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Milí spoluobčania, na za-

čiatku nového roka 2021 

mi dovoľte zaželať vám aj 

v mene celého poslanec-

kého zboru, hlavne pevné 

zdravie, veľa trpezlivosti, 

ľudskej tolerancie a pracov-

ných úspechov v osobnom 

aj v súkromnom živote. Aby  

kroky nasledujúcich dní 

a týždňov boli v znamení 

vízie zdolania pandémie                     

a nastolenia bežného život-

ného štýlu, na ktorý sme 

boli zvyknutí. Aby opäť                                                      

v spoločnosti mohli zavlád-

nuť priateľské objatia, ús-

mev na tvárach bez obavy               

z pandémie.

A čo nás čaká v roku 2021?
V týchto dňoch sme úspeš-

ne odovzdali stavbu kina 
Panorex na realizáciu rekon-
štrukcie celého objektu. Táto 
rekonštrukcia by mala byť 
ukončená do 02/2022, násled-
ne by sme radi využili dotač-
ný program ministerstva ži-
votného prostredia, kde sme 
spracovali projekt na obnovu 
zelene a odvod dažďových vôd 
a ich následné využitie na zá-
vlahu územia. Pevne verím, že 
nás  nič nezaskočí a po ukon-
čení revitalizácie stavby a ze-
lene budeme môcť využívať 
tento objekt a jeho okolie na 
oddych.

V minulom roku sme tiež 
podali žiadosť o nenávratný 
fi nančný príspevok z fondov 
EU na riešenie zberného dvora 
a nakladania s odpadmi. Jed-
na časť projektu zameraná na 
zhodnocovanie bioodpadov 
nám bola schválená, zatiaľ 
okrem nákladov na zakúpenie 
zberového vozidla. Nakoľko 
bez tohto vozidla by bolo pro-
jekt náročné realizovať, podali 
sme v tejto veci odvolanie. 
Druhá žiadosť zameraná na 
výstavbu novej triediacej haly 

a spevnenie - vybetónovanie 
zberného dvora, čaká na vy-
hodnotenie odbornou komi-
siou. Celkovo ide o investíciu 
za 2 milióny eur s 5 % spolufi -
nancovaním mesta.

Medzi významné akcie, kto-
ré budú začaté v roku 2021, 
bude výstavba nového zaria-
denia pre seniorov, kde plán 
začatia s výstavbou je júl – au-
gust 2021 a termín dokončenia 
november 2022. Momentálne 
naše oddelenie stratégie spra-
cováva potrebné dokumenty 
na ŠFRB kvôli fi nancovaniu 
tohto projektu. V zariadení 
by malo vzniknúť 24 nových 
miest.

Čo sa týka menších investí-
cií v meste, je v pláne obnova 
niektorých chodníkov v súbo-
re B1 a B2, asfaltovanie dvora a 
obnova parkovania v Sade ka-
pitána Nálepku (za mestskou 
tržnicou), budovanie nových 
stojísk na komunálny odpad v 
súbor B2 a nové basketbalové 
ihrisko, ktoré by malo vznik-
núť v súbore E1. Mesto začne 
spracovávať projektovú do-
kumentáciu na dobudovanie 
prepojenia Dlhých Dielov s To-
poľovou ulicou tak, aby sa vý-

stavba tejto cesty uskutočnila 
v roku 2022. Nezabudli sme 
na našu mestskú časť Kolačín, 
kde je v pláne v roku 2021 za-
čať s obnovou kaplnky aj za 
výraznej podpory občianske-
ho združenia Kaplnka.

Nakoľko máme v pláne za-
čať s realizáciou veľkých a fi -
nančne náročných projektov, 
mesto malé akcie obmedzilo 
a má záujem vytvárať fi nanč-
nú rezervu na úhradu týchto 
investičných nákladov, aby 
pri ich splatnosti na prelome 
rokov 2022 a 2023 boli vytvore-
né fi nančné rezervy. Aj z tohto 
pohľadu bude rok 2021 nároč-
ný, lebo nevieme, čo nás ešte 
čaká z hľadiska príjmov podie- 
lovej dane a jej vývoja. 

Pevne verím, že odhodlanie 
zamestnancov mesta a poslan-
cov mestského zastupiteľstva 
dosiahnuť tieto stanovené cie- 
le bude veľké a vzájomnými 
silami  za podpory vás spolu-
občanov sa nám podarí tieto 
ciele do roku 2022 dotiahnuť 
do úspešného konca.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Nové učebne 
pripravené pre žiakov

Približne pred dvomi rokmi 
sme informovali o zámere 
vybudovať v Základnej ško-
le na Ulici Janka Kráľa nové, 
moderné učebne fyziky, 
chémie a biológie. Zriaďova-
teľ školy, mesto Nová Dub-
nica, podal žiadosť o nená-
vratný fi nančný príspevok 
a tá bola Ministerstvom pô-
dohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v auguste 2019 
schválená.

V súčasnosti môžeme kon-
štatovať, že dobrá vec sa po-
darila. Škola má dve plne 
funkčné, moderné učebne, 
v ktorých sa budú vyučo-
vať predmety fyzika, chémia                    
a biológia. 

Celkové oprávnené vý-
davky projektu boli vo výške                       
103 089,00 eur, z toho spo-
luúčasť mesta predstavovala 
sumu 5 154,44 eur.  Finančné 
prostriedky boli použité na 
nákup moderných didaktic-

kých pomôcok na predmety 
fyzika, chémia a biológia, na 
interaktívne tabule, datapro-
jektory a notebooky do učeb-
ní, na vybavenie laboratór-
nych pracovísk pre učiteľov 
a žiakov novým nábytkom. 
Zakúpili sa laboratórne skri-
ne na pomôcky, žiacke stoly                                        
a stoličky. 

V projekte nebolo možné 
naplánovať stavebné úpravy, 
tieto sme preto riešili z vlast-
ného rozpočtu. Staré parkety 
boli vymenené za liate epo-
xidové podlahy, rekonštruo-
vaná bola elektroinštalácia aj 
vodoinštalácia, priestory boli 
vymaľované.

Žiaci sa môžu tešiť na nové, 
krásne učebne a my veríme, 
že sa vďaka tomu zvýši ich zá-
ujem o tieto menej obľúbené, 
ale veľmi dôležité predmety. 
Všetci dúfame, že sa čo naj-
skôr uvidíme v škole.

Martin Staňo
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Čoraz častejšie sa stretáva-
me s nepriaznivým daždi-
vým počasím, ktoré nám 
robí problémy či už na vod-
ných tokoch v Kolačíne, ale 
aj v meste Nová Dubnica. 
Pri posledných výdatných 
zrážkach sme počas zása-
hu zistili, že naša čerpacia 
technika nie je dostačujúca.

Po dohode s primátorom 
mesta Petrom Marušincom              
a následnom schválení fi -
nančných prostriedkov, sme 
pristúpili k objednávke novej 
čerpacej techniky. 

Na zatopené exteriérové 
plochy sa zakúpilo plávajúce 
čerpadlo PH Mamut, ktoré do-
káže čerpať až 2450 litrov/min. 
K čerpadlu boli zakúpené tri 
výtlačné hadice A110 o celko-
vej dĺžke 60 metrov. Na často 

vytopené pivničné priestory 
sa zakúpil hasičský vysávač 
Hydra Boy s príslušenstvom. 
Ako to už býva, po zásahu je 
potrebné zmotať množstvo 
mokrých ťažkých hadíc. Na 
uľahčenie zmotávania sa za-
kúpil ručný kolesový navíjač 
hadíc. Celková suma objed-
návky bola 4000,00 eur. 

Touto cestou chcem poďa-
kovať vedeniu mesta a pra-
covníčkam mestského úradu, 
ktoré sa podieľali na zabez-
pečení danej techniky. Pevne 
verím, že technika bude slúžiť 
na rýchly a efektívny zásah ke-
dykoľvek to bude potrebné.

Bohu na slávu,
blížnemu na pomoc.
                                                                                                                         
Jozef Lehocký
veliteľ DHZ

Dnešná doba je plná výziev. 
Súčasnej situácii toho mô-
žeme vyčítať naozaj mnoho, 
naše životy nie sú ako pred-
tým. Môžeme sa zlostiť, ale-
bo sa poobzerať okolo seba. 
A pomôcť.

V duchu pomoci tým, ktorí 
to potrebujú, oslovil primá-
tora mesta podnikateľ a in-
vestor Bohumil Hanzel. Po-                                                                     
núkol pomoc v podobe nových 
notebookov novodubnickým 
školám. Dňa 21. januára sa 
preto uskutočnilo stretnutie, 
na ktorom pani Katarína Han-
zelová odovzdala po 10 kusov 
notebookov do rúk riaditeľov 
Spojenej školy sv. J. Bosca                   
a Základnej školy J. Kráľa.

„Máme ku Novej Dubnici 
veľmi blízky vzťah, vieme, že 
táto doba je náročná, preto 
sme sa rozhodli pomôcť ško-
lám, podporiť tých, ktorí to 
potrebujú a možno inšpirovať 
k niečomu podobnému aj iné 
fi rmy.“

Riaditelia škôl s vďakou 
dar prijali a skonštatovali, že 
v školách majú žiakov, ktorí 
nemajú zodpovedajúce pod-
mienky na dištančné štúdium. 
Školy sa im snažia pomôcť aj v 
tejto oblasti. Preto je pre nich 
táto forma podpory vítaná 
a počítače budú zapožičané 
deťom, ktoré to najviac potre-
bujú.

