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Legenda oslavuje
Skvelý boxer, gentleman v ringu, človek s veľkým srdcom.
Viac sa dočítate na 4. strane.

Stiahnite bruchá, vypnite hrude
Novinky na letnom kúpalisku Letka v našom meste.
Dočítate sa na strane 5.

Bratislavský chlapčenský zbor 
Skvelé vystúpenie v kostole.
Viac vo fotoreportáži na strane 5.

Mesto na starostiLeto v meste očami primátora

Aj keď to vonku občas tak ne-
vyzerá, aj do Novej Dubnice 
zavítalo leto, čas prázdnin, 
dovoleniek a oddychu. „Ži-
vot v meste  sa nezastaví ani 
v letných mesiacoch a leto     
v meste nie je pre mňa len        
o oddychu ale aj o práci,“ 
vysvetľuje primátor Peter 
Marušinec.

Vzácne chvíle pokoja sa sna-
ží primátor Novej Dubnice, tak 
ako každý iný človek, vychut-
nať. „V omnoho väčšej miere 
si vychutnávame s deťmi to, 
čo naše mesto ponúka, či už 
letné kúpalisko Letka, alebo 
novodubnickú zmrzlinu, ktorá 
je vychýrená široko-ďaleko. 

Chodíme na futbalový šta-   
dión ponaháňať sa, využívame 
cyklotrasy počas „dopravného 
pokoja“, dodal P. Marušinec.

Napriek tomu, že sa nepo-
darilo letné kúpalisko otvoriť 
na začiatku júna, nie je podľa 
P. Marušinca nič stratené. „Aj 
keď nám zatiaľ počasie veľmi 
nepraje, verím, že tak ako aj 
v minulom roku v druhej po-
lovici júla sa to zmení a prídu 
teplé a slnečné dni a bude 
možné využiť kapacitu kúpa-
liska na maximum. Dúfam, že 
návštevníkov kúpaliska pote-
šia tohtoročné novinky, ako sú 
novovybudovaný prístrešok s 
ležadlami či fajčiarska zóna,“ 
povedal.

Leto nie je len o oddychu, 
ale pre mnohých aj dôvodom 
na oslavu. Krásneho životného 
jubilea sa dožíva čestný ob-
čan Novej Dubnice, úspešný 
športovec, ale najmä človek                 
s veľkým „Č“ Janko Zachara. 
„V prvom rade musím pove-
dať, že Janko je veľká osobno-
sť nielen tým, že získal zlatú 
medailu na olympiáde, ale                                                                         
v prvom rade je to človek, 
ktorý aj napriek svojim úžas-
ným 90. narodeninám, ktoré 
onedlho oslávi, má stále „na-
ložené na pleciach“. Nikde sa 
o tom nehovorí, že vo svojich 
90. rokoch je stále veľkou opo-
rou pre svojho syna, ktorý má 
zdravotné problémy. Že bol 

veľkou oporou svojej manžel-
ke a staral sa o ňu. Keď ho 
stretnem, srší z neho jedna 
veľká pokora. Je to silný a veľ-
ký človek,“ opísal svoje pocity              
P. Marušinec.

Začiatkom leta mal dôvody 
na oslavu aj TEKOS.  „ Tekos 
je spoločnosť, ktorá vznikla 
pred 20 rokmi v spolupráci         
s mestom, čiastočne bola naj-
skôr v súkromných rukách        
a nakoniec skončila v rukách 
mesta. TEKOS  mal  veľmi ťaž-
ké obdobie, kedy doslova bojo-
val o existenciu, potom prišla 
doba, kedy sa začalo aj dariť 
a kedy opäť prišiel útlm. V po-
sledných dvoch, troch rokoch 
sa podarilo TEKOS naštarto-
vať, tak sme začali s obnovou 
techniky. Do  TEKOS – u zača-
lo smerovať aj viac investicíí. 
Samozrejme, snažíme sa, aby 
sa naďalej rozrastal. Predsta-
va je taká, že by TEKOS by 
mal byť jedna veľká silná fi rma 
v Novej Dubnici, ktorá bude 
zastrešovať činnosti, ktoré 
mesto potrebuje od  stavebnej 
činnosti cez údržbu.

K 20. narodeninám by som 
TEKOS - u poprial najmä veľa 
úspechov po ekonomickej 
stránke, aby sa dokázali naďa-
lej rozvíjať a veľa spokojných 
zamestnancov, ktorý budú         
v tejto spoločnosti radi pra-
covať,“ poprial spoločnosti                                       
P. Marušinec.

Marián Michalko

Pred dvadsiatimi rokmi 
začali s odvozom odpadu, 
údržbou zelene a pohrebný-
mi službami. Dnes „hasia“ 
takmer každý problém              
v meste nielen s odpadom, 
záhradníckymi či sadovníc-
kymi prácami a údržbou 
zelene, ale zabezpečujú aj 
zimnú a letnú údržbu ciest                                                             
a chodníkov, ich drobné 
opravy, ako aj odhŕňanie 
snehu, starajú sa o porasty    
v meste, nie sú im cudzie ani 
demolačné a zemné práce.

