
Práce na premostení Kolačínskeho potoka.

 Poslanci Mestského zastupiteľstva v Novej 
Dubnici sa podľa plánu práce mali stretnúť na spo-
ločnom rokovaní až v septembri, avšak primátor 
mesta zvolal zasadnutie už na 14. augusta. Po tro-
pických letných týždňoch sa tak mohli trošku ochla-
diť v starej dobrej zasadačke mestského úradu, 
keďže v sále kultúrnej besedy dostal prednosť so-
bášny obrad.

 Na úvod vzali na vedomie výsledok verejnej ob-
chodnej súťaže vyhlásenej na predaj bývalého CVČ 
a energobloku (stavby súpisné čísla 839 a 79 s po-

zemkami) v Sade duklianskych hrdinov. Víťazom 
sa stal jediný uchádzač - spoločnosť EXIMO, s.r.o. 
Nová Dubnica s ponúknutou cenou 119 000,90 €. 
Verme, že sa novému majiteľovi v krátkom čase 
podarí objekty zhodnotiť a sprevádzkovať v súlade 
s platným územným plánom a potrebami občanov 
mesta.
 Zastupiteľstvo potom schválilo spôsob predaja 
trojizbového bytu v dome súp. č. 838 na Ulici Pe-
tra Jilemnického formou obchodnej verejnej súťa-
že, ako aj súťažné podmienky pre jej uskutočnenie. 
Schválilo tiež predaj prebytočného majetku mesta, 

ako prípad hodný osobitného zreteľa - stavba (sklad 
a dielňa) bez súpisného čísla s príslušnými pozem-
kami, doterajšiemu nájomcovi Ing. Milanovi Rafa-
jovi s manželkou za celkovú cenu 84 938,- €. Po 
ďalšom hlasovaní poslancov prešli, v súlade so zá-
konom o majetku obcí, do majetku mesta, zo Sloven-
skej republiky niektoré menšie pozemky pod miest-
nou komunikáciou v mestskej časti Kolačín.
 Z plánovaného programu rokovania zastupi-
teľstva boli vypustené body týkajúce sa odpreda-
ja pozemkov v záhradkových osadách č. 1 a č. 2
pretože nebol naplnený predpoklad odpredaja ma-
jetku mesta z dôvodu osobitného zreteľa tým, že 
pred schvaľovaním prevodu nebol zverejnený zá-
mer takéhoto prevodu v súlade so zákonom. Od-

predaj pozemkov v ďalšej záhradkovej osade č. 5 
zastupiteľstvo schválilo.
 Poslanci potom pri prerokovávaní doplnených 
bodov programu schválili vyradenie bývalého objek-
tu šatní pri futbalovom ihrisku v Kolačíne z majetku 
mesta. Neschválili doplnenie uznesenia týkajúceho
sa nájomnej zmluvy na budovu prevádzky AMFIK 
PUB a pozemkov s jej rozšírením o predkupné právo.

 Podrobnejšie informácie o prerokovaných ma-
teriáloch možno nájsť na internetovej stránke mes-
ta, alebo v príslušných oddeleniach mestského úra-
du.

JUDr. Miroslav Holba

 Nová Dubnica sa môže pýšiť tým, že medzi Pú-
chovom, Považskou Bystricou a Trenčínom je to je-
diné mesto s krytou plavárňou. Nie je síce otvorená 
celoročne, ale najmä počas zimných mesiacov za-
bezpečuje jednu z možností zdravého a aktívneho 
životného štýlu a pohybovej zábavy. Poskytuje tiež 
priestor pre plavecké výcviky žiakov nášho regió-
nu. Jedna vec je však možnosť a druhá jej súčas-
ný stav, ktorý už dávnejšie volal po modernizácii.
A našťastie, na druhej strane to pomyslené slúcha-
dlo aj zodvihli.

 Minulý rok sme získali z rezervy predsedu vlády 
SR desať tisíc eur, tento rok sa pridalo ďalších pät-
násť tisíc. K vynovenej fasáde a systému vykurova-
nia sa teda mohli pridať ďalšie nevyhnutné opravy 
a úpravy. Mesto pridalo zo svojho rozpočtu ďalšie 
prostriedky (asi päť tisíc eur) a vymenili sme rozvod 
vody smerom k bazénu na jeho napúšťanie a vypúš-
ťanie a dlažbu kompletne v celom priestore okolo 
bazéna. Základná škola Janka Kráľa, v ktorej areáli 
sa plaváreň nachádza, sa podujala na výmenu svie-
tidiel za výkonnejšie a energeticky menej náročné. 
Pridal sa tiež prevádzkovateľ plavárne, ktorý zain-
vestoval do vynovených toaliet a do spŕch. Vďaka 
výmene zmiešavača by nemalo hroziť, že vás pod 
sprchou zastihne príliš horúca alebo studená voda. 
Do otvorenia jesennej prevádzky sa nového náte-
ru dočkajú aj šatne, aby bol celý priestor o niečo 
príjemnejší. Krytú plaváreň sa nám darí postupne 
zefektívňovať a modernizovať. Najpálčivejšie pro-

blémy sme vyriešili, prevádzku urobili ekonomicky 
výhodnejšou a spríjemnili prostredie, ale dúfame, že 
postupný proces doladenia všetkých detailov bude 
ešte pokračovať. Prevádzka plavárne by mala podľa 
aktuálnych informácií začať v prvý októbrový deň.

-mk-

Príprava územia je za nami
 Ako sme vás už informovali v májovom vydaní 
Novodubnických zvestí, v priebehu apríla a mája 
sme začali s obstarávaním zákazky na vodovod, 
kanalizáciu, teplovod a dažďovú kanalizáciu. Aby 
práce prebiehali plynulo, zabezpečili sme premoste-
nie Kolačínskeho potoka z priemyselnej do obytnej 
zóny. Tým sa tiež znížila intenzita prechodu ťažkých 
mechanizmov po Ulici P. Jilemnického. Predĺžením 
tejto ulice sme vybudovali dočasnú komunikáciu
a zároveň zhrnuli ornicu z pôdy pod komunikácia-
mi v celej obytnej zóne. Pred samotným zhrnutím 
ornice sme pozemky dodatočne upravili spôsobom 
mulčovania. Za nami sú tiež nevyhnutné prekládky 
káblov - kábla spoločnosti SWAN a elektrického ve-
denia, vytýčenie všetkých elektrických káblov ako aj 
vodovodných a kanalizačných potrubí.

Rozširujeme inžinierske siete
 Začiatkom júna fi rma Jozef Janiš - EKOSTAV-
SOL ukončila prekládku teplovodnej šachty. Po jej 
odovzdaní sme začali budovať vodovod, kanalizá-
ciu, plynovod a dažďovú kanalizáciu. Verejnú súťaž 
na tieto zákazky vyhrali spoločnosti SPARK-EX, 
s.r.o  a STAVIS, s.r.o.. V prvej etape zrealizovali 
práce na Ulici P. Jilemnického pred záhradkárskou 
osadou a garážami. Po terénnych úpravách práce 
pokračujú smerom od tejto lokality do priemyselnej 
zóny.
 Ďakujeme všetkým spoluobčanom, najmä však 
tým, ktorých sa denno-denné práce pri budovaní 
novej obytnej zóny a prechod stavebných mecha-
nizmov priamo dotýkajú, za ich zhovievavosť, trpez-
livosť, toleranciu a pochopenie.

Ing. Eva Lackovičová

konateľka Nová Dubnica Invest, s.r.o.
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Budovanie inžinierskych sietí nezastavilo ani 
extrémne horúce počasie.

