladej pesničkárky Viktórie Tarabovej v 
doprovode kapely Hudobné Bádanie. V parčíku pri Kul-
túrnej besede Viki zaspievala vlastné piesne Na obzore, 
Mame, Vrchom najvyšším, Jednoduchá či Modlitba. Za-
zneli však aj pesničky Simy Magušinovej či nádherná Za 
dedinou od Jara Filipa a Milana Lasicu. 
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Anna Veľká
Tak uplynul rok, čo nás opustila mama, babka 
Anna Veľká. Spomínajú deti, manžel a priatelia.

Janka Mináriková
18. septembra 2022 uplynulo štrnásť rokov, od-
kedy nás navždy opustila naša milovaná dcéra, 
manželka, krstná mama a sestra Janka Minári-
ková. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú 
spomienku.

Vladimír Masár
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás. V týchto dňoch si pripomíname 14. 
výročie úmrtia drahého manžela, otca a dedka 
Vladimíra Masára. S láskou spomína manželka            
a deti s rodinami.

Ján Pribil
11. septembra 2022 uplynulo 25 rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný otec, starý otec 
a pradedko Ján Pribil. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. Máme ťa v srdci a spomína 
celá rodina.

Ján Habšuda
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. Dňa 9. septem-
bra 2022 by sa dožil 90 rokov, 4. októbra 2022 uply-
nie 12 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Ján Habšuda.               
S láskou a úctou spomína manželka Anna, syno-
via Pavol a Ján s rodinami a dcéra Jarmila.

Pavel Múčka
Ďakujem všetkým príbuzným, susedom a zná-
mym, ktorí sa dňa 10. augusta 2022 zúčastnili 
poslednej rozlúčky s mojím manželom Paľkom 
Múčkom. Ďakujem aj za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť môj hlboký 
žiaľ. Manželka Eva.

Jarmila Smáková
Dňa 13. septembra 2022 uplynulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, mat-
ka a babka Jarmila Smáková. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. Manžel Miloš, syn                    
a dcéra s rodinami.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Štefan Šťastný a Bernardína Šťastná
Čas plynie, život ide v diaľ, nám živým zostane spomienka a žiaľ. Čas 
nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, čo sme milovali. Dňa 
2. júna 2022 uplynulo 6 rokov, čo nás opustila naša mama Bernardí-
na Šťastná a 11. septembra 2021 nás opustil náš otec Štefan Šťastný.                     
S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

Katarína Bieliková
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 
11. septembra 2022 uplynulo 16 rokov, čo nás navždy opustila milo-
vaná svokra a babka Katarína Bieliková. S láskou spomína nevesta 
Majka a vnučka Katka.

Róbert Bielik
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami. 1. septembra 2022  uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustil dedko a svokor Róbert Bielik. S láskou spomína nevesta Maj-
ka a vnučka Katka.

Viete, ako sa pestuje káva? A vedeli ste, že jej pes-
tovatelia musia čeliť cenovej aj klimatickej kríze? 
Nová Dubnica  bude hostiť výstavu fotografi í o živote 
pestovateľov kávy v Kolumbii.

 
Káva patrí medzi najobľúbenejšie nápoje dnešnej 

doby. Viac ako polovica Slovákov pije denne dve až tri 
šálky kávy. Najviac kávy sa vypestuje v Brazílii, Vietna-
me a Kolumbii. Ľudia stojaci za našou šálkou kávy sa 
stretávajú predovšetkým s nízkymi výkupnými cenami, 
rastúcimi nákladmi na jej pestovanie a neistotou dob-
rého zberu.  Životy pestovateľov kávy priblíži výstava               
s názvom Kávová kríza, ktorú si môžete pozrieť v týždni 
od 1. do 8. októbra  v parčíku pri Kultúrnej besede. 

Výstava na stromoch sa koná vo viac  ako štyridsiatich 
parkoch a školách po celej Slovenskej republike už ôsmy 
rok 1. - 8. októbra pri príležitosti Svetového dňa dôstoj-
nej práce. Ten sa oslavuje 7. októbra. Minulé ročníky sa 
venovali pestovaniu kakaa, banánov alebo bavlny. 