Petra Hrehušová

Pätnásť rokov v živote člo-
veka je obdobím začiatku 
napĺňania životných snov 
a predsavzatí, čas veľkých 
očakávaní. Pätnásť rokov 
života a činnosti nášho Klu-
bu Venuša v Novej Dubnici, 
to je obdobie spomínania                     
a hodnotenia života, využi-
tia času, ktorý nám bol pri-
delený v tomto živote.

Áno, je to už pätnásť rokov 
od založenia klubu žien s on-
kologickým ochorením. Pri-
pomeňme si jeho históriu. Pri 
jeho zrode stála Anka Šebová 
a spolu s členkami prípravné-
ho výboru v zložení Anka Pše-
náková a Ľubka Mozolíková 
sa začali venovať prípravám 
materiálov a podkladov pre 
vlastné stanovy a registráciu 
klubu, ktoré im pomohla vy-
pracovať notárka JUDr. Pčolo-

vá.
Začiatky boli ťažké. Po-

mocnú ruku podal aj vtedajší 
primátor Ing. Ján Šušaník, pri-
delením miestnosti, v ktorej sa 
mohli stretávať. Veľká snaha 
A. Šebovej a členiek príprav-
ného výboru nebola márna. 
KLUB VENUŠA ako občianske 
združenie bol zaregistrovaný 
na MVSR 22. decembra 2005. 
Následne bol zvolený prvý 
výbor združenia v zložení: A. 
Šebová (predseda), A. Pše-
náková (podpredseda), Eva 
Tóthová (hospodár), Beáta 
Kondoráková (kultúra), Oľga 
Dudová (kronika), Jožka Ve-
selá (zápisy). Klub Venuša                     
s počtom členiek štrnásť začal 
vykazovať bohatú činnosť.

Najvýraznejším podujatím 
tohto obdobia bola beseda                 
s Prof. MUDr. Slobodníkovou 
a MUDr. Augustínovou so za-

meraním na včasnú diagnos-
tiku onkologického ochorenia 
a súčasných možnostiach lieč-
by. Beseda sa konala v kine 
Panorex aj za účasti trenčian-
skej televízie, čo klub zvidi-
teľnilo a začal sa dostávať do 
povedomia verejnosti. Pripo-
meňme aj besedy s onkoló-
gom MUDr. Bočákom, gyneko-
lógom MUDr. Balažoviechom              
a urológom MUDr. Šebom.

Po siedmych rokoch ak-
tívnej činnosti Anka Šebová 
odstúpila z funkcie zo zdra-
votných dôvodov a novou 
predsedníčkou od roku 2013 
sa stala Kristína Tinková. 

V súčasnosti má klub 30 
členiek, z toho 15 členiek je                     
z Dubnice nad Váhom a 15 čle-
niek z Novej Dubnice. Pravi-
delné mesačné stretnutia, na 
ktorých si vymieňame skúse-
nosti a poznatky, sú samozrej-

mosťou.
Nachádzame nový zmysel 

života a náplň každodenných 
povinností. Našim cieľom je 
pomáhať onkologickým pa-               
cientom, aby po náročnej lieč-
be znova nadobudli sebavedo-
mie, istotu a nevzdávali sa.

Za obdobie svojho pôsobe-
nia nadobudol klub bohaté 
organizačné skúsenosti s pev-
ne stanovenými cieľmi, ktoré 
majú širokú škálu rôznych 
kultúrnych, spoločenských             
a záujmových aktivít. Do našej 
súčasnej činnosti patrí aj za-
bezpečovanie relaxačných po-
bytov v kúpeľoch. K ostatným 
aktivitám je treba pripomenúť 
účasť na športových hrách 
pod názvom „OnkOlympiá-
da“, ktorú každoročne organi-
zuje LPR Bratislava.

Významné sú pre nás stret-
nutia pod názvom „Deň poko-
ry a vďaky“ v Rajeckej Lesnej 
a Čadci. Je to stretnutie žien                  
z obdobných klubov celého 
Slovenska a Moravy. Táto ak-
cia je vyjadrením toho, že svoj 
údel prijímame a akceptujeme 
ho, ale urobíme všetko pre to, 
aby sme liečbu zvládli a pre-
konali. K tomu však potrebu-
jeme veľkú podporu svojich 
najbližších, svojho okolia. 
Každá musí mať niekoho ale-
bo niečo, odkiaľ čerpá silu                      
a nádej. 

Nezabúdame si uctiť v deň 
nášho výročia tichou spo- 
mienkou na členky, ktoré už 
nie sú medzi nami. Preto si 
skromne želáme do ďalších ro-
kov to, čo nám chýba najviac 
– zdravia plnú náruč, k tomu 
trocha šťastia, pohodu a vždy 
dobrú náladu.
                                                                                                                
Kristína Tinková

15. výročie založenia KLUBU VENUŠA

Nová technika
pre hasičov                           

Aby učiť sa bolo 
pre deti ľahšie

Vianočné stretnutie klubu v roku 2019. Veríme, že sa už čoskoro opäť spolu uvidíme.
(foto: Kristína Tinková)

Vianoce sa aj v našom meste 

už tradične spájajú s tradí- 

ciou šírenia svetla z Betle-

hema. Plamienok z ohňa, 

horiaceho v Bazilike Naro-

denia Pána, šíria osobným 

odovzdávaním skauti me-

dzi milióny ľudí ako symbol 

jednoty, nádeje, lásky a ra-

dostnej zvesti Vianoc. 

Aj v roku 2020, napriek pro-
tipandemickým opatreniam, 
ktoré bolo potrebné dodr-              

žiavať, sa to podarilo. Svetlo                  
z Betlehema dorazilo aj do 
Novej Dubnice. Pretože bol 
ale zákaz zhromažďovania                                                                      
a novodubnickí saleziáni osta-
li v karanténe, plamienok ne-
bolo možné šíriť  v kostoloch či 
na Mierovom námestí ako sme 
boli zvyknutí. Skautský vodca 
62. zboru Strelka Jaroslav Kou-
tenský preto odovzdal svetlo 
mestu symbolicky do rúk pri-
mátora Petra Marušinca.  

Táto myšlienka má svoje 
korene už v 11. storočí, kedy 
podľa legendy priniesol pla-
meň z betlehemskej baziliky 
do rodnej Folrencie mladý 
vojak pri návrate z križiackej 
výpravy z Palestíny. Pravidel-
nú novodobú tradíciu založili 
v r. 1986 Rakúšania, ktorí po 
prvýkrát vypravili do Baziliky 
Narodenia v Betleheme die-
ťa, ktoré odpálilo plamienok               
z večného svetla a prinieslo ho 

späť. Skauti začali svetlo roz-
nášať do celého Rakúska a ná-
sledne aj do ostatných krajín.

Na Slovensko sa od roku 
1990 dostáva odpálením na 
slávnostnej ceremónii v jed-
nom z viedenských kostolov. 
Od roku 2013 ho cez hranice 
prináša najlepšia družina                  
v aktuálnom roku, tzv. Dru-
žina roka. Jednou z prvých 
zastávok je odovzdanie betle-
hemského svetla do rúk pre-
zidenta Slovenskej republiky. 
Ďalej skauti šíria tento symbol 
do rodín, domovov dôchod-
cov, kostolov, na radnice,                                                                  
k jasličkám, ale aj na nevšed-
né miesta. Do 24. decembra 
tak vytvoria Reťaz Svetla, kto-
rá nás symbolicky spája.

Petra Hrehušová

(zdroj: betlehemskesvetlo.sk)

Betlehemské svetlo aspoň symbolicky 

Skautský vodca Jaroslav Koutenský odovzdáva betlehemské 
svetlo do rúk primátora mesta. (foto: P. Hrehušová)

• V betlehemskej bazilike je olejová lampa, ktorá horí už niekoľko storočí. Olej k udržiavaniu jej večného plameňa pochádza 
z celého sveta.

• Do roznášania Svetla sa len v Európe zapája vyše milión ľudí, v roku 2000 sa tradícia rozšírila aj o severoamerický kontinent.
• Slovenskí skauti ho doručia do viac ako 330 miest a obcí na celom Slovensku.
• Aj tieto Vianoce žiarilo svetielko aj na Lomnickom štíte.

Niekoľko zaujímavostí o betlehemskom svetle:
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Schválením Všeobecného 
záväzného nariadenia č. 
3/2020 o doplnení a zmene 
VZN Mesta Nová Dubnica č. 
12/2018 O poplatku za ko-
munálne odpady  a drobné 
stavebné odpady sa od 1. 1. 
2021 menia sadzby za drob-
ný stavebný odpad.

Pôvodné sadzby, 30 €/t za 
triedený a 60 €/t za netriedený 
drobný stavebný odpad, ktoré 
platili doteraz, nepokrývali 
náklady mesta na prepravu 
a recykláciu, či poplatok na 
skládke. Nižšie poplatky boli 
stanovené s úmyslom neodra-
diť Novodubničanov od legál-
neho odovzdania stavebných 
odpadov na zbernom dvore. 
Spôsobili však aj zvýšený  prí-
sun stavebných odpadov od 

menších stavebných  fi riem, 
ktoré si vyrátali, že odovzda-
ním stavebných odpadov na 
zbernom dvore zaplatia me-
nej, ako keby odovzdali svoje 
odpady priamo na skládku či 
spracovateľovi stavebných od-
padov drvičkou.