Aby sa teplovod nenachádzal pod novou cest-
nou komunikáciou, museli sme zabezpečiť 
jeho preloženie.

Prečo nechceme mať okolo seba krajšie?! Čítajte na str. 3
Zasa úplne nové a dokonca medzinárodné zážitky

zo skautského tábora. Na str. 4 Nádherné spomienky turistov na cestu Pobaltím nájdete na str. 8. 

SKAUTSKÉ MESTEČKO OPÄŤ VYRÁSTLO

V PORIADKU A SEPARÁCII MÁME STÁLE MEDZERY

ZRUŠENÉ PRÁZDNINY POSLANCOV

R E K O N Š T R U K C I A  N A D  P L Á NOBYTNÁ ZÓNA DLHÉ DIELY RASTIE

SEDEM KRAJÍN ZA 13 DNÍ



 Ako sme už avizovali v predchádzajúcich vyda-
niach Novodubnických zvestí, mesto získalo podpo-
ru štátu na výstavbu nájomných bytov v dvoch troj-
podlažných bytových domoch, ktoré vyrastú v zóne 
Dlhé Diely. V júli došlo k zhrnutiu ornice a 15. júla 
sme začali prvé výkopové práce, betonáž základo-
vých pásov, rozvod ležatej kanalizácie a vybetóno-
vanie základovej dosky. Následne práce pokračo-
vali vymurovaním prvého nadzemného podlažia aj 
so stropom v sekcii A. Každým dňom sa posúvame 
ďalej, postupne sa realizujú murárske práce až po 
vybudovanie tretieho nadzemného podlažia v sekcii 
A a v súbehu sa vystavia i sekcia B. Neobišli nás ani 
problémy, s ktorými sa dodávateľ stavby musel po-

pasovať, no i napriek tomu bytovka pomaly rastie 
priamo pred našimi očami. Všetky činnosti, samo-
zrejme, prebiehajú v súlade s projektovou doku-
mentáciou a pod dohľadom Obvodného úradu
v Trenčíne, odbor výstavby a bytovej politiky. Záu-
jemcov o pridelenie nájomných bytov pribúda, preto 
mesto zvažuje výstavbu ďalšieho bytového domu 
na poslednom voľnom mestskom pozemku urče-
nom na bytovú výstavbu  v Dlhých Dieloch. O tomto 
zámere budú rozhodovať poslanci mestského za-
stupiteľstva možno už do konca roku 2013.

Ing. Silvia Kiačiková
prednostka MsÚ

S TAV I A M E  N Á J O M N É  B Y T Y

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o najvhod-
nejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj
3 -izbového podkrovného mezonetového bytu s 
balkónom a pivnicou na Ulici P. Jilemnického, 
bytový dom súp. č. 838, vchod 18, byt č. 42 na 
6. poschodí. Výmera 97,38 m2 plus prislúchajúci 
podiel z pozemku pod stavbou a na spoločných 
častiach a zariadeniach domu. 
 Navrhovateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny. 
Minimálna požadovaná cena je 59 500 eur.

Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpe-
ky vo výške 5 950 eur. 
 Predkladanie súťažných návrhov: do 10. septem-
bra 2013 12.00 hod. Mestský úrad, Trenčianska 
45/41, 018 51 Nová Dubnica, obálku označte: 
„Neotvárať - Verejná obchodná súťaž - byt č. 
838/18-42.“
Bližšie informácie o ponuke nájdete na úradnej ta-
buli mesta, na www.novadubnica.eu a v sídle vy-
hlasovateľa.

 Presne pred rokom sme radostne zdieľali infor-
máciu, že kanalizácia v Kolačíne dostala konečne 
zelenú. Keďže začiatok školského roka symbolicky 
odštartuje práce aj priamo v teréne, pripomenieme 
pár faktov o projekte.

 Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie 
odpadových vôd v okrese Ilava s celkovými náklad-
mi 55,5 milióna eur podporí kohézny fond EÚ, štát-
ny rozpočet a Považská vodárenská spoločnosť, 
a.s. V celom ilavskom okrese sa na novovybudo-
vanú kanalizačnú sieť v dĺžke 47,5 kilometra pripojí 
viac ako šesť tisíc obyvateľov a na vodovodné siete 
s dĺžkou takmer 14 kilometrov viac ako 3 200 oby-
vateľov. V Malom a Veľkom Kolačíne vybudujú viac 
ako päť kilometrov kanalizačnej siete s odbočkami 
pre prípojky, zberač Veľký a Malý Kolačín, Dubnica 
nad Váhom s dĺžkou viac ako 1 100 metrov a jednu 
čerpaciu stanicu odpadových vôd.
 Samotné práce začnú 2. septembra, zatiaľ v ne-
zastavanom území, konkrétne ako prvý budú rea-
lizovať zberač v dĺžke 1 134 m. Bude  viesť poľom 

od STK smerom k čerpacej stanici v Novej Dubnici 
a bude spájať kanalizáciu v Kolačíne s existujúcou 
kanalizáciou v meste. 
 Obyvateľov mestskej časti tiež upozorňujeme,
že od začiatku septembra sa budú pracovníci pro-
jektu kontaktovať s vami osobne, aby dokázali zvo-
liť najvhodnejší spôsob riešenia vašej prípojky ku 
kanalizácii. Presný harmonogram ďalších prác pri-
nesieme v nasledujúcom vydaní.

-mk-

PRÁCE NA KANALIZÁCII UŽ ONEDLHO

Vďaka obrubníkom motoristi
už na chodník nevylezú.  

Samozrejmosťou sú však
bezbariérové vstupy pri vchodoch.

FOTOPOSTREH Z ULICE JILEMNICKÉHO
NA SNP PO NOVOM CHODNÍKU

Rekonštrukcia začína „od podlahy“.
Práce na novom chodníku už priniesli
aj dočasné preloženie autobusovej zastávky. 

Budúca parkovacia plocha zo zámkovej
dlažby. Z rovnakého podkladu vyrastie

celý chodník pozdĺž obchodnej zóny. 

R E K O N Š T R U K C I A  A  M O D E R N I Z Á C I A
O B C H O D N E J  Z Ó N Y  B 1

O B C H O D N Á  V E R E J N Á  S Ú Ť A Ž
TROJIZBOVÝ PODKROVNÝ MEZONETOVÝ BYT 

 Školský rok 2013/14 sa v Materskej škole Petra 
Jilemnického bude opäť niesť v znamení organi-
začných zmien. Ako sme avizovali v predchádza-
júcom čísle Novodubnických zvestí, do materskej 
školy môžu od septembra nastúpiť deti od dvoch 
rokov. Túto možnosť poskytuje legislatíva za pred-
pokladu splnenia prísnych materiálnych a organi-
začných podmienok. Po dohode so zriaďovateľom 
vychádza materská škola v ústrety rodičom, ktorí 
mali požiadavku umiestniť v zariadení deti nižšieho 
predškolského veku. Voľné priestory, ktoré vznikli 
po odsťahovaní CVČ z budovy na Ulici P. Jilemnic-
kého, poskytli viac možností na riešenie. Teda za 
predpokladu, že zriaďovateľ (Mesto Nová Dubnica) 
bude ústretový a poskytne fi nančné prostriedky na 
realizovanie zámeru. 
 Už dnes môžem konštatovať, že zámer sa 
podaril! V priestoroch, ktoré by mali od septembra 
navštevovať naši najmenší, je čulý pracovný ruch. 
Úprava priestorov si vyžaduje nemalé fi nančné pro-
striedky, všetko zariadenie a materiál bude nové, 
prispôsobené pre denné aktivity trinástich zapísa-
ných detí. Materská škola Petra Jilemnického sa po 
otvorení triedy pre dvojročné deti stane najväčšou 
v blízkom okolí so štrnástimi triedami a viac ako 
päťdesiatimi zamestnancami.
 V čase, keď mnohé obce a mestá zápasia s pro-
blémom umiestnenia detí v predškolských zariade-
niach, je v našom meste tento problém vyriešený. 