Výstavu koordinuje Fairtrade Česko a Slovensko, 
ktoré je platformou organizácií občianskej spoločnosti,  
zaoberajúcich sa etikou obchodu, globálnym rozvojom, 
udržateľnou spotrebou, ochranou životného prostredia 
a ľudských práv.  Na Slovensku zastupuje globálnu orga-
nizáciu Fairtrade International, ktorý je garantom dôve-
ryhodnosti ochrannej známky FAIRTRADE.  

Otvorenie výstavy spojené s ochutnávkou kávy, 
tvorivej dielne výroby misiek z kávovej usadeniny               
a kultúrneho programu sa uskutoční 1. októbra                   
o 10.00 hod. v parčíku pri Kultúrnej besede.

VÝSTAVA
NA STROMOCH
V NOVEJ DUBNICI 
– KÁVOVÁ KRÍZA 

REKONDIČNÝ POBYT NA ORAVE
Naše Centrum Nepočujúcich organizova-

lo pobyt na Orave, od 30. júla do 2. augusta 
2022. Prvý deň  sme individuálne cestovali 
do miesta ubytovania, do penziónu v Ha-
bovke. Zvítali sme sa navzájom, zišlo sa nás 
19, z toho 7 detí. Večer sme mali plánova-
nie programu na nadchádzajúci deň. Druhý 
deň sme šli na zarezervovaný vláčik z Ha-
bovky do Zverovky - Spálenej doliny so za-
stávkou na známom lyžiarskom stredisku. 
Žiaľ, počasie nám neprialo. Po spiatočnej 
ceste sme si dopriali chutný obed, oddych 
a po ňom sme sa vybrali s deťmi do Oravíc 
na termálne kúpalisko Meander. Deti mali                                 

z kúpania v bazénoch a šmýkania na tobo-
gane kopec radosti. Na tretí deň doobeda 
sme využili slnečné počasie a pozreli si his-
torický Kostol Všetkých svätých v Tvrdošíne 
z 15. storočia, vystavené staré tanky v Pod-
bieli a zrúcaninu Františkovej huty - fabriky 
na spracovanie železnej rudy. Poobede sme 
šli do Múzea oravskej dediny s miestnym 
trhom remeselných výrobkov. Zaujalo nás, 
ako v minulosti v dreveniciach žili miestni 
obyvatelia, deťom sa páčili rôzne reme-
selné výrobky z kože, keramiky a šperky                            
z drôtov. Užili sme si aj malú túru na lúku 
s krásnym výhľadom na Zuberec a Západné 

Tatry. V posledný deň pobytu sme odchá-
dzali domov a cestou sme sa zastavili nad 
obcou Huty na krásny výhľad na vodné di-
elo Liptovská Mara. Následne sme navštívi-
li v Liptovskom Mikuláši galériu Ilusia - je 
to fascinujúci svet optických klamov, ilúzií              
a 3D malieb. Objavili sme veľa zaujímavos-
tí a zážitkov zo sveta optického klamu. Po 
galérii sme sa rozlúčili a odcestovali domov. 
Ďakujeme nášmu členovi Ľ. Habánikovi za 
organizovanie a zabezpečenie pobytu. 

Michal Daňo
Foto: Ľuboslav Habánik
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V dnešnej dobe sa nám trošku viac vytrácajú deti po-
behujúce po uliciach, loziacich po stromoch či prelie-
začkách, hrajúcich futbal pred panelákmi. 

A aj preto tento rok, ako predošlé, sa pod hlavičkou 
Futbalového klubu Nová Dubnica a mesta Nová Dubnica  
konala akcia „FUTBAL  LETO 2022“. Opäť bolo rozdelené 
do dvoch týždňov v termínoch 18. - 22. 7. 2022 a 25. - 29. 
7. 2022. Hlavným cieľom bolo pripraviť pre deti atraktív-
ne a moderné tréningové procesy. Ukázať,  že čas sa dá 
stráviť aj užitočnejšie ako pred televízorom, tabletom či 
mobilom. Čo sa zjavne podarilo a je vidieť, že záujem                                                                                                           
o šport v meste stále je. Toto leto bolo mimoriadne 
úspešné, keďže sme spríjemnili dopoludnia viac ako 
trom desiatkam detí.