Preto  sa od tohto roku mier-
ne navyšujú tieto poplatky              
a vytvára sa väčší rozdiel me-
dzi poplatkom za netriedený               
a triedený stavebný odpad, 
aby bola väčšia snaha staveb-
níkov či rôznych opravárov               
a domácich kutilov  zabezpe-
čiť triedenie stavebných odpa-
dov už pri ich tvorbe. (Pozor,                     
k triedenému odpadu za niž-
šiu sadzbu patrí aj prípadná 
zmes tehly a betónu či úlom-
kov kachličiek - dôležité je, že 
v tomto odpade nie sú plasty, 
krabičky od cigariet, vrecia od 
cementu a pod). 

Radi vám poradíme
Ak chcete pri plánovanej 

oprave alebo rekonštrukcii 
bytu či domu ušetriť  a nepla-
tiť vyšší poplatok za stavebné 

odpady, kontaktujte  odd. ŽP  - 
radi vám poradíme, ako na to.

Ako prebieha odovzda-

nie stavebného odpadu na 

zbernom dvore? A čo mám 

triediť?

Pri privezení drobného 
stavebného odpadu na zber-
ný dvor oznámite správcom 
zberného dvora, že máte sta-
vebný odpad, umožníte jeho 
odváženie na mostovej váhe, 
samostatne vyložíte jednotlivé 
druhy stavebných odpadov do 
určených kontajnerov (trie-
dime zvlášť betóny, tehly, ke-
ramiku a obkladačky, asfalt, 
ypor a ytong tvárnice, zmieša-
ný stavebný odpad), preuká-
žete sa platným občianskym 
preukazom a na základe vá-
ženky uhradíte poplatok za 
skutočne odovzdané množ-
stvo drobného stavebného 
odpadu v hotovosti správcovi 
zberného dvora, ktorý vystaví 
o platbe pokladničný doklad.

 
Katarína Bašná

Mestské zastupiteľstvo schválilo na svojom decembrovom zasadnutí všeobecne záväzné 
nariadenie č. 3/2020 o doplnení a zmene Všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2018 Mes-
ta Nová Dubnica o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa 
upravili sadzby poplatku za odpad nasledovne: 

1) Zákon o odpadoch ukladá 
mestám a obciam, aby nákla-
dy na odpady hradili z miest-
neho poplatku za odpad, 
preto by mala výška poplatku 
zodpovedať skutočným nákla-
dom. 
2) Zmeny v Zákonníku prá-
ce priniesli zamestnancom 
vyššie mzdy, zároveň zvýšili sa 
ceny pohonných hmôt, preto 
vývozca odpadu zvýšil cenník 
za vývoz odpadov. 
3) Cena za uloženie zmesové-
ho komunálneho odpadu na 

skládku odpadov sa zvyšuje 
o 6 € za tonu odpadu, čo pri 
2100 t predstavuje navýšenie 
nákladov za skládkovanie               
o 12.600 € - čo je hneď viac ako 
euro na osobu a rok.
4) Každoročne sa znižuje po-
čet poplatníkov – čiže tých, 
ktorým mesto vyrubuje popla-
tok za odpad. Bohužiaľ, ani 
výstavba nových bytových či 
rodinných domov zatiaľ ne-
spôsobila nárast počtu obyva-
teľov mesta, zároveň „vďaka“ 
zhoršenej hospodárskej situ-

ácii kvôli pandémii koronaví-
rusu hlásia aj novodubnickí 
zamestnávatelia pokles za-
mestnancov, za ktorých hra-
dia poplatok za odpad. 
5) Zvyšuje sa počet Novodub-
ničanov v dôchodkovom veku 
-  v tomto roku ich bude vyše 
3000, čo je o 250 viac ako pred 
tromi rokmi. Poplatníkov, 
ktorým mesto vyrubuje plnú   
sadzbu poplatku, je menej 
ako 7500!

Mesto pristúpilo k zvýšeniu poplatku za odpad, aby splnilo literu zákona a pokrylo náklady na 
odpadové hospodárstvo mesta, pričom ale musí aj vykonať redukčné opatrenia, aby bol príjem 
z poplatku dostatočný. Preto sa v tomto roku zameriame na optimalizáciu počtu kontajnerov                                   
v meste – znížime počet kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vykonáme rôzne aktivity                 
a opatrenia, ktoré povedú k zníženiu množstva zmesového komunálneho odpadu, ktorého zvoz               
a skládkovanie predstavuje prevažnú časť nákladov na odpadové hospodárstvo mesta.
K tomu však treba, aby nielen mesto, ale aj  jeho obyvatelia vykonali svoj diel práce na 
zlepšení výsledkov triedenia a recyklácie odpadu.

Katarína Bašná

Ročný poplatok  pre obyvateľa Novej Dubnice je 34 € (navýšenie o 2 € oproti minulým rokom). 
Zľavu majú automaticky bez dokladovania dôchodcovia nad 62 rokov 25% - čiže poplatok pre nich 
je 25,5 €. Zľavu 20% - poplatok 27,2 € na rok majú na základe žiadosti a predložených dokladov 
študenti a zamestnanci, ktorí sú ubytovaní mimo Novej Dubnice a osoby, ktoré nedosahujú život-
né minimum. Zľavu 70%  z poplatku majú osoby študujúce, pracujúce, alebo žijúce v zahraničí.                                
O ostatných podrobnostiach, zľavách a odpusteniach poplatku sa môžete informovať na klient-
skom centre MsÚ.

Preložené do zrozumiteľného jazyka:

Zvýšenie poplatku bolo schválené z nasledovných dôvodov:

Cena za stavebný odpad 
sa mierne zvýšila

Za odvoz odpadov v našom meste zaplatíme viac

Opätovne platia pôvodné otváracie hodiny zberného dvora, pripomíname,

že v pondelok je pre verejnosť zatvorený.

Pondelok:  zatvorené
Utorok:  7.00 – 16.00 hod
Streda:  7.00 – 17.00 hod
Štvrtok:  7.00 – 16.00 hod
Piatok:  7.00 – 16.00 hod
Sobota:  9.00 – 13.00 hod

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia sa môže zmeniť, pre aktuálnej-

šie informácie sledujte web stránku mesta, alebo si nainštalujte aplikáciu Nová 

Dubnica do mobilného telefónu. Ďakujeme za pochopenie.

JARNÉ ZVOZY ODPADU

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA

Drobný stavebný 
odpad vytriedený, bez 

prímesí, vhodný na 
recykláciu

0,040 €
1 kg odpadu

Drobný stavebný
odpad netriedený,

určený na zneškodnenie 
na skládke odpadov

0,075 €
1 kg odpadu

Poplatník

Fyzická osoba

Fyzická osoba

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na účel podnikania

Množstvový zber – sadzba v € za 1 liter odpadu

Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí určený

na recykláciu – sadzba v € za 1 kilogram odpadu

Drobný stavebný odpad netriedený určený

na zneškodnenie na skládke odpadov – sadzba

v € za 1 kilogram odpadu

Prihlásená v meste na trvalý alebo 
prechodný pobyt

0,0932 €/deň

0,03 €/deň

0,0932 €/deň

0,03 €/deň

0,0653 €/deň

0,0531 €/liter odpadu

0,040 €/kg odpadu

0,075 €/kg odpadu

Oprávnená užívať alebo užívajúca 
nehnuteľnosť ( byt ) na iný účel ako 
podnikanie a nemá TP na území mesta

Oprávnená užívať alebo užívajúca 
nehnuteľnosť ( garáž, záhrada ) na iný účel 
ako podnikanie a nemá TP na území mesta

Sadzba v €/deň

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. Ďakujeme!

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

22. 2. 2021 pondelok Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

23. 2. 2021 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

24. 2. 2021 streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 

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

25. 2. 2021 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,

B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

26. 2. 2021 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Medové lúky

IBV Miklovky, Dlhé Diely a Kolačín
- jarný zvoz objemného odpadu
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Na území nášho mesta, a há-
dam ani vo svete, nejestvuje 
človek, ktorý by si nepo-
vzdychol nad tým, čo nám 
rok 2020 priniesol. Nebol 
to ľahký rok ani pre nás 
dobrovoľníkov. Z príprav 
na súťaže sa stali prípravy 
na dezinfekciu verejných 
priestorov. Z úmyslov, ako 
najviac podnecovať kultúr-
ny život sa stali plány na to, 
aby sme našim občanom 
dokázali pomôcť v neľah-
kých poveternostných pod-
mienkach.

Z plánovaných akcií, ako 
oslava výročia nášho zboru, 
Floriánska kvapka krvi, sláv-
nostné otvorenie zrekonštru-
ovanej zbrojnice, zostali len 
termíny na papieri. 

Pritom na začiatku roku 
to vyzeralo všetko sľubne. 
19. januára sme sa v hojnom                                                       
počte zišli na výročnej člen-
skej schôdzi s úsmevom na 
tvári. 30. januára sme pre-
berali z rúk ministerky vnút-
ra Denisy Sakovej kľúče od 
nového zásahového vozidla 
Iveco Daily. Ale ako vydýchli 
sviatky odzdobením vianoč-
ného stromčeka, začali sa ob-
javovať prvé náznaky, že tento 
rok bude o niečo ťažší ako tie 
predošlé. 