Musím však spomenúť, že je to aj pričinením obe-
tavých predškolských pedagógov a rodičov z minu-
losti, ktorí našli odvahu postaviť sa proti nezmysel-
nému rušeniu materských škôl a tiež ústretovos-
ti súčasnej samosprávy podporiť rozšírenie školy 
o ďalšie triedy. 
 Verím, že otvorenie nového školského roka 
bude aj otvorením triedy pre najmenších a zároveň 
aj otvorením nových možností pre kvalitnejšie pred-
školské vzdelávanie. K tomu prizývam súčasných aj 
budúcich rodičov.

Mgr. Daniela Moravíková 
riaditeľka MŠ P. Jilemnického

DO ŠKÔLKY UŽ OD DVOCH ROKOV



 Mačka je domáce zviera, ale dobre prežíva i vo
voľnej prírode. Zvlášť, ak má dostatok potravy a ne-
rušené miestečko na denný spánok. Skupiny ma-
čiek sa vyskytujú v parkoch, záhradách, vo väčších 
areáloch fi riem i na ďalších verejných priestran-
stvách. Vzhľadom na to, že mačka je schopná v 
priebehu roka mať až tri vrhy s priemerným počtom 
4 - 6 mačiatok, dochádza v priaznivých klimatických 
podmienkach k premnoženiu mačiek. Príroda pri-
rodzene reguluje počty živo narodených mačiatok, 
kde prežije len silný jedinec, ale v mestách stav a 
počet mačiek významne ovplyvňuje človek. 

Nebezpečenstvo v pieskoviskách
aj záhradkách
 Divoké mačky, ale i domáce mačky, o ktoré sa 
nikto nestará a ktoré vo voľnej prírode zdivočeli, sú 
nebezpečné pre človeka. Môžu prenášať infekčné 
choroby i na človeka - prašivinu, svrab, besnotu, to-
xokarózu, toxoplazmózu, dokonca i boreliózu. Tie-
to zvieratá sú nebezpečné najmä pre deti, ktorá sa 
hrajú na pieskoviskách, kam divoké mačky chodia 
vylučovať. Nemusíte sa s mačkou vôbec stretnúť, 
stačí siahnuť na jej výkaly, a po inkubačnej dobe 
choroba prepukne. Na túlavé mačky môžu doplatiť 
i záhradkári. Pri svojich potulkách znečisťujú výkal-
mi záhrady a tiež zeleninu, či ovocie, ktoré v nich 
rastú. I keď si takto „označkovanú“ mrkvu alebo ja-
hodu dokonale umyjete, môže sa stať, že mačka 
mala toxoplazmózu a na plode prežila oocysta, teda 
vývojové štádium parazita. Rovnako môžete pri prá-
ci v záhrade dostať toxokarózu, ktorej pôvodcom je 

škrkavka. Parazit prežíva vo výkaloch infi kovaných 
mačiek a potom sa dostáva do pôdy. Choroba sa 
prejavuje bolesťami brucha, zvracaním a postihnu-
tím oka.

Ak kŕmite, tak sa aj starajte
 Túlavé mačky majú svojich ochrancov, ale aj 
odporcov. Zatiaľ čo niektorí obyvatelia sa túlavým 
mačkám snažia pomôcť prežiť prikrmovaním (na 
veľkú nevôľu iných obyvateľov), odborníci bijú na 
poplach. Prikrmovanie túlavých mačiek bez zabez-
pečenia ich sterilizácie (kastrácie), očkovania a od-
červenia sa rovná ich premnoženiu, šíreniu chorôb 
a znečisteniu pieskovísk v okolí. Preto by milovníci 
mačiek mali okrem kŕmenia zabezpečovať aj ostat-
nú starostlivosť o mačky. Kto však nie je schopný
alebo ochotný zabezpečiť pre tieto zvieratá aj ta-
kúto starostlivosť, nemal by mačky kŕmiť vôbec. Ne-
prikrmovaná túlavá mačka si stráži svoj lovný areál 
a nevpustí doň iné mačky. Ak by sme ich neprikr-
movali, bolo by ich v meste teda menej. Všetci „kr-
miči“, ktorí nezabezpečujú mačkám aj zdravotné 
ošetrenia, ohrozujú hlavne zdravie malých detí, ale aj 
zdravie ostatných zvieracích miláčikov - doma cho-
vaných a ošetrovaných mačiek a psov. Výskyt túla-
vých mačiek v mestách vedie k postupnému odstra-
ňovaniu pieskovísk pre deti, pretože rozbory piesku 
vykonávané hygienikmi potvrdzujú výskyt škrkaviek 
a ďalších parazitov. Veterinárna starostlivosť a kas-
trovanie alebo sterilizovanie túlavých mačiek však 
väčšinou zostáva na pleciach útulkov zvierat. Slo-
boda zvierat teda kŕmičov mačiek vyzýva k zodpo-
vednosti: „Ak kŕmite, tak sa aj starajte.“
 Veríme, že tieto argumenty budú viesť k pre-
hodnoteniu kŕmenia túlavých mačiek na verejných 
priestranstvách v našom meste. ...ani plastové mis-
ky pod stromami nie sú ozdobou mesta! Kto má taký 
priateľský vzťah k týmto štvornohým tvorom, chová 
ich doma a poskytuje im komplexnú starostlivosť, 
alebo zabezpečí túlavej mačke iný domov.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Sú graffi ti umenie? Za istých okolností určite 
áno. Žiaľ, nedá sa to tvrdiť o väčšine výtvorov, ktoré 
môžeme vidieť na našich budovách. Ide najmä o 
„diela“ mladistvých, ktoré nevidíme práve radi. Veď 
ako sa môžeme tešiť z novej čistej fasády, keď sa 
na nej pravidelne objavujú tieto škaredé podpisy 
sprejerov, tzv. tagy? Ako sa dá voči nim účinne brá-
niť? Dá sa to vôbec? Áno, dá. V súčasnosti existujú 
technológie, ktoré umožnia graffi ti odstrániť. A rov-
nako technológie, ktoré dokážu budovu ochrániť. 
 Aj Nová Dubnica môže byť krajšia ako doteraz. 
Ak sa poobzeráte po okolí, všimnete si veľa škare-
dých graffi ti, ktoré nemajú s umením nič spoločné, 
a teda ich môžeme klasifi kovať ako vandalizmus. 
Nedovoľme vandalom ničiť naše domovy! Už v mi-
nulosti boli niektoré graffi ti odstránené, avšak stá-
le pribúdajú nové. Jedinou účinnou ochranou proti 
týmto vandalom je antigraffi tový náter, ktorý zabráni 
preniknutiu graffi tov do hĺbky fasády a tým umožní 
jednoduché a úplné odstránenie graffi tov z budov.
V súčasnosti existujú fi rmy, ktoré sa primárne venu-
jú práve tomuto problému a pomôžu vám účinne 
ochrániť váš majetok. Ak máte záujem o bližšie in-
formácie, dokáže vám ich poskytnúť aj Bytový pod-
nik, m.p.o. 