Čo nás ako klub teší je, že aj deti, ktoré absolvovali 
prípravu Futbal leto 2022 sa pridali do štruktúr klubu                
a momentálne obliekajú dres Novej Dubnice.

Jan Behanec
tréner FK

Ostrý zvuk oceľovej lopaty škriabajúcej 
asfalt preruší  ranné ticho v pokojnej štvrti 
mesta. Je augustová nedeľa a štyria kama-
ráti po ďalšom sotva párhodinovom spánku 
vzali do rúk náradie a čistia cestu od blata                                                                                                      
a hliny. Nie, nie sú to pracovníci technic-
kých služieb mesta. To cestu znečistila 
horda polobláznov na bicykloch. Blíži sa 
poludnie a začína pršať. Opäť. A cesta je 
uprataná.

Vráťme sa späť v čase k amfi teátru letné-
ho kina. Je po daždi. Zaznie ostrý výstrel              
a hneď po ňom policajná siréna. Do pohybu 
sa dá takmer päťdesiatka cyklistov, prevaž-
ne rodičov s deťmi. Čaká ich 14-kilometro-
vé dobrodružstvo. Pred nimi sa už strieľalo 
dvakrát. Do boja s nepredvídateľným poča-
sím a terénom už  totiž  skôr vyrazilo na 85 
km a 41 km trate spolu takmer 450 odhod-
laných bojovníkov. Alebo skôr šialencov? 
27. ročník najstaršieho maratónu horských 
bicyklov na Slovensku bol práve odštarto-
vaný.

Čas postupuje, chvíľu leje, chvíľu mrholí, 
občas opatrne vykukne slnko a cyklisti sa 
postupne vracajú do cieľa. Je to možno ne-
uveriteľné, ale tí uzimení, mokrí a až po uši 
zablatení ľudia sa vyškierajú na všetky stra-
ny. My vieme, prečo sú usmiati. Sme si istí, 

že aspoň na nejaký čas zabudli na okolitý 
svet, na nejakú politiku, vojny, epidémie 
a ktoviečo ešte. Každý jeden z nich si dnes 
tam v horách  prešiel skúškou svojej tech-
niky, fyzických schopností, a hlavne svojho 
odhodlania. Odhodlania dostať sa konečne 
do cieľa či dokonca pri tom snažení aj pora-
ziť súperov či svoj minuloročný čas. A oni           
v tej skúške obstáli. Skladáme pred nimi 
pomyselný klobúk. Veľký rešpekt.

Patrí sa však spomenúť, že vonku neboli 
celkom sami. Bolo tam s nimi aj množstvo 
rovnako odhodlaných dobrovoľníkov. Niek-
torí, aby podali vodu či iné občerstvenie. 
Niektorí, aby pomohli v prípade zranenia 
či iného zdravotného problému. A týmto 
ochotným ľuďom patrí tiež náš obdiv a na-
ozaj veľká vďaka. Bez nich by sa MTBIKER 
Novodubnický maratón nemohol usku-
točniť – úprimne vám všetkým ďakujeme.                
A vy: naše rodiny, lásky a kamaráti, ktorí 
ste mali pre nás pochopenie a podporovali 
ste nás – vy ste pre nás najviac. Vám patrí 
najväčšie poďakovanie. Sme samozrejme 
vďační aj ľuďom v zázemí, sponzorom po-
dujatia (dokonca dvom novým, tu z okolia), 
babám a chalanom z MTBIKERa, mestské-
mu úradu na čele s pánom primátorom, 
pridruženým mestským organizáciám, 

mestským policajtom, hasičom. Ďalej obci-
am Petrova Lehota, Omšenie, Dolná Poruba                                                           
a mestu Trenčianske Teplice. Ďakujeme tiež  
pozemkovým spoločenstvám, urbárom, 
vlastníkom pozemkov, Lesom SR, pánovi 
Štefanovi Bábikovi a Pivnému Baru U Bez-
náka. Ďakujeme tiež ľuďom z Amfík pubu. 