Dňa 4. februára sme absol-
vovali celodenný zásah pri po-
vodniach, ktoré okrem pivníc 
zasiahli aj naše mestské kúpa-
lisko. Netrvalo dlho a Iveco 
bolo 7. februára otestované pri 
napúšťaní bazéna v kúpalis-
ku. Malým svetlom nádeje boli 
oslavy MDŽ, ktoré sme uspo- 
riadali pre naše členky. Do ka-

rát nehrali ani požiare, ktoré 
začali vyčíňať pomerne skoro. 

Dňa 23. marca sme boli po-
volaní na dohášanie ohnísk 
vzniknutých na lúkach nad 
našou obcou. Vtedy sme za-
čali tušiť, že nebudeme hasiť 
len ohniská vzniknuté po 
návštevníkoch hôr, ale aj jed-
nom nezvanom návštevníkovi 
Covid-19. Dňa 3. apríla bol za-
kúpený postrekovač Hecht na 
dezinfekciu verejných pries-
torov. Výjazdy sme realizovali 
2-krát do týždňa od 16. apríla 
až takmer po začiatok leta.

Pre pandemické opatrenia 
bolo tradičné stavanie mája 
po prvýkrát nahradené žeria-
vom, čo bolo pre nás názna-
kom, že tento rok nebude po-
nímaný v zmysle tradícií. Žiaľ, 
osud prináša rôzne údely, 
ktorým musíme čeliť. Zmierniť 
ich je možné aj vzdaním vďaky 
tým, ktorí nad nami držia vždy 
ochrannú ruku. Nepochybne 
je takouto osobou aj náš pa-
trón sv. Florián, ktorému sme 
vzdali 4. mája hold celoslo-
venským húkaním hasičských 
vozidiel, ale i zapálenou svieč-
kou pri soche nášho patróna. 

Kúpalisko Letka nám dalo 
opäť zabrať 26. mája, kedy 
sme ako technická výpomoc 
asistovali pri čerpaní bazénov 
a ich čistení. 16. júna sme tak-
tiež technicky asistovali pri 
zaliatí obvodových múrov na 
zistenie netesností pivníc na 
ZUŠ. Po pominutí prvej vlny 
pandémie sme sa rozhodli zor-
ganizovať 26. júla pre našich 
členov posedenie v Kyškách 
na čerstvom vzduchu, čo malo 
slúžiť aspoň ako malá kom-
penzácia neuskutočnených 

osláv. 3. augusta sme otesto-
vali ochranný oblek Sršeň pri 
odstraňovaní osieho hniezda.

S kvapkou neistoty ale,                      
s o to väčším odhodlaním sme 
sa rozhodli 14. – 16. augus-
ta zorganizovať hody v našej 
obci. Verím, že aj napriek 
prísnym opatreniam a prie-
trži mračien sme pre našich 
občanov vniesli aspoň kúsok 
zábavy do opatreniami za-                                  
siahnutých životov.

Jeseň sa prejavila najmä ras-
túcimi zrážkami, ktoré posled-
né roky sledujeme so zväčšu- 
júcou sa obavou. V septembri 
a októbri sme niekoľkokrát za-
sahovali pri odčerpávaní vody 
zo záhradiek, pivníc či kina 
Panorex. Koncom októbra sme 
ako dobrovoľníci pomáhali pri 
príprave plošného testovania 
a zabezbpečovali sme dezin-
fekciu odberných miest. 

Aj keď vyhliadky na koniec 
roka nevyzerali na úsmev, 
predsa len sme sa rozhodli 
jeden úsmev darovať. Bol to 
úsmev pre naše deti. Z toho 
dôvodu bol do obce „povo-
laný“ 5. decembra hasičský 
Mikuláš, ktorý jazdil po dedi-
ne a pri každom dome, z kto-
rého vykúkali detské oči, sa 
pozastavil s menším darom. 
V decembri sme pomáhali pri 
stavbe vianočného stromčeku 
v kostole a pred koncom roka 
(29. decembra) sme po povod-
ni odčerpávali vodu z tech-
nických miestností. Aj vďaka 
príspevku mesta sme v tento 
deň mohli priniesť novú tech-
niku z obce Korňa. 

Rok 2020 nám žiaľ zobral 
okrem nášho zabehnutého 
stereotypu aj 2 členov, s kto-

rými sme sa dôstojne rozlúčili 
a budeme ešte dlho spomínať 
na ich prínos pre náš zbor.

Na druhú stranu nadobudli 
sme skúsenosti aj z iných ob-
lastí zásahovej činnosti, mno-
ho intenzívnych zážitkov, pri 
ktorých sme sa mohli stretnúť 
aj keď len na okamih. S ras-
túcou potrebou nášho povola-
nia sme dostávali aj vďaku od 
našich spoluobčanov.

Naopak naša vďaka pa-
trí všetkým našim členom, 
sponzorom, sympatizantom 
a v neposlednom rade mestu 
Nová Dubnica, bez ktorého 
by náš Dobrovoľný hasičský 
zbor Nová Dubnica – Kolačín 
nemohol vyvíjať toľko hodnot-
ných aktivít.  Vďaka ročnej do-
tácií 4500 € sa nám podarilo 
zakúpiť vybavenie v hodnote 
2 950 €  do zrekonštruovanej 
zbrojnice. 1 000 € slúžilo len 
na výjazdy, pohonné hmoty, 
technickú výpomoc. Za 250 € 
sme si mohli plnohodnotne 
udržiavať našu techniku. 300 
€ slúžilo na drobný materiál, 
starostlivosť o vozový park                
a čistotu priestorov. Za takúto 
formu podpory patrí mestu 
veľká vďaka. Naša spolupráca 
je dôkazom toho, že investí-
cie do pripravenosti sa ukážu 
najmä vtedy, kedy sú najviac 
potrebné pri predchádzaní 
oveľa väčším škodám. 

Dušan Kačík

predseda DHZ
Nová Dubnica - Kolačín

Pandemický rok 2020
okom dobrovoľného hasiča

Pravidelnú dezinfekciu verejných priestranstiev sme 
vykonávali niekoľko mesiacov. (foto: D. Kačík)

Nové Iveco Daily pri zásahu počas povodňovej situácie 
v záhradkárskej osade. (foto: D. Kačík)

Zima na malom dvore je pre 
psy (prípadne mačky) krutá, 
ak nemajú možnosť sa ukryť 
a zohriať. Na mnohých dvo-
roch, aj v Novej Dubnici či 
Kolačíne, je ešte stále mož-
né vidieť psy držané v nevy-
hovujúcich podmienkach. 
Najviac zraniteľné sú v mra-
ze či naopak horúčavách 
psy držané na reťazi, trochu 
lepšia situácia je malý vybe-
tónovaný dvor.

Chlad a mráz znášajú jed-
notlivé plemená i jedinci roz-
dielne – závisí to od veku, 
veľkosti a stavby tela psa, no 
hlavne od jeho zdravotného 
stavu, srsti, telesného tuku           
a úrovne aktivity. Niektoré 
severské plemená psov zimu             
a sneh milujú. Nevadí im ležať 
v snehu a vďaka hustej pod-
sade si vedia udržať teplo. Pa-
mätajte, že čím menší a drob-
nejší pes je, tým rýchlejšie 
prechladne. Rovnako to platí 
aj pre srsť. Čím kratšia, tým 
nižšia odolnosť a znášanli- 
vosť mrazu. Pre vonkajší chov 
sú vhodné huňaté dlhosrsté 
plemená. Medzi ich zástupcov 
patria bernský salašnícky pes, 
kaukazský ovčiak alebo naprí-
klad aljašský malamut či vese-
lí huňatí miešanci.

Zdravé zviera zvládne bez 
problémov stredoeurópsku 
zimu. Zima mu začne byť až 
vtedy, ak je dlhší čas bez po-
hybu na jednom mieste. Psí 
seniori sú náchylnejší na zimu 
a prechladnutie.

Počas extrémnej zimy 
však psy žijúce bežne vonku 
potrebujú zvýšenú starostli-
vosť. Pes by mal mať k dispo-
zícii zateplenú búdu, ktorá by 
mala byť dobre zaizolovaná, 
vyvýšená, otočená vchodom                                 
k juhu, mala by mať „pred-
sieň“ a závetrie, kde môže pes 

spať, samozrejmosťou by mala 
byť podložka – buď zakúpená 
v chovprodukte, alebo poslúži 
aj nastlaná slama (nevhodné 
sú koberce či deky, ktoré môžu 
navlhnúť) – tipov na to, čo dať 
do búdy, nájdete na internete 
dosť.  Ak máte psa počas dňa 
vonku a  dvor je otvorený, vy-
dláždený či vybetónovaný, po-
ložte mu na obľúbené miesto, 
kde čaká na váš návrat, izo-
lačnú podložku.  Pri teplotách 
nižších ako -15°C dajte psíka 
radšej do zatepleného priesto-
ru (ale pozor, nie do vykurova-
ného, pretože by to bol pre psa 
veľký tepelný šok)  -  garáže, 
suterénu či vstupnej chodby,  
samozrejme aj tam mu dajte 
podložku, aby neležal na be-
tóne či studenej dlažbe. 

Pes musí mať v zime dosta-
tok stravy, pretože potrebuje 
viac energie na udržanie teles-
nej teploty. Zabudnite preto 
na diétne dni, psa by ste mali 
kŕmiť pravidelne každý deň, 
pridajte o 20% krmiva viac 
ako inokedy. Pes aj v mrazoch 
potrebuje vodu, takže pravi-
delne zmrznutú vodu vymie-
ňajte alebo zadovážte výhrev-
né misky, ktoré zabezpečia, 
že teplota vody neklesne pod 
3°C.