Zuzana Kudláčová
A SERVIS LIPKA, s.r.o.

 Mesto Nová Dubnica žne v ostatných rokoch 
úspechy v súťažiach samospráv v triedení odpadu. 
Za to, samozrejme, ďakujeme všetkým obyvateľom, 
ktorí poctivo separujú. S poľutovaním musím rov-
nako konštatovať, že triedenie v domácnostiach v na-
šom meste pokrivkáva. Dokonca na obe nohy. Pri 
pohľade do kontajnerov na zmesový komunálny 
odpad často bojujem s nutkaním vyťahovať z nich 
plastové fľaše, tégliky, tetrapakové obaly z mlieka, 
kovové plechovky, dokonca veľké kusy polystyrénu, 
či kartónov. A to by v nich mal byť zvyškový odpad 
- teda iba ten, ktorý už nedokážeme roztriediť. Rea-
lita je však iná a kým v mnohých dvoroch kontajnery 
na plasty, papier a kovy zívajú prázdnotou, kontaj-
ner na komunálny odpad kypí odpadom.

Prečo je to tak? 
 Mesto sa snaží ponúkať svojim občanom kom-
fortné služby - kontajnery v blízkosti domov, pravi-
delný vývoz, dostatok uličných košov, dvakrát ročne 
zvoz objemných odpadov, konárov, zároveň máme 
zberný dvor otvorený šesť dní v týždni. V letákoch
a Novodubnických zvestiach, na infotabuliach v mes-
te neustále informujeme o nakladaní s odpadom
v našom meste.

 Zákony, zdravý rozum i morálka hovorí to isté 
- triedením odpadov znižujeme zaťaženie životné-
ho prostredia, šetríme peniaze, tvoríme surovinu 
vracajúcu sa do výroby. Kým v mnohých krajinách 
skládky odpadov úplne miznú, na Slovensku nám 
environmentálne návyky nejako nejdú pod kožu. 
Preto opakujeme a vyzývame - ODPAD V NOVEJ 
DUBNICI TRIEĎME! 

 Máme na to kontajnery - na papier, plasty vráta-
ne tetrapakov, sklo, kovy. Rodinné domy zasa vre-
cia na zber týchto druhov, a kto nemá, vydáme mu 
ich na oddelení ŽP MsÚ, alebo aj dovezieme pria-
mo domov, ak nám dáte vedieť. Na zbernom dvore 

zbierame všetky ostatné materiály - oleje, pneuma-
tiky, elektroodpad, nebezpečný odpad, šatstvo a 
hračky pre charitu... Ak vám niečo nie je jasné, radi 
vám poradíme - mailom, telefonicky, osobne, tak sa 
nebojte spýtať. Škoda uložiť na skládku niečo, čo 
mohlo byť opätovne použité a spracované.

 Mnohým krajinám závidíme  ich poriadok a čis-
totu. Buďme poriadni aj my a bude čisto aj u nás. Ne-
vykladajme ku kontajnerom odpad okrem jarného
a jesenného vývozu, veď zberný dvor je vzdialený 
iba kúsok. Dôsledným triedením odpadu prispeje-
me k tomu, že aj u nás bude skládok menej a menej 
a naše okolie vrátane vody, pôdy a vzduchu bude 
čisté a zdravé. Netriedený komunálny odpad nemiz-
ne zázračným prútikom, dve skládky komunálneho 
odpadu sú v našej blízkosti - na území Dubnice nad 
Váhom. Naozaj to nám neprekáža?!

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

V ostatnom vydaní Novodubnických zvestí ste si mohli zodpovedať otázky v teste o separovaní 
odpadov v Novej Dubnici. Ďakujeme za správne odpovede a blahoželáme víťazke Michale Slá-
vikovej Rodovej! Výhru doručíme v krátkom čase. 

odd. životného prostredia MsÚ

životné prostredie

FA SÁDA SA DÁ OCHR ÁNIŤ PRED GR AFFITI

TRIEDIŤ ČI NETRIEDIŤ - PREČO VÔBEC VÁHAME?

V Í Ť A Z K A  T E S T U
Z O  S E PA R O V A N I A  O D PA D U

Kontajner na komunálny odpad nebude pre-
plnený, ak z neho vytriedite plasty, papier
a podobne.

Keď prinesiete aj zimné oblečenie na zberný dvor, nevyjde nazmar. Pošleme ho charite a časť 
odložíme aj pre núdznych v našom meste na zimu.

Tri opustené čierne mačiatka našla začiat-
kom augusta mestská polícia. Prežili iba 
vďaka láskavým osobám z SOS mačky. 

TÚLAVEJ MAČKE NEPOMÔŽETE KŔMENÍM 

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad     suterén            128 m2

sklad       suterén       68 m2

sklad       suterén       51 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad       suterén              36 m2

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory     prízemie              68 m2

nebytové priestory                                         prízemie + I. posch.         132 m2

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko    I. posch.     19 m2

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



„Páčila sa mi predovšetkým téma celého tábora - vesmír. Už toto te-
matické zameranie naznačovalo bohatý a skvelý program, ako vždy. 
Všetko tu bolo perfektné! Táboráky, sprchy a predovšetkým naša ku-
chárka Katka s vynikajúcim jedlom! Nič nesklamalo, podobne ako mi-
nulý rok. Aj v tom budúcom by som rada išla do tábora, pretože sú
v ňom úžasní ľudia.“

 „Mne sa v tábore páčilo všetko! Sú tu dobrí ľudia, super organizátori, 
skvelé hry, páčilo sa mi tu skutočne všetko... Jedlo bolo skvelé. Nočné 
hry nemali chybu, tie boli bombové! Táboráky boli úžasné. Nočné strá-
že, i keď boli strašidelné, ale aspoň sme sa naučili dávať lepší pozor 
na hliadke... Najlepšie na tom bolo to, že sme si to užívali naplno! 
Tábor je z roka na rok lepší a lepší a dúfam, že o rok sa opäť všetci 
stretneme.“

...aj takýto názor majú deti, ktoré sa zúčastnili skautského tábora 62. 
zboru. I tento rok sa novodubnickí skauti utáborili v starom dobrom 
Mojtíne. Celý tábor sa niesol v téme Vesmír. Už na začiatku sa deti 
rozdelili do družstiev, získali skafandre (bez ktorých, by sa predsa vo 
vesmíre nezaobišli) a spoločne sa vybrali na záchranu vesmírnej lode 
SKAUT 1. Vesmírne posádky ESSA, VEĽKÁ TRESKA a HYPERGA-
LAKTICKÝ MRAZIAK putovali každý deň po inej planéte, kde ich stret-
li rôzne nástrahy, získavali veľa nových vedomostí a samozrejme si 
užili, každú chvíľu strávenú so svojimi kamarátmi. Pri zábavných hrách 
a úlohách sa naučili základné zručnosti skautskej praxe. Viazali uzly, 
vyrábali urbánky, naučili sa veľa o prvej pomoci, či ohňoch. Svoje ve-
domosti uplatnili pri tvorbe vesmírnej rakety, ktorú si musela každá po-
sádka postaviť a kde sa potvrdilo, že fantázia nemá hraníc! 
 V jeden večer k nám dokonca zavítal Lesný duch, ktorý slávnostne 
pokrstil našich prvotáborníkov. Počas tábora sme mali niekoľko náv-
štev. Začalo to pánom primátorom, ktorému touto cestou veľmi pekne 
ďakujeme za čas, ktorý si pre nás našiel, a za všetku pomoc. Ďalšou 
návštevou boli rodičia s koláčmi, na ktoré sme sa už veľmi tešili, no a 
na záver nás prišiel pozrieť kňaz, ktorý nám aj odslúžil sv. omšu. Naše 