Prestalo pršať, a o to veselšie sme od-
menili pretekárov v trinástich kategóriách. 
Na dlhú, 85-kilmetrovú trať sa vydali len 
dve odvážne ženy. Jedna z Česka a druhá                   
z Poľska. A práve táto žena – Monika Wrona 
– vyhrala nielen svoju kategóriu, ale aj hor-
skú prémiu a titul MONIN Kráľovná Baske. 
Absolútnym víťazom sa stal a Pohár primá-
tora mesta si od nás nie prvýkrát odniesol 
Karel Hartl z Česka. Odmenili sme aj najpo-
četnejšiu rodinu a najstaršieho účastníka 
pretekov, boli to bajkeri z Novej Dubnice.

Ihneď po odovzdaní poslednej výhry sa 
dav rozpŕchol do svojich suchých domo-
vov a my sme sa pustili do upratovania zá-
zemia. Sme unavení, ale tiež sme usmiati, 
lebo nás niečo hreje pri srdci. Pocit, že sme 
do toho dali všetko. A podľa prvých reakcií 
sa to ľuďom páčilo. 

Zdeno, Luboš, Peter, Martin a Roman
MTB klub Dubnica

Stalo sa už tradíciou, že letné prázdniny 
uzatvárame podujatím, ktoré sa nielen pre 
nás, ale aj pre vás obyvateľov a hlavne pre 
deti zo širokého okolia stalo naozaj veľmi 
obľúbeným. Dôkazom toho je nielen stále 
úžasná atmosféra, ktorú ako diváci a fanú-
šikovia dokážete pre malých a veľkých bež-
cov vytvoriť okolo tratí, ale predovšetkým 
stále narastajúci počet účastníkov. Teší nás, 
že tento rok už to bolo aj výrazné zvýšenie 

počtu dospelých bežcov, čomu pomohla aj 
jemná zmena v časovom harmonograme. 
Ako dobre viete, tak ďalší ročník bude nie- 
len pre nás jubilejný. Už avizované zmeny            
v dĺžke trás pre dospelých práve v kombiná-
cii s narastajúcou obľubou tohto podujatia 
by mohli prilákať do nášho mesta ešte viac 
bežcov. 

Pre nás mal však tento ročník ešte ďalší 
rozmer. A tým bolo symbolické odovzdanie 

charitatívnej zbierky pre našu kamarát-
ku a spoluobyvateľku, Lucku Prchlíkovú. 
Prostredníctvom charitatívnej misie na 
nami organizovanom podujatí NAPRIEČ 
SLOVENSKOM, sa nám podarilo pre Lucku 
vyzbierať 4.000,- EUR a to nás robí nielen 
nesmierne šťastnými, no hlavne to kore-
šponduje s našimi hodnotami, ktoré sa sna-
žíme vštepovať aj do detí a mládeže u nás          
v OSA. Pomáhať si navzájom je veľmi dôleži-
té a my sme radi, ak môžeme pomôcť svojou 
trochou práve vďaka pohybu.

Taká bola naša rozlúčka s letom 2022. 
Pred nami už je len posledné kolo seriálu 
OSA CHALLENGE v podobe ďalšieho be-
žeckého podujatia – BEH SALAŠMI, ktoré 
nás symbolicky rozbehne do jubilejnej, 10. 
sezóny. Veríme, že úspešne, v plnom zdra-
ví. Plánujeme pre vás totiž viacero zmien                  
a nových podujatí, ktoré by mohli byť aj 
pre vás spôsobom, ako tráviť svoj voľný čas                    
v pohybe, aktívne a zdravo spolu so svojimi 
blízkymi, priateľmi, či novými kamarátmi. 

Budeme len radi, ak budeme neoddeli-
teľnou súčasťou vašich kalendárov aktivít. 
Tešíme sa na vás v našom športovo – komu-
nitnom centre OSA FAMILY GYM. Viac infor-
mácií nájdete na www.osasport.sk

Adrián Gazdík
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

AKO STE SA S LETOM ROZLÚČILI VY?

ABÝ BOL TOHTOROČNÝ DUBNIČÁK?