Nebezpečenstvo na psa               
v zime číha i v podobe posy-
pov soľou a štrku. Soľ ľahko 
preniká malými trhlinkami              
v labkách a nepríjemne páli              
a leptá. 

Vhodné je pred prechádz- 
kou vonku labky namazať 
mastným krémom (vazelína, 
indulona a pod.)  a po návrate 
domov umyť psovi labky  vlaž-
nou vodou a opäť natrieť.  

A čo mačky dvorové, zá-
hradné? Tak isto ako psy, po-
trebujú v zime najmä 2 veci 
– dostatok kvalitnej potravy 
a teplo.  Najzraniteľnejšie sú 
choré, mladé, či seniori. Na 
dvore tým vonkajším umiest-
nime aspoň polystyrénovú 
striešku či krabicu, vystlanú 
slamou či senom. 

Ak ste zvažovali, či si 
adoptovať psíka či mačku             
z útulku, neváhajte  - najmä 
teraz v zime tým urobíme 
naozaj dobrý skutok (ak to 
teda s chovom zvieratka mys-
líte vážne a viete, že potrebuje 
papať, kakať, hýbať sa, hrať sa 
a ešte všeličo iné).   

Katarína Bašná

Vonku prituhlo 
ľuďom aj zvieratám

Štatistika vývoja počtu obyvateľstva v meste Nová Dubnica

Kategória

Počet narodených detí

Počet uskutočnených sobášov

Počet úmrtí

Počet prisťahovaných

Počet odsťahovaných

Počet presťahovaných v rámci mesta

Počet

92

44

158

155

187

295

Vek / Obdobie

0 - 3 roky
3 - 6 rokov
6 - 15 rokov
15 - 18 rokov
18 - 60 rokov
60 a viac rokov
Spolu

2017

289
270
724
239

6482
3129

11133

2018

303
272
739
223

6395
3192

11124

2019

298
294
764
210

6308
3231

11105

2020

295
296
784
213

6128
3309

11025

2021

290
307
799
223

5979
3328

10926

Časť mesta

Pobyt len
v meste
Nová Dubnica

Nová Dubnica
Malý Kolačín
Veľký Kolačín
Spolu

muži

251

3891
141
243

4526

ženy

126

4492
145
241

5004

chlapci

14

652
28
46

740

dievčatá

20

569
24
43

656

spolu

411

9604
338
573

10926

Veková štruktúra obyvateľstva
k 1. januáru

Počet obyvateľov podľa častí mesta
k 1. januáru 2021

Zmeny v obyvateľstve podľa kategórií 
za rok 2020 k 1. januáru 2021
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Aj napriek tomu, že sa kultúrny život v našom meste prerušil, veríme, že po prekonaní náročnej situácie, sa opätovne bu-
deme stretávať na vašich obľúbených podujatiach a aktivitách, ktoré robia nás život krajšími a zmysluplnejšími. 

Kultúru však ani doma nezanedbávajte! Maľujte, spievajte, čítajte,  vzdelávajte sa,  hrajte sa s deťmi, venujte sa tvorivým aktivitám,  
pozerajte dokumenty, fi lmy, choďte do prírody na prechádzky. Pripravili sme pre vás pár tipov, ako môžete toto obdobie využiť.

V tejto časti vám ponúkame prehľad vzdelávacích, tvorivých a zábavných  programov pre deti: 

• lepsiageografi a.sk – geogafi cké kvízy, cvičenia a mapové hry 
• testokazi.sk – názorné riešenia príkladom z matematiky, približne 8000 príkladov 
• goblmat.eu – riešenie matematických príkladov 
• ucimesananete.sk – diktáty, ktoré nahovorili známe osobnosti, ako Miro Jaroš, Filip Tůma, Adela Vinzeová 
• eduportal.sk – diktáty, matematika, slepé mapy 
• programalf.com – interaktívne hry pre najmenšie deti
• kids.nationalgeographic.com – objavovanie faktov o zvieratách, geografi i, vede, prírode a histórii
• stories.audible.com/discovery – načítané knihy v angličtine a iných jazykoch 
• global.cbeebies.com – hravé videá od BBC pre malé deti 
• duolingo.com – naučte sa cudzie jazyky zadarmo
• garbagegobblers.sk – triedenie odpadu, recyklácia, veselé aktivity pre školu aj voľný čas
• abcskolka.sk – vzdelávanie pre predškolákov

• Martinus – Prečítam ti rozprávku
• Strom života – Urob si sám, vedecké okienko ....
• Veda na dosah – fyzikálne a chemické pokusy Jozefa Beňušku   
• ateliermaskrta.sk – zábavno kreatívny cyklus pre všetky tvorivé deti 
• veselerozpravky.sk – obľúbené rozprávky na počúvanie 
• rtvs.sk – audionahrávky rozhlasových rozprávkových hier 
• sdetmi.com – on line prenosy zo zoologických záhrad a podmorských svetov z celého sveta, 23 zvieratiek, ktoré nau-

číte deti hravo nakresliť a veľa ďalších aktivít

Možností, ktoré obohatia deti i dospelých je veľa, nezabúdajme však, že deti si čas strávený na tablete, počítači či mobile 
ešte nevedia ustrážiť a hoci im opakujeme, že veľa „mobilovania“ a „počítačovania“ škodí, je im ťažko sa od obrazovky 
odtrhnúť. Strážme ich teda my a doprajme im dostatok iných tvorivých činností a pohybu na čerstvom vzduchu. Padne to 
predsa dobre aj nám dospelým.

Cez portál YouTube môžete deťom pustiť rozprávky, rozhlasové hry, spoločne objavovať vedu či získať inšpiráciu
pre kreatívnu tvorbu:

Chcete si spríjemniť súčasnú krízovú situáciu? Zapojte sa do 
súťaže a nafoťte zimnú krásu nášho mesta - jeho jednotlivých 
častí, zákutí, zaujímavých okamihov zo zimných prechádzok, 
snehovej nádielky. 

Súťaž bude prebiehať celý rok podľa ročných období. 
Uzávierka zimného kola bude 31. 3. 2021. 

Vaše autorské fotografi e posielajte spolu s  vašim menom,                         
e-mailom, telefonickým kontaktom a súhlasom so zverejnením 
fotografi e na adresu: kebiskova@novadubnica.sk (v predme-
te správy je potrebné uviesť FOTOSÚŤAŽ, fotografi e zasielajte 
v maximálnom rozlíšení, 240 - 300 dpi). Tiež ich môžete priniesť 
osobne na USB kľúči na oddelenie kultúry MsÚ, č.t. 042/4433484 
kl. 111 alebo 112. Alebo ich pošlite v tlačenej podobe vo formáte 
A4 v maximálnom rozlíšení na adresu: Oddelenie kultúry MsÚ, 
Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica.

Všetky fotografi e uverejníme na webovej stránke mesta. 
Rozhodovať o víťaznej snímke budú „lajky“ na fotkách 
umiestnených v špeciálne zriadenom albume.  

Pravidlá fotosúťaže: 
Fotografi e by mali byť iba z roku 2021. K fotografi i treba vložiť 
názov. Maximálny počet fotografi í je 4. Za každé ročné obdobie 
vyhrávajú tri fotografi e. O jednej z nich rozhodnú hlasujúci na 
webovej stránke, jednu vyberie primátor mesta Peter Marušinec 
a jednu novodubnický fotograf Peter Jelínek.

Každý,  kto sa zapojí do fotosúťaže, bude zaradený do súťaže                   
o dvojdňový pobyt pre 2 osoby v kúpeľoch v Trenčianskych 
Tepliciach a hodnotné ceny od primátora mesta a mesta 
Nová Dubnica.

Vyhrajte dvojdňový pobyt v kúpeľoch

v Trenčianskych Tepliciach

Vo zvláštnych časoch pandémie Covid-19 sa dostávame 
do nových situácií. Čas trávime len s najbližšími, mož-
no viac čítame, možno viac hľadíme do počítača. Proste 
veci prežívame inak - s rúškami, pod ktorými skrývame 
obavy, neistotu, otázniky. 

A o tom všetkom môžete písať. O tom, čo neobyčajné alebo 
veľmi obyčajné zažívate v časoch karantény.  Súťaž je urče-
ná  pre všetkých občanov Novej Dubnice.  Príbeh môže mať 
podobu akéhokoľvek literárneho útvaru v maximálnom roz-
sahu 2 normostrany, básne by mali mať rozsah minimálne 
10 veršov.

Víťaz získa notebook a hodnotné knihy. 
Taktiež ročné zápisné zdarma do mestskej knižnice
v Novej Dubnici.

Všetky ocenené literárne diela budú zverejnené na webovej 
a facebookovej stránke mesta a v Novodubnických zves-              
tiach.
 
Literárne príspevky je možné zaslať poštou na adresu: 
Oddelenie kultúry a športu, Mestský úrad Nová Dubnica, 
Trenčianska 45/41, 018 41 Nová Dubnica s označením „Môj 
príbeh“ a kontaktnými údajmi (meno a priezvisko autora, 
adresa, kontakt, súhlas so zverejnením), alebo e-mailom na 
kebiskova@novadubnica.sk.  

Uzávierka súťaže je 19. marca 2021
Literárne práce bude vyhodnocovať odborná porota. Vý-
sledky súťaže budú zverejnené do konca marca 2021 pri prí-
ležitosti Mesiaca kníh.