vesmírne dobrodružstvo sa však blížilo ku koncu. Pri záverečnom tá-
boráku naše vĺčatá, ktoré sa celý rok pripravovali, robili vlčí sľub, ale 
nechýbal ani skautský sľub. Posledný večer sme si naplno užili, spie-
vali sme a hrali sme naše tradičné skautské hry.
 Bol to skvelý tábor, kde sme toho veľa prežili, no hlavne sme spo-
znali nových ľudí, medzi nimi aj dve dievčatá a dvoch chlapcov, ktorí 
prišli až z partnerského ruského mesta Dubna. I vďaka nim bol tábor 
pestrejší a zase o niečo iný. Vieme však, že bez programu by to ne-
šlo, za ktorý ďakujeme našej skautskej sestre Kostičke a skautskému 
bratovi Martinovi. Ale predovšetkým veľká vďaka patrí rodičom a vod-
com za celkovú organizáciu. Dúfame, že sa i o rok stretneme v takej 
super partii. Veď skauting nie je len o práci a historických dátumoch, 
ale aj o zábave, získaní nových zručnosti a hlavne priateľov. Tak ak 
chceš, príď aj ty na prvú schôdzku počas jesene. Veď kde inde môžeš 
zvíťaziť sám nad sebou a popritom spoznať veľa nového?
Nezabudni, skautom môže byť naozaj KAŽDÝ!

deti zo 62. zboru Strelka Nová Dubnica 
Foto: Fredy, Renča - Žena 

Prečo by sme sa mali oblievať iba na Veľkú noc, keď v lete to prine-
sie viac osvieženia?! Hra Oblievačka, Táborová rada vs. táborníci. 

Milí Novodubničania.
 V tomto horúcom lete vám iste dobre padne prečítať si niekde
v tieni o letných aktivitách vášho dychového orchestra a mažoretiek.
V stredu 7. augusta sme sa šťastne vrátili z nášho už štvrtého tohto-
ročného zájazdu. Tentoraz to bol francúzsky vidiek a utešené mesteč-
ko Valreas, kde sa konal tradičný levanduľový festival. Celé mestečko 
od piatku až do pondelka vyvoniavalo levanduľou, čo však zďaleka ne-
bolo všetko. Je to tiež kraj dobrého vína, melónov, cesnaku, vyrábajú
a predávajú sa tu voňavky, mydielka a mnohé ďalšie, pre nás exotické

dobroty. Orchester a mažoretky účinkovali v hlavnom programe, čo bol 
pochod mestom spolu s mnohými ďalšími účinkujúcimi, alegorickými 
vozmi a množstvom ďalších atrakcií. Podľa vyjadrenia usporiadateľov 
sme sa dokonca objavili aj vo francúzskej štátnej televízii, a to s cho-
reografi ou na známy Offenbachov Cancan. Boli to davy ľudí, ktoré nám 
tlieskali, či už pri pochodovaní, alebo pri koncertnom vystúpení. Mali 
sme aj dostatok voľného času, ktorý sme využili naozaj naplno. Na 
miestne kúpalisko bol vybavený voľný vstup, bola tu možnosť prejsť sa 
cez krásne historické mestečko, alebo sa jednoducho poprechádzať

po hlavných uliciach, kde celé dni prebiehal obrovský nekonečný jar-
mok. Za zmienku tiež stoja naše dve celodenné zastávky pri mori
v talianskom Lignane, a tak sa nám chvíľku podarilo zaradiť aj medzi 
ozajstných dovolenkárov. V auguste bude mať dychový orchester a 
mažoretky ešte niekoľko vystúpení na Slovensku a naše úsilie sa už 
teraz koncentruje na usporiadanie novodubnického festivalu dycho-
vých orchestrov a mažoretiek, ktorý sa bude konať 31. augusta a 1. 
septembra. Tešíme sa na vašu účasť.

Antonín Maděra
dirigent DOM Nová Dubnica

NAŠI UMELCI AJ VO FRANCÚZSKEJ TELEVÍZII

VESMÍRNA LOĎ 
SKAUT 1

Všetkým v pamäti utkvela hra Zvedavka Mojtínska. 



VÝSTAVA JABLKO
NOVEJ DUBNICE
A J  T E N T O  R O K

 
Jeseň sa po horúcom lete nezadržateľne blíži, a tak 
nastáva čas dozrievania ovocia. To členky novodub-
nickej organizácie  Únie žien Slovenska inšpiruje k 
tomu, že nastáva aj čas zorganizovania obľúbenej 
výstavy O NAJKRAJŠIE JABLKO NOVEJ DUBNICE 
a najzaujímavejší výpestok ovocia či zeleniny.  Vý-
stava sa tento rok uskutoční 22. a 23. októbra opäť v 
priestoroch kina Panorex. Upozorňujeme záhradká-
rov a ovocinárov, aby sa už v týchto dňoch po svo-
jich výpestkoch poobzerali a pouvažovali, s ktorým 
sa na výstavu prídu pochváliť. Svoje exponáty budú 
môcť doniesť do kina Panorex v pondelok 21. sep-
tembra od 15. do 19. hodiny. Podrobnejšie o výstave 
budeme informovať v budúcom vydaní Novodubnic-
kých zvestí.

-gaj-

VÝSTAVA
RETRO KABELIEK
ZO Únie žien Slovenska v Novej 
Dubnici poriada 1. októbra v kul-
túrnej besede výstavu RETRO KA-
BELIEK. Preto záujemkyne upo-
zorňujeme už vopred, ak majú do-
ma takúto kabelku po mamičke ale-
bo babičke, a chcú ju poskytnúť 
na túto zaujímavú výstavu, aby ju 
priniesli v pondelok 30. septembra 
od 17. do 19. hodiny do kultúrnej 
besedy. Tešíme sa na vašu náv-
števu.

-gaj-

V poslednú júlovú nedeľu
Hudobné leto otvorila
obnovená Dychová hudba Nemšovanka.

Záver Hudobného leta
patril vystúpeniu Dychovej hudby 
Vlčovanka v Kultúrnom dome
Kolačín.

Kvôli extrémnym horúčavám
zahrala aj Dychová hudba

Bodovanka na tienistej ploche 
námestia - pri dvojkríži.

FOTOSPOMIENKY NA HUDOBNÉ LETO

26. september 2013 (štvrtok) o 19. hod.
Kino Panorex Nová Dubnica
Vstupné: 9 eur

Predpredaj od 2. 9.: odd. kultúry MsÚ
       kacinova@novadubnica.sk,
       042/44 33 484, 0918 32 32 75

kultúra



 Mesto Dubnica nad Váhom pripravu-
je publikáciu Ľudový odev Ilavskej kotliny. 
Knihou chce prezentovať nielen vlastnú 
ľudovú kultúru, ale tiež celý región, ktoré-
ho je súčasťou. Pri tejto príležitosti prosí-
me o poskytnutie historických fotografi í zo 
zábermi krojov z Veľkého a Malého Kola-
čína. Ak máte takéto zábery k dispozícii a 
chcete sa o ne podeliť v historicky prvej pu-
blikácii, ktorá bude mapovať rôznorodosť 
ľudového odevu v Ilavskej kotline, poskyt-
nite ich vedúcemu odd. kultúry a knižnice 
MsÚ Mgr. Richardovi Benechovi:
042/44 55 758, richard.benech@dubnica.eu.

MÁTE FOTO
KOLAČÍNSKYCH
KROJOV?

29. 8. (štvrtok) Mierové námestie 7:00 - 15:
PREDAJNÉ TRHY

organizátor: odd. kultúry a športu MsÚ, mestská polícia

29. 8. (štvrtok) 
PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU

organizátor: KST Kolačín

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch
a na www.novadubnica.eu.



V Novej Dubnici vyras-
tá ďalší z talentov z ne-
vyčerpateľnej dubnic-
kej zásobárne, mladý 
nádejný hokejista. Je 
ním osemnásťročný, 
187 cm vysoký obran-
ca Marco Hochel, kto-
rého chceme našim či-
tateľom predstaviť a 
preto sme ho požiadali 
o rozhovor. Prinášame 
to najpodstatnejšie, čo
vám ho priblíži a z kto-
rého je zrejmé, že na 
území nášho mesta vy-

rastá ďalší kvalitný hráč ľadového hokeja. 
 
V Dubnici je priam hokejová liaheň. Veď tu s ho-
kejom začínali hokejoví majstri Pavol Demitra, 
Tomáš Kopecký, Marek Tatár a ďaľší. Marco, kde
a kedy si s hokejom začal „laškovať“ ty?
  S hokejom som začal v Dubnici aj ja, keďže 
bola k Novej Dubnici najbližšie. Mal som vtedy tri 
roky a mojím prvým trénerom bol môj otec. Postu-
pom času som začal trénovať s prípravkou pod ve-
dením Pavla Kaprálika. Vtedy som sa učil základom 
hokejovej abecedy. Za Dubnicu som hral vo všet-
kých žiackych kategóriách a začal som i v doraste. 

Potom si však prestúpil do trenčianskej Dukly...
  Áno. Do Trenčína som prestúpil dva týždne 
pred mojimi šestnástimi narodeninami, kde ma za-
čal trénovať Robert Kaláber. V Dubnici som si v do-
raste totiž príliš nezahral. Hrával som v deviatke
a na dorastenecké zápasy som chodil málo. Teda, 
na zápasoch som aj bol, len som nebol nejako čas-
to na ľade. Tak padlo rozhodnutie môjho otca, že 
ma z Dubnice vykúpil a začal som v Dukle. 
 
Kedy začali tvoje reprezentačné povinnosti?
  Prvá pozvánka na sústredenie reprezentačnej 
šestnástky bola pre mňa prekvapením. To som už 
hrával aj v predchádzajúcich výberoch o rok mlad-
ších hokejistov. Myslím si, že sa mi tam celkom da-
rilo. Prvých ofi ciálnych reprezentačných stretnutí 
som sa zúčastnil už v pätnástke a aj v nasledujúcej 
šestnástke. V mojej ofi ciálnej reprezentačnej pre-
miére som hral hneď v prvej päťke, čo som určite 
nečakal. Veľmi ma to potešilo.
 
Na čo si spomínaš v súvislosti s tým vydareným 
debutom?
  Pred zápasom bola aj tréma, predsa len je to 
niečo úplne nové, ale našťastie tá opadla hneď
v prvej tretine. A na čo nezabudnem? Určite na at-
mosféru oboch zápasov, či už u nás, alebo v Če-
chách, koniec koncov aj na prvý gól, ktorý sa mi 
podarilo dať hneď v tom prvom zápase a na celko-

vo krásny pocit z prvej výhry nad silným súperom. 
Teraz by bolo dobre získané skúsenosti z turnajov 
v reprezentácii pretaviť do zápasov. Verím, že sa 
pozitívne prejavia aj na mojej výkonnosti v ďaľšej 
hokejovej kariére. Škoda len, že potom som mal 
nejaké zranenia, takže som mal ročnú pauzu. Až 
nedávno som bol na sústredení už reprezentačnej 
osemnástky.

 Marco, aké sú tvoje ďalšie plány, čo sa týka ho-
kejovej kariéry?
  Momentálne nemám zmluvu so žiadnym klu-
bom. Riešim niekoľko možností... No ešte nie je nič 
isté, tak nechcem predbiehať udalosti. Moje práz-
dniny sú celkom stereo, keďže voľno som mal iba 
na ich začiatku. Potom som už začal trénovať s 
kondičným trénerom a teraz som začal chodiť na 
prenájmy. Branko Radivojevič mi pomohol k spolu-
práci medzi mnou a agentami Marsonom i Svobo-
dom, ktorí sú v kontakte s viacerými klubmi. 
 
Toľko o hokejovej kariére, a čo školské povinnosti?
  Navštevoval som SOŠ Pruské, odbor Kynoló-
gia, kde som dokončil tretí ročník a štúdium som 
prerušil. Mojou víziou je postup v hokejovom smere. 
 

Za rozhovor sa poďakovala
Jarmila Gašpúsarová

14. júla  uplynul rok,
odkedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko

Dušan ŠEBESTA. 
Hoci si odišiel, si stále s nami.
S láskou v srdci myslíme na Teba.
Manželka, synovia, dcéra a vnúčik.

2. augusta uplynul rok, odkedy nás
opustil manžel, brat, otec, svokor

a dedko Jozef TYDLAČKA.
Spomína na neho manželka,
sestra, syn a dcéry s rodinami.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.

6. augusta uplynulo desať rokov,
odkedy nás náhle a nečakane
navždy opustila vo veku 65 rokov

MUDr. Vierka TOBOLOVÁ,
rod. Valenčíková, detská lekárka.
S láskou a úctou spomína manžel,
synovia Juraj a František s rodinami, 
ostatná rodina a priatelia.
 
Iba tí, čo s Tebou žili, vedia, čo stratili.
9. augusta uplynul rok, odkedy nás
navždy opustil náš drahý manžel,

otec a dedko Pavol DUŠIČKA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomína manžel-
ka, syn s priateľkou,
dcéry s rodinami a sestra s rodinou.

15. augusta uplynul práve rok,
odkedy nás náhle opustil
náš milovaný manžel, otec, deduško

a brat Milan MIKUŠ.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra, syn s rodinou a ďalšia rodina.

17.augusta uplynulo 20 rokov,
odkedy nás navždy, náhle bez
rozlúčky, opustil náš manžel, 

otec a dedko Anton LIPOVSKÝ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a dcéry s rodinami.

30. augusta uplynie rok, odkedy nás
náhle bez rozlúčky opustil náš drahý
manžel, otec a starý otec 

Miloš NAVRÁTIL. 
S láskou a úctou budeme
na Teba spomínať.
Manželka, synovia Miloš a Roman
s manželkami, vnuci Robko,
Filipko a Riško.

Oslava začiatku prázdnin
Hneď v prvý júlový deň prišli do konfl iktu s nariadeniami 
mesta traja mladíci z Novej Dubnice. Večer si spríjemňo-
vali posedením na Mierovom námestí. Sedeli na operadle 
lavičky a sedaciu časť špinili svojimi topánkami. Keď sa 
blížila hliadka, jeden z mladíkov odhodil niečo do kríkov. 
Príslušníci MsP zistili, že išlo o fľašu tvrdého alkoholu, pri-
čom VZN (všeobecne záväzné nariadenie) mesta zakazu-
je konzumáciu alkoholu na verejnom priestranstve. Mladí-
ci V.J., U.J. a S.D. porušili aj VZN o znečistení verejného 
priestranstva a ich ďalší osud určil priestupkový zákon. 