Objavujte svet (aj) z pohodlia domova
NOVÁ DUBNICA

V ZIME 

Literárna súťaž
„Môj príbeh „

FOTOSÚŤAŽ

Na prelome rokov vždy hod-
notíme činnosť za príslušný 
kalendárny rok a plánujeme 
aktivity na nasledujúce ob-
dobie. 

Minulý kalendárny rok 
nielen nám, ale aj všetkým 
ľuďom nielen na Slovensku, 
ale aj na celom svete, neprial. 
Spôsobila to nešťastná  pandé-
mia  COVIDU-19. No i napriek 
tomu je dôležité, aby sme sa 
nevzdávali, boli optimistickí         
a verili, že prídu aj lepšie časy 
a opäť budeme môcť pokračo-
vať v našej činnosti. Korona 
nám prerušila naše napláno-
vané akcie, no niečo málo sme 
ešte stihli. 

Ako sme strávili dovolenku  
na Orave mohli naši občania, 
ale aj členovia, ktorí na tejto 
dovolenke neboli prítomní, 
vidieť na našej výveske. Sna-

žili sme sa využívať aj pobyt                     
v prírode rôznymi  turistický-
mi  vychádzkami do blízkeho 
okolia. Čas neúprosne letí                   
a zrazu je tu nový rok. Dovoľte 
mi, aby som na jeho prahu po-
priala všetkým našim členom, 
vedeniu mesta a všetkým jeho 
obyvateľom hlavne veľa zdra-
via, pracovných úspechov                 
a veľa optimizmu. Ďakujeme 
za dotáciu na činnosť organi-
zácie, vašu ochotu a porozu-
menie. 

Všetkým, ktorých radi  máme
zopár  prianí  posielame
nech ste zdraví, stále šťastní,
nech nový rok je prekrásny
majte lásky veľmi veľa
to vám zo srdca želá.
    
Alžbeta Kopačková

a výbor ZO JDS

Zhodnotenie činnosti  
ZO JDS za rok 2020
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Sýkorka chochlatá – je asi 
najkrajšou sýkorkou, ktorá sa 
občas zvykne objaviť na kŕmi-
dle najmä v oblastiach s ihlič-
natými stromami. Spoľahlivo 
ju prezradí výrazný chochol-
ček.

Sýkorka hôrna – je farebne asi 
najmenej výraznou sýkorkou. 
Veľkosťou približne ako zná-
ma sýkorka belasá, má čiernu 
čiapočku a pieskovohnedé 
bruško. Veľmi sa podobá na sý-
korku čiernohlavú, spoľahlivo 
ich rozlíšiť je však možné iba 
na základe ich spevu.

Sýkorka uhliarka – ako už 
názov spomína, uhliarka je 
sfarbením menej nápadná, 
nie nepodobná sýkorke veľkej, 
chýba jej však žlté sfarbenie 
bruška, ktoré je namiesto toho 
hnedé. Od sýkorky veľkej je aj 
o niečo menšia. 

Mlynárka dlhochvostá – pa-
trí medzi sýkorky a v kŕdlikoch 
je možné ju pozorovať najmä  
v našich záhradách. Mlynárka 
je taká drobná ružovo čierna  
gulička s veľmi dlhých chvos-
tíkom. Občas ju vidieť v blíz-
kosti kŕmidiel, na ktoré však 
zlieta len ojedinele.

Drozd čvíkotavý – ďalší, 
ovocie obľubujúci a pomerne 
bežný druh drozda v blízkos-
ti kŕmidiel. Má sivú hlavičku              
a oranžovú náprsenku, ktorá 
postupne prechádza do biele-
ho bruška. Hruď má zdobenú 
čiernymi škvrnkami. 

Stehlík pestrý – mimoriad-
ne obľubuje semienka rozlič-
ných rastlín a preto je stálym 
a vďaka sfarbeniu obľúbeným 
návštevníkom všetkých kŕ-
midiel. Prezradí ho krvavo-
červená maska tváre, hnedá 
náprsenka a žlté pierka na 
krídlach. 

Stehlík čížik – čížiček je 
nádherný malý žlto sfarbený 
vtáčik s čiernou čiapočkou. 
Okrem slnečnice obľubuje se-
mienka tují, púčiky na koná-
rikoch.  

Stehlík zelený (zelienka) – 
zelienka, ktorá tiež patrí me-
dzi stehlíky, je pomerne veľký 
žltozelený vtáčik s mohutným 
zobáčikom, ktorý sa na kŕmid-
le správa mimoriadne agresív-
ne a často si ho celé uzurpuje 
pre seba. 

Strnádka obyčajná – častý, 
ale podstatne plachejší ná-
vštevník kŕmidiel. Má citró-
novožltú hlavu a spodok tela, 
hnedú kostrč a hnedý chrbátik 
s tmavšími čiarkami. Pohybu-
je sa zväčša na zemi pod kŕ-
midlom, kde zbiera potravu, 
ktorá popadala z kŕmidiel. 

Pinka lesná – hoci väčšina 
piniek odlieta od nás na juh, 
niektoré zvyknú u nás aj pre-
zimovať. Samec má modrosivý 
vrch hlavy a krk. Boky hlavy 
a hruď sú hnedočervené. Má 
čierne čelo. Chrbát je červeno-
hnedý so zeleným odtieňom, 
kostrč zelenožltá. Brucho je 
hnedobiele. 

Sojka škriekavá – občasný 
návštevník kŕmidiel. Sojka je 
vtáčik veľkosti holuba, čer-
venkasto hnedej farby s typic-
kými čiernymi „fúzikmi“. Na 
krídlach má typické a trblieta-
vo modré zrkadielka. Je veľmi 
ostražitá a pri vyrušení odlieta 
s veľkým krikom do horných 
častí korún stromov. 

Brhlík obyčajný – jediný vtá-
čik, ktorý dokáže po strome či 
kŕmidle behať aj dole hlavou. 
Veľký je asi ako vrabec, má 
však väčšiu hlavu a krátky 
chvost. Má pomerne nezame-
niteľné sfarbenie so sivomod-
rým chrbtom, žltohnedým 
bruškom a čiernym pásikom 
cez oko.

V zimnom období, kedy sa v našom meste naplno rozbieha obľúbené prikrmovanie vtáctva, je možné na kŕmidlách plných 
rozličných semien, lojových guličkách či kúskoch neúdeného loja pozorovať veľké množstvo spevavcov, ktorým takto po-
máhame prežiť najťažšie obdobie v roku. Mnohé z nich poznáte veľmi dobre a stretávate sa s nimi prakticky každý deň. Ako 
však zima dosahuje svoje maximum, objavia sa na kŕmidlách či v záhradách aj obyvatelia ďalekého severu, ktorí k nám 
prilietajú za miernejšou zimou z arktických či subarktických oblastí Eurázie. Pre krátky priestor sa nebudeme venovať 
„známym tváram“, ako vrabec domový a poľný, sýkorka veľká a belasá, drozd čierny či hrdlička záhradná, ale predstavíme 
si niekoľko známych i menej známych druhov. Pokračovanie nabudúce. Text a foto: Michal Richter

Prvé kaderníctvo a holičstvo 
bolo na slobodárke pri Kultúr-
nej besede, potom v priesto-
roch súčasnej autoškoly pri 
Kultúrnej besede a odtiaľ sa 
presunulo v roku 1960 na prí-
zemie domu, kde sa teraz na-
chádza herňa a fyzioterapia 
Rehan.

Kaderníctvo a holičstvo 
patrilo pod Komunálne služ-
by v Dubnici nad Váhom                                 
a vedúcim tu bol pán Vladimír 
Galčík. Mnohí z vás si isto spo-
menú na Jaroslava Malenčíka,  
Martu Matlákovú, Otíliu Čer-
nú, Zdenku Galkovú či Milku 
Ďaťkovú.

A ako sa za socializmu
upravovali vlasy?

V šesťdesiatych rokoch to 
bolo predovšetkým  tupíro-
vanie, nosili  sa aj drdoly. 
„Učesať drdol nebolo vôbec 
jednoduché, vlasy sa vyčesali 
nahor, po prameňoch natupí-
rovali, preplietli a stočili. Ak 
som chcela docieliť trblietavý 
efekt, doniesla som si vianoč-
né ozdoby, rozdrvila ich, posy-
pala hlavu a celé to zastriekala 
lakom“ hovorí Zdenka Galko-
vá, ktorá v tomto kaderníctve 
pracovala 31 rokov.

Sedemdesiate a osemde-          
siate roky sa niesli v duchu 
parochní, ale predovšetkým  
trvalých. Tú mala na hlave 
takmer každá žena. Populárne 
boli aj vodové, čo znamenalo 
umytie hlavy, natočenie vla-
sov na natáčky a vysušenie. 
„Tých natáčok bolo podľa hus-

toty a dĺžky vlasov niekedy aj 
sto“, dodáva  Zdenka Galková.  
Ženy sedávali pod sušiakmi 
(tzv. helmami), listovali v ča-
sopisoch, rozprávali sa a ča-
kali, s akým výsledkom odídu.

A koľko ste vtedy za účes 
zaplatili? Za vodovú 6 Kčs, za 
trvalú 36 Kčs. Mladé dievčatá 
si často upravovali vlasy doma 
„svojpomocne“ kulmou.  Muži 
boli v účesoch menej výrazní. 
Ofi nky si česali na bok a popu-
lárne boli bokombrady.

V žiadnej domácnosti ne-
chýbal fén. Zohnať sa dali  iba 
dva druhy – český EM 521 a fén 
z NDR. Zo šampónov boli na 
výber až štyri druhy – žĺtkový, 
žihľavový, rumančekový a bre-
zový od De-Miclén. Do kader-
níctiev sa dodávali vo veľkých 
baleniach.

A o tom,  že profesia kader-
níka nebola vôbec jednodu-
chá, pripomína aj skúsenosť 
pani Galkovej z úplných za-
čiatkov. „Pracovala som aj                                              
s prístrojom, z ktorého viedli 
drôty.  Na vlasy som pripev-
nila také zvláštne úchytky, 
kovové spony, ktoré boli pod                      
prúdom. Vlasy som natočila 
na natáčky, postriekala rozto-
kom  a nechala pôsobiť asi 20 
minút. Namiesto tužidla som 
používala pivo. Účes pekne 
držal a vôňa piva rýchlo vypr-
chala“. 

Za cenné informácie ďaku-
jeme Zdenke Galkovej.

Eva Kebísková

Aké vtáky môžeme vidieť na kŕmidleZaspomínajme si
na mesto v (nie až tak) 
dávnej minulosti
Zaspomínajme si na dobu, keď sa nosili drdoly, na hla-
ve sa nám vlnili trvalé a chlapci chodili ostrihaní “podľa 
hrnca“.

Zo stretnutia kaderníčok v septembri 2019, zľava Z. Galková, 
M. Ďaťková, A.Karvašová, O. Grambličková, M. Porubanová, I. 
Šeptáková. (foto: archív Z. Galkovej)

Vedúci holičstva a kaderníctva, vždy usmiaty Vladimír Galčík. 
(foto: archív Marty Gašajovej)

Oddelenie kultúry a športu pripravuje v roku 2022, pri prí-

ležitosti osláv 65. výročia mesta Nová Dubnica, publikáciu 

Minulosť Novej Dubnice.

Ak máte staré fotografi e (aj rodinné) z obdobia 50. až 70. rokov, 
týkajúce sa Novej Dubnice, podeľte sa o ne s ostatnými. Vzácne 
„objavy“ zverejníme v chystanej publikácii, ale aj na výstave 
pri príležitosti 65. výročia mesta.
Stačí priniesť fotografi e na oddelenie kultúry a športu. My ich 
oskenujeme a ihneď vrátime. Môžete ich poslať aj e-mailom na 
adresu kebiskova@novadubncia.sk (s menom, priezviskom, 
popisom fotografi e a súhlasom so zverejnením).

Ďakujeme

Máte doma v krabici staré fotky Novej Dubnice?
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Ing. František Manas
Dňa 18. januára uplynulo 12 rokov, čo nás na-
vždy opustil milujúci manžel, otec a starý otec 
František Manas. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Jolana Kočková
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič nie je 
také, ako bolo predtým. Všade okolo chýba tvoj 
hlas, mala si rada život, my teba a ty nás. 21. ja-
nuára uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustila 
milovaná mama, babka a manželka Jolana Koč-
ková. S láskou spomíname.

Jaroslav Poruban
Dňa 26. januára uplynie 23 rokov, odkedy nás 
náhle opustil vo veku 58 rokov náš milovaný             
a starostlivý manžel, otec a dedko Jaroslav                
Poruban. S láskou a úctou si pri sv. omši spo-
mína manželka, dcéry a vnúčatá. Ďakujeme za 
tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.

Jolana Pagáčová
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme              
s tebou každý deň. Dňa 25. januára uplynulo                                                                                                 
5 rokov, čo nás navždy opustila manželka, ma-
mina, babka a prababka Jolanka Pagáčová.                   
S láskou spomínajú manžel František a deti                     
s rodinami.

Milan Bašo
12. januára uplynulo 13 rokov, keď nám rana                 
z neba vzala teba, drahého manžela, milované-
ho otca a najlepšieho dedka Milana Bašu. So sl-
zami v očiach, s láskou v srdci spomínajú man-
želka, deti s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

Jozef Bugala
Dňa 31.12. 2020 sme si pripomenuli 20 rokov od-
chodu do večnosti nášho drahého manžela, otca 
a dedka Jozefa Bugalu. S úctou a láskou naňho 
spomína manželka a syn. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku.

Pavol Keher
Čas neúprosne plynie, 11. januára to bol rok, 
čo nás opustil manžel, otec, dedko a pradedko 
Pavol Keher. S láskou spomína manželka, dcéry 
Marta a Eva s rodinami.

Milan Karvaš
Dňa 23. decembra nás vo veku 83 rokov na-
vždy opustil milovaný manžel, otec, dedko, 
pradedko, švagor, ujko a strýko Milan Karvaš. 
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili posled-
nej rozlúčky, uctili si jeho pamiatku a snažili sa 
zmierniť náš žiaľ. S úctou smútiaca rodina.

Mária Ševcechová
Dňa 22. januára uplynulo 5 rokov, čo nás                         
navždy opustila mama, babka a prababka Mária                    
Ševcechová. S láskou a úctou si na ňu spomína 
syn s rodinou.

Spomienky a smútočné poďakovania

Uchovka bazová, aj keď sa skôr používa názov Judášovo ucho,  
naozaj pripomína ľudské ucho. Rastie  na kmeňoch a konároch 
čiernej bazy, väčšinou odumretých. Chrumkavá konzistencia  
uchovky sa v pokrmoch stáva prioritou. Môžeme ho ale 
konzumovať aj bez tepelnej úpravy, pre niektorých je dokonca  
takáto chutnejšia. (foto: Martin Arcimovič)

Plamienka zimná sa v staršej literatúre uvádza tiež ako 
plamienka zamatovohlúbiková. Je jednou z mála jedlých húb, 
za ktorými sa oplatí brodiť v snehu. Dá sa nájsť takmer všade 
v listnatých  lesoch, dokonca na agátoch, jaseňoch či javoroch. 
Vzhľadom na to, že rastie v zime, nemáte si ju veľmi s čím 
pomýliť. Veľmi dobrým pomocníkom, ako spoznať plamienku,  
je  zamatovo-plyšový hlúbik, ktorý je dosť tuhý, a po odtrhnutí 
ihneď sčierne, niečo také nemá žiadna iná podobná huba. 
Plamienka je veľmi chutná, predovšetkým v polievkach, 
konzumujeme však vždy len klobúčiky, nie nožičky. Má 
dokázané zdravotné účinky, je to antioxidant, stimuluje 
imunitný systém, znižuje krvný tlak a hladinu cholesterolu. 
(foto: Eva Kebísková)

Vyjsť si v zime s košíkom na huby? Pokiaľ nie sú treskúce 
mrazy, prečo nie? Zimný les je prekrásny, pokojný, tichý              
a nájsť navyše ešte huby, to naozaj poteší.

Okolo Novej Dubnice je veľa miest, na ktorých zimné huby 
rastú a verte mi, že ak sa ich naučíte zbierať, prebudí sa vo vás 
hubárska vášeň. A nebojte sa, hubárov v tomto období je naozaj 
veľmi málo a tak vám huby isto nikto nevyzbiera. Ja už si zimu 
bez čerstvých húb ani neviem predstaviť. 

A kde hľadať? Rastú predovšetkým ako drevokazné huby,  
ktoré nájdeme najčastejšie na starých padnutých stromoch                          
a pňoch. Medzi najobľúbenejšie patrí hliva ustricovitá, pla- 
mienka zimná (rastie aj pod snehom) a uchovka bazová (judá-
šovo ucho, čierny hríb). Sú veľmi odolné a vydržia teploty až do 
mínus desať stupňov pod nulou.

V kuchyni sú všestranne využiteľné od polievok, omáčok,                 
v perkelte, prívarku, rizote  alebo len tak podusené na cibuľke. 

 
Eva Kebísková

Aké huby vieme nájsť 
počas zimy?
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Cesta hrdinov SNP je               
najdôležitejšia turistická 
magistrála na Slovensku. 
Siaha zo severovýchodu 
krajiny od  Duklianskeho 
priesmyku až na západ po 
Devín.  Prechádza väčšinou 
významných oblastí Sloven-
ska, ktoré zohrali dôležitú 
úlohu počas Slovenského 
národného povstania, alebo 
počas oslobodzovania kra-
jiny v rokoch 1944 až 1945. 
Celá táto magistrála je zna-
čená červeným turistickým 
značením. 

Cesta hrdinov SNP (Cesta) 
zlákala stovky turistov, aby sa 
na ňu vydali. Niektorí ju zvlá-
dajú na etapy s prestávkami a 
niektorí ju pochopili ako vý-
zvu a dali ju „na jeden šup.“ 
Do tejto druhej skupiny patrí 
aj členka Klubu slovenských 
turistov Kolačín - Patrícia 
Krausová.

Prvýkrát som sa s ňou 
stretla na jar, keď priniesla 
vyplnenú prihlášku do KST                         
a prezradila mi svoj zámer. Už 
vtedy sme sa dohodli, že po 
návrate z Cesty mi poskytne 
rozhovor. Koronavírus a opat-
renia s ním spojené  spôsobili, 
že sme naše stretnutie museli 
odložiť až na október, čo na 
druhej strane umožnilo Patrí-

cii  obzrieť sa späť s určitým 
odstupom. 