Stále sa nenaučil piť
Novodubničan G.P. si 3. júla celé popoludnie užíval dôcho-
dok so svojimi kamarátmi. Keď vymenil za alkohol aj po-
sledné drobné, nadišiel čas dostaviť sa domov. To však ne-
zvládol a už v podvečerných hodinách zostal ležať pred po-
hostinstvom a nevládal vstať. Hliadka ho odviezla domov, 
ale hneď po vytriezvení mu za budenie verejného pohorše-
nia uložila blokovú pokutu. 

Štvornohý strážca cintorína
Pri bráne cintorína v Malom Kolačíne sa 7. júla usadil pes
a ohrozoval ľudí, ktorí chceli vojsť cez bránu. Mestská polí-
cia ho odchytila a dočasne umiestnila do koterca vo svojich 
priestoroch. Majiteľ na seba nenechal dlho čakať a hneď
v priebehu nasledujúceho dňa sa prihlásil na polícii. Za 
strážnu službu svojho štvornohého miláčika a najmä jeho 
výlet bez dozoru  dostal odmenu iba vo forme pokuty. 

Stavebný odpad na Miklovkách
Mestská polícia počas hliadkovej činnosti 3. júla spozoro-
vala na Okružnej ulici väčšiu skládku stavebného odpadu 
na verejnom priestranstve. Založil ju jeden z obyvateľov uli-
ce V.M., ktorý si prerábal okolie domu, a nepotrebný odpad 
vyniesol na trávnatú plochu oproti domu. Stanovili sme mu 
termín odstránenia skládky a neskôr musel uhradiť pokutu 
za porušenie VZN mesta o odpadoch. 

Narušitelia nočného pokoja
V piatok 5. júla o 22:15 prijala hliadka oznámenie od ne-
známeho občana, že ho ruší hlasná živá hudba z terasy 
Pohostinstva HESMO v časti Miklovky. Po okamžitom vý-
jazde sme na mieste našli skupinku ľudí, ktorá sa zabávala 
na terase pri živej hudbe. V podniku sa nachádzala aj jeho 
majiteľka J.K., ktorá si muzikantov objednala. Keďže zába-
va sa natiahla aj po 22. hodine, vyhodnotili sme ju ako ru-
šenie nočného pokoja, na ktoré majiteľka doplatila v oboch 
zmysloch slova.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
spoločenské udalosti v meste

od júlového vydania

Narodili sa:
 Jesika Lintnerová, Sebastián Huňa,
 Sebastián Janík, Benjamin Hudcovský,
 Alex Gunár, Patrícia Sýkorová,
 Peter Rapšo

Smútime: 
 Jozefa Poláčková, Ján Heldák,
 Jozefa Vachová, Ondrej Poruban,
 Mária Smolková, Anna Gališová,
 Emília Kollárová, Emília Machajová,
 Eva Vodhánelová, Anton Bebjak

H OVO R Í M E  S  H O K E J I S TO M  M A R C O M  H O C H E L O M
S K Ú S E N O S T I  Z  R E P R E Z E N T Á C I E  S Ú  N E N A H R A D I T E Ľ N É
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 Aj tento rok organizoval Klub slovenských tu-
ristov Kolačín v spolupráci s Rasťom Mádrom po-
znávací zájazd do zahraničia. Tentoraz sa plnili sny 
všetkým, ktorí snívali o Rusku a Jantárovej ceste, 
na ktorú sa raz v živote vyberú.
 Jantár je skamenená živica nachádzajúca sa na 
pobreží Baltického mora. Tento dôležitý obchodný
artikel sa dovážal najmä do Rímskej ríše a používal 
sa hlavne na výrobu šperkov.
 Jantárovou sa nazývala cesta - obchodná tep-
na, ktorou sa jantár dovážal k brehom Kaspického 
alebo Čierneho mora. Dovážal sa i dobytok, kože, 
kožušiny, perie a otroci smerom na juh a sklenené, 
strieborné, bronzové a iné výrobky na sever. Trasu 
a význam cesty dokladajú historické pramene a ná-
lezy jantáru.
 Jedna z vetiev Jantárovej cesty smerovala od 
Baltického mora i cez Považie a Trenčín popri Du-
naji k Čiernemu moru. A práve po nej sme sa vydali 
v piatok 12. júla popoludní, aby sme už ráno obdivo-
vali krásy hlavného mesta Litvy. Vilnius nás privítal 
dažďom, ale onedlho vyšlo slnko a my sme si mohli 
vychutnávať atmosféru starých uličiek i obrovských 
námestí, odlišnosť chrámov i výhľad z hradu na 
celé mesto. Zavítali sme, pochopiteľne, do múzea 
jantáru a odnášali sme si ho aj domov v najrozma-
nitejších formách ako suvenír.
 Plní očakávania sme pokračovali v ceste. 
Naším ďalším cieľom bol skvost na Neve - Sankt 
Peterburg, niekdajší Leningrad, alebo ak chcete 
Petrohrad. Po adrenalínovej prehliadke na colnici, 
ktorá trvala len tri hodiny a pripomenula nám zašlé 
časy, sme mali prvé ostré dojmy z Ruska. Každou 
minútou sme sa presviedčali o tom, že je to kraji-
na neobmedzených možností a paradoxov. Starší 
účastníci zájazdu, ktorí prešli povinne azbukou, sa 
nestačili diviť, ako veľa im toho v hlavách zostalo. 
Autobusom zneli ruské básničky, spievali sa pesnič-
ky a všade bolo cítiť radosť z toho, že si dokážeme 
prečítať všetky názvy a dokonca im aj rozumieme. 
Mládež, absolvujúca angličtinu či nemčinu, začala 
chytať panika, lebo prepis do latinky bol skôr vý-
nimkou. Tá prepadla aj ostatných, keď sme sa blížili 
k ubytovni , kde sme mali stráviť štyri biele noci. Na-
šťastie interiér bol zásadne lepší ako exteriér a ma-
lý supermarket bol vzdialený len zopár metrov. 
Podľa obsahu nákupných košíkov bolo na prvý po-
hľad zrejmé, kto patrí k našej skupine. Ráno sme 
absolvovali okružnú jazdu od Chrámu Alexandra 
Nevského, Smolného paláca cez Auroru k Petro-
pavlovskej pevnosti.
 Prívlastok Benátky severu nedostalo toto mesto 
náhodou. Zorientovaní sme sa po skupinkách túlali 
Petrohradom a nenechali sme si ujsť ani Ermitáž, 
ani grandiózne pravoslávne či katolícke chrámy, 
veľkolepé námestia, úchvatné parky, zaujímavé 
múzeá a ani vynikajúce gastronomické špeciality 
ruskej kuchyne. Zážitkom bola plavba pod mosta-
mi na Neve i jazda najkrajším metrom na svete,
v ktorom ste sa cítili ako v luxusných izbách Zimné-
ho paláca. Lustre, mozaiky, obklady stien bez jedi-
ného škrabanca, socha Lenina aj Puškina, budova-

teľské sochy, ale aj všadeprítomní milicionári alebo 
dežurnaja. Petrohrad sme si naozaj vychutnávali pl-
nými dúškami a prispeli k tomu aj biele noci, ktoré 
zabezpečili svetlo až do 1.30 hod. V deň odchodu
z Ruska sme si dopriali čerešničku na torte - Peter-
hof alebo Petrodvorec, ruský Versailles. Keď sme 
pred ním vystupovali z autobusu, šikovní muzikanti 
už registrovali našu ŠPZ a spustili slovenskú hym-
nu. Pridali dve ruské pesničky a my sme sa im od-
menili poslednými drobnými rubľami, čo sme našli 
v peňaženkách. Keď sa o chvíľu ozvala hudba vo 
všetkých záhradách a spustili sa stovky fontán, bol 
zážitok dokonalý. Na svoje si prišli všetky zmysly. 
Určite ste si v tejto chvíli pomysleli, že Rusko má aj 
svoje tienisté stránky, ale kto z vás ide na dovolen-
ku, aby obdivoval niečo, čo nie je obdivuhodné?
 Po hodinovej zastávke na colnici sme smerova-
li do Helsínk. Zrazu sme sa ocitli v úplne inej kul-
túre, kde sa vyznáva iné náboženstvo, je odlišná 
architektúra a zvyky. Helsinki sú malé prístavné 
mesto, kde sme si vychutnávali najmä prítomnosť 
Fínskeho zálivu, ktorému zopár odvážlivcov z našej 
skupiny neodolalo a vyskúšali si plávanie vo vode, 
ktorá má sotva 17 stupňov. Väčšina neodolala mor-
ským špecialitám na prístavnom trhovisku. Zážit-
kom bola i plavba na trajekte, ktorý nás priviezol 
priamo do Tallinnu. Tu sme, našťastie, mohli platiť 
eurom, a preto sme okrem túlania sa uličkami his-
torického centra nakupovali na trhoch, posedávali 
v štýlových reštauráciách a pozorovali život domá-
cich. Viac sa za ten jeden deň, ktorý sme mali na 
hlavné mesto Estónska, nedalo stihnúť. Pred nami 
bola ešte Riga a síl ubúdalo. Preto niektorí privítali 
dážď ako možnú výhovorku, prečo radšej zostanú 
v hotelovej izbe. Napokon, na Rigu sme mali dva 
dni. A tie sme naplno využili. Okrem prehliadky nád-
herného historického centra mesta sme si urobili aj 
výlet na pláž Baltického mora v kúpeľnom mestečku 
Jūrmala. Oblaky ani teplota okolo 19 stupňov neboli 
prekážkou, aby sa niektorí neokúpali a my ostatní 
sme mali aspoň dobrý pocit z toho, že sme pri mori. 
V tom čase sme trochu závideli všetkým horúčavy 
na Slovensku. Ale len do momentu, kým sme sa 
vrátili domov. Po ceste bola našou poslednou za-
stávkou Hora krížov v Litve. Hora krížov je nielen 
kresťanským pútnickým mestom, ktoré navštívil aj 
pápež Ján Pavol II., ale i symbolom odporu Litov-
cov voči okupačnému sovietskemu režimu. Ener-
gia, ktorá sála z 55 000 krížov na jednom mieste, 
sa nedá opísať. My sme tam symbolicky nechali tie 
svoje a šťastlivo sme sa vrátili na Slovensko. Väč-
šina z nás po takejto dovolenke potrebovala ešte 
týždeň na zotavenie, veď prejsť za 13 dní sedem re-
publík, najazdiť 4 000 km a vstrebať také množstvo 
zážitkov nie je jednoduchá záležitosť. Ale keď pre-
triedime všetky fotografi e, začneme spriadať plány 
na budúci rok.
 Už dnes môžeme prezradiť, že smerujeme cez 
Balkán do Istanbulu a budeme putovať po stopách 
Cyrila a Metoda. Ak budete mať chuť, pridajte sa
k nám. Doviđenia!

-SK-

POKRAČUJE V NASTÚPENEJ CESTE
 O mladom nádejnom dvadsaťročnom novodub-
nickom hokejistovi Tomášovi Nechalovi sme už v 
Novodubnických zvestiach písali začiatkom tohto
roku. Vtedy bol za oceánom, kde hral na poste 
obrancu v kansaskom klube TOPEKA a mal ďalšie 
plány, ako pokračovať vo svojej hernej kariére. Vte-
dy som ho ani osobne nepoznala, dohovárali sme 
sa mailovou poštou, a tak som bola rada, že počas 
letných horúcich dní som mala možnosť spoznať ho 
osobne. Na to, čo už na ľade dokázal, pôsobil na
mňa skromne, milo ale popritom športovo sebave-
domo. Hneď som si pomyslela, keby takýchto mlá-
dencov bolo v našom meste čo najviac. Ani v tie 
horúce dni nezaháľal a aktívne pomáhal pri rozobe-
raní, prenášaní a stavbe vonkajšej terasy pred piz-
zeriou Vega. Dohodli sme sa na ďaľšom rozhovore, 
aby sme sa dozvedeli ako sa mu darí napĺňať jeho 
plány a predsavzatia.

Leto trávil doma, v posilňovni a na tréningoch, 
okrem dovolenky na Rodose.
 „Pripravoval som sa a aj v súčasnosti trénujem 
v Trenčíne u pána Šimičku. Myslím si, že by som 
mal byť pripravený do ďalšej sezóny čo najlepšie 
ako sa dá a dúfam, že sa to odzrkadlí aj na mojej 
hre v USA,“ uviedol na margo letnej prípravy Tomáš. 

Teda sa tam vraciate? 
 „Už po minulej sezóne som sa stretol s tréne-
rom Scottom Langerom, ktorý mi dal jasne najavo, 
že by bol veľmi rád, aby som sa vrátil aj na budúcu 
sezónu a dal mi nejaký čas na rozmyslenie. Po zvá-
žení všetkého som sa teda rozhodol ostať v klube 

TOPEKA aj pre nasledujúcu sezónu, kde už kon-
com augusta odlietam“.

 A čo tvoje plány v oblasti ďalšieho štúdia?
 „Po predčasnom ukončení štúdia telovýchovy 
na Komenského univerzite v Bratislave mám pau-
zu. Chcel by som študovať v Amerike. Túto sezónu 
to však určite nebude. Verím, že počas sezóny ma 
niektorá z univerzít osloví a dostanem príležitosť 
hrať univerzitný hokej, ktorý bude určite dobrým 
krokom k veľkému hokeju. Všetko však záleží na 
mne a mojich výkonoch.“
 Toľko teda prinášame z nášho krátkeho rozho-
voru s Tomášom Nechalom pred odletom do USA, 
kde strávi ďalšiu hokejovú sezónu.

-gaj-

Pred Aurorou.  

Exkluzívna stanica ruského metra. 

 Klub slovenských turistov Kolačín pozýva 
všetkých priaznivcov turistiky na letný výstup 
na Markovicu, ktorý sa bude konať vo štvrtok 
29. augusta. Ku krížu môžete vystúpiť indivi-
duálne i organizovane. Zraz je pred Kultúr-
nym domom Kolačín o 9.00 hod. alebo na 
vrchole pri kríži o 11.00 hod. 
 Príďte s nami osláviť 69. výročie Sloven-
ského národného povstania. 
Tešia sa na vás turisti z Kolačína! 

 Iba 9 mesiacov trvala výstavba šatní, mo-
mentálne fi nišujú dokončovacie práce. 
 Pri príležitosti otvorenia vás srdečne pozý-
vame na ihrisko v Kolačíne v sobotu 31. augus-
ta o 14.00 hod.  Čaká na vás bohatý program: 
 - Dychový orchester a mažoretky Nová
  Dubnica
 - futbalový zápas Kolačín - MsÚ Nová
  Dubnica
 - tombola a iné.     
Tešíme sa na vás! 

Jaroslav Tlapák, predseda TJ Kolačín

POZVÁNKA
NA MARKOVICU

FUTBALISTI Z KOLAČÍNA
SA DOČKA LI