Útla, 29-ročná ekonómka,  
precestovala celý svet. Istý čas 
strávila v Austrálii, Indonézii , 
na Taiwane i v USA, kde tvrdo 
pracovala, voľačo zarobila,                          
a tak si mohla dopriať 28 dní 
dovolenky, počas ktorých 
prešla 800 km s batohom na 
chrbte, aby dospela k pozna-
niu, že Slovensko môže hrdo 
súperiť s inými krajinami                                                 
v súťaži prírodných krás, za-
ujímavostí a malebnosti. Zis-
tila, ako sama hovorí, že nie 
všetci  môžu odísť do zahrani-
čia, pretože niekto musí zostať 
aj doma, aby pomáhal vytvoriť 
zo Slovenska lepšiu krajinu.    
O tom, že má k prírode blízko, 
svedčí aj to, že sa rozhodla do-
plniť si vzdelanie a momentál-
ne študuje na Fakulte ekológie 
Technickej univerzity Zvolen 
a  popri tom pôsobí ako envi-
rolektorka pre materské školy.

Na Cestu sa spočiatku roz-
hodla vydať sama, pretože 
nepoznala nikoho, kto by si 
mohol z práce zobrať voľno 
na celý mesiac. Štartovala z 
Dukly a začiatky vôbec neboli 
jednoduché. 

„Prvý týždeň bol naozaj drs-
ný. Moje telo nebolo zvyknuté 
niesť tretinu svojej váhy na 
chrbte a už vôbec nie počas 

takých dlhých vzdialeností. 
Všetko to začalo bolesťou ľa-
vého členka, ktorá prešla do 
ľavého a neskôr aj pravého ko-
lena. Každý deň zároveň bolel 
chrbát, najmä ľavé rameno, 
ktoré mi niekedy išlo doslova 
urvať. Z bedrového pásu som 
mala každý deň ubolené a od-
reté boky. Keď som sa snažila 
šetriť kolená, začali ma bo-
lieť stehná a slabiny. Do toho 
všetkého postupne pribúdali 
aj pľuzgiere na nohách. Keď 
už boli chodidlá v istom mo-
mente preplnené pľuzgiermi, 
začali sa mi objavovať aj na 
dlaniach zo spotených pa-
ličiek. Asi po týždni si však 
telo začalo zvykať a bolesti 
ustupovať. Niekoľkokrát som 
do cieľa doslova dokrivkala 
so slzami v očiach od bolesti 
a vyčerpania. Oveľa častejšie  
som však mala slzy v očiach 
od dojatia nad krásami tohto 
života a sveta.“

Patrícia prešla časť Cesty 
sama, časť s priateľom, niekoľ-
ko úsekov so spolužiakom, ale 
aj s veselými Východniarmi. 
Stretla množstvo zaujímavých 
ľudí, ktorí vďačne a ochotne 
pomohli, pridali i prijali vzác-
nu radu, dodali dobrú náladu 

a hlavne vliali nádej, že to 
zvládne. 

Z prvej etapy na východe 
sa jej najviac páčilo na vr-
chu Žobrák a pohorie Čergov.                                                                
Z druhej etapy cez Slovenské 
rudohorie zase chata Volo-
vec a výhľad zo Skaliska kú-
sok nad ňou. Tretia etapa po 
hrebeni Nízkych Tatier bola 
takmer celá nádherná, predo-
všetkým  prostredie útulne An-
drejcovej, výhľady z Ďumbiera 
či západ slnka s kamzíkmi nad 
útulňou Ďurkovou s perzeid-
mi v noci ako bonusom. Štvrtá 
etapa viedla cez Kremnické 
a Strážovské vrchy a kúsok 
cez Veľkú a Malú Fatru. Tu jej 
učarovala NPR Strážov , kam 
sa určite plánuje  vrátiť. No a 
zo záverečnej etapy cez Biele 
a Malé Karpaty  napriek neprí-
jemnej skúsenosti s komármi 
vyzdvihla výhľady z Veľkej 
Javoriny a západ slnka a po-
zorovanie nočnej oblohy zo 
Skalnatej. 

„Bola to naozaj krásna               
a nevšedná Cesta. V KST sa 
postarali, aby sme videli                
a zažili všetky tváre Sloven-
ska, a tak Cesta viedla nielen 
cez lesy, hory, lúky, polia, as-
faltky, dediny a mestá, ale aj 
cez bažiny, blato, žihľavu, ma-

linčie, cintoríny, krížom cez 
rómsku osadu, cez elektrické 
ohradníky plné býkov, popod 
diaľničné mosty, cez poorané 
role, cez medvedie teritóriá               
a podobne,“ dodáva Patrícia.

Možno si v tejto chvíli kla-
diete otázku, prečo ľudia pod-
stupujú takéto útrapy a či im 
to stojí za to. Patrícia v tom 
má jasno a dodáva:  „Je osvie-
žujúce a ducha povznášajúce 
zanechať občas každodenné 
starosti a problémy, odísť do 
prírody a riešiť iba základ-
né fyziologické potreby, ako                          
a kde budem dnes spať, čo bu-
dem jesť, kde nájdem prameň 
vody a podobne. Odporučila 
by som to každému človeku 
takto „vypnúť“ aspoň raz za 
nejaký čas. Človek si potom 
oveľa viac váži mäkkú posteľ, 
teplú sprchu, tečúcu vodu              
z kohútika, obyčajný záchod, 
umývadlo, v ktorom môže po-
hodlne umyť riady, oblak na 
oblohe či solitérny strom po 
ceste, ktorý mu v rozhorúčený 
deň poskytne tieň a rôzne iné 
„maličkosti“, ktoré berieme 
bežne ako samozrejmosť.“

Patríciu  podporovala celá 
rodina, aj keď najbližší jej čas-

to dávali najavo strach a oba-
vu o jej zdravie a bezpečnosť. 
To všetko vyvažovala dôvera, 
že to zvládne a ustojí.

A takto mi Patrícia odpove-
dala na otázku, či  to niekedy 
chcela vzdať: „Napriek všet-
kým bolestiam a útrapám som 
ani raz nepomyslela na to, že 
by som to vzdala, obávala som 
sa ale trošku toho, či to moje 
telo nevzdá za mňa. Hocikedy 
som si mohla vytknúť členok, 
natiahnuť nejaký väz, natrh-
núť šľachu, chytiť boreliózu 
od kliešťa, alergickú reakciu 
na komáre, čokoľvek, pretože  
takéto príbehy o SNPčkároch, 
ktorí pre úrazy a zdravotné 
problémy nedošli do cieľa, 
som počúvala každý druhý 
deň a brala ich s rešpektom. 
Ako aj pri iných činnostiach              
v živote, aj tu sa však ukázalo, 
že hlava je dôležitejšia a nad 
telom dokáže zvíťaziť. Moje 
telo sa trápilo, ale moja hlava 
bola odhodlaná a nepoddaj-
ná.“

Patrícia, ďakujeme ti za 
sprostredkovanie zážitkov             
a tešíme sa do skorého vide-
nia. 

Soňa Kačíková

V súčasných ťažkých pandemických časoch dištančného 
školského vyučovania, zatvorených zariadení pre verej- 
nosť (plaváreň, športová hala, telocvične), zákazu športo-
vých súťaží a ďalších obmedzení, zostáva zatiaľ stále ešte 
„otvorená“ príroda.

O niečo dobrodružnejší je cieľ zdolať vrchol Markovice. Pri 
reštaurácii Klondajk v Kolačíne osadili aktívni členovia miestne-
ho KST turistickú mapu s vyznačením trasy miestnym modrým 
značením. 

To vás bezpečne prevedie celou trasou. Môžete sa tešiť na 
niekoľko dominantných výhľadov do širokého okolia a deti na 
prekvapenia v podobe zaujímavých rozprávkových bytostí aj           
s povesťami o nich. Tento okruh meria necelých 8 km. Zdatnejší 
môžu od rázcestníka „Pivnica“, ktorý je na trase, pokračovať po 
žltej turistickej značke v smere Kýšky, výhľadové Kamenné vráta 
a odtiaľ po červenej cca 15 min na najkrajšie miesto Sokolovica. 
Späť k Pivnici si trasu predĺžite o cca 6 km a „detským“ tempom 
vám to celé potrvá približne 6 hod.

Okrem potrebného pohybu na čerstvom vzduchu s účelom po-
znávania najbližšieho okolia, sú takéto výlety vhodnou formou 
utužovania rodinných vzťahov, formovania odolnosti a pestova-
nia pozitívneho vzťahu k prírode.

Milan Ondřejíček

 Najprístupnejším miestom, ktoré máme takpovediac „pod no-
som“, je vrch Dubovec. Vychádzku naň odporúčam začať ulič-
kou medzi plotom EVPU a garážami. Pokračujeme chodníkom 
vpravo. Neodbočujeme z neho a postupným stúpaním vystúpi-
me na vrchol. (Zatiaľ stále bez výhľadu.) Pokračovaním lesom 
vás chodníček privedie na okraj veľkej lúky. Otvorí sa vám ďale-
ký výhľad s vrcholmi Slimáková, Baske, Klepáč aj Machnáč. Po 
prekonaní lúky máme niekoľko možností na návrat do mesta. 
Vychádzka je vhodná pre svoju nenáročnosť aj s menšími deťmi.

Patrícia Krausová  - keď cieľom je cesta Boli ste už s deťmi
na Dubovci či Markovici?