Ako povedal zakladajúci ria-
diteľ spoločnosti TEKOS Emil 
Jánoško, spoločnosť vznikla                                                                        
z jednoduchého dôvodu. 
„Technické služby bola príspe-
vková organizácia, ktorá ne-
mohla podnikať, a bolo potreb-
né rozšíriť pracovné aktivity, 
založila sa spoločnosť TEKOS 
Nová Dubnica. TEKOS pokra-
čoval v tom, čo robili predtým 
Technické služby a vývoz ko-
munálneho odpadu bol naďa-
lej jednou z hlavných činností. 
Bola tu ešte aj pohrebná služ-
ba a správa cintorína,“ pove-
dal E. Jánoško. Koncom roka 
2006  po zmene zákona o po-
hrebných službách  však túto 
činnosť  spoločnosť ukončila. 

V roku 2007 sa mesto Nová 
Dubnica stalo 100 % vlastní-
kom spoločnosti, postupne 
sa začal obmieňať vozový 
park, najmä vozidlá na vývoz 
komunálneho odpadu. Kým 
vo svojich začiatkoch spoloč-
nosť zamestnávala takmer 

60 zamestnancov, dnes je ich 
stav polovičný. „V skleníkoch, 
kde pracovalo 14 žien, sme 
pes- tovali zeleninu a kvety, 
ktoré sme následne predávali               
v mestskej tržnici, či sa pou-
žívali na skrášlenie a výzdobu 
mesta. Táto činnosť bola však 
drahá, nakoľko skleníky bolo 
nutné v zimných mesiacoch 
vykurovať a lacnejšie sa sade-
ničky nakúpili, preto sme od 
tejto činnosti upustili a počet 
ľudí klesal,“ dodal E. Jánoško.  

Ku dnešnému dňu pracujú   
v Tekos-e od jeho samotného 
začiatku štyria zamestnan-
ci. Ako priznal terajší riaditeľ 
TEKOS-u Ľubomír Galovič, 
začiatky boli ťažké, boli dni 
dobré, ale aj zlé. „V priebehu 
dvoch rokov sme nakúpili vy-
klápacie vozidlo, ktoré bolo 
potrebné, zdvíhaciu plošinu 
na údržbu verejného osvetle-
nia, ako aj orezy stromov, dve 
výkonné kosačky a krovinore-
zy a zakúpili sme vozidlo na 
vývoz komunálneho dopadu.                              
S týmto vozidlom sa počíta 
aj na vývoz polopodzemných 
kontajnerov, ktoré sa začnú 
budovať v budúcom roku,“ vy-
svetlil Ľ. Galovič. 

Ku dvadsiatym narodeni-
nám spoločnosti TEKOS po-
priali obaja riaditelia – bývalý 
a aj terajší, nech sa Tekos–u 
darí, nech má čo najviac kva-
lifi kovaných pracovníkov a čo 
najviac novej techniky.

Marián Michalko
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Silné manželstvo spočíva v tom, že manžel a manželka hľadajú príležitosť slúžiť jeden druhému
a prejavovať vďačnosť za to, čo ten druhý urobil. V období, keď je život pre oboch hektický, inštinktívne 
si myslíme: „Prečo mi nepomáha?“ Ale keď sa namiesto toho náš partner spýta: „Čo môžem urobiť, aby 
som ti pomohol?“ Alebo spontánne urobí prácu, ktorú máme najmenej radi, to je nepochybne „láska         
v akcii“.
Je to láskavosť, ktorá je dôležitou vlastnosťou lásky a preukazuje sa vtedy, keď si manželia pomáhajú 
v praktických veciach. Neustále hrozí v našich vzťahoch nebezpečenstvo, že činnosť druhého berieme 
ako samozrejmosť.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Oslávenci na oslave. 20 rokov Tekos - u. Foto: M. Michalko

Leto by malo patriť nielen práci, ale najmä oddychu.
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Koľko trvá cesta z Novej 
Dubnice do Dubna? Ani nie 
zopár minút, a nie je to vtip. 
Ako isto mnohí Novodub-
ničania vedia, od 1. mája 
je na gastronomickom poli                
v našom meste „nový hráč“, 

reštaurácia rodinného typu 
Dubno. 

S mestom v Rusku nemá 
ale vôbec nič spoločné, ma-
jitelia po tomto názve siahli 
náročky, lebo skrýva v sebe 

názov nášho mesta: DUBnica 
NOvá. V bývalej „pingpongár-
ni“ tak vznikla priestranná                  
a industriálne moderná 
reštaurácia, ku ktorej by podľa 
slov jej majiteľov mala pri-
budnúť neskôr aj ponuka uby-
tovania. Okrem priestrannej 
terasy, detského kútika a oplo-
teného detského ihriska má 
novootvorená reštaurácia aj 
dva samostatné salóniky pre 
uzavretú spoločnosť. Ozdoby                                                                       
v interiéri sú naozaj netradič-
né, okrem výhľadu na lesknú-
ce sa nádrže tankového piva sa 
môžete pokochať aj suvenírmi 
z bohatej športovej kariéry le-
gendárneho športovca. Nie je 
to totiž nič nevšedné, ak v tej 
reštaurácii stretnete aj skvelé-
ho a úspešného hokejistu, ro-
dáka z Novej Dubnice, Tomáša 
Kopeckého. A vôbec nemusí 
byť prekvapením, ak Vám jed-
no z ôsmich ponúkaných pív 
načapuje práve legenda slo-

venského či svetového hokeja. 
Rodina Tomáša Kopeckého, 
ako aj rodina Petra Gašperá-
ka, stoja za zrodom reštaurá-
cie, ktorá sa špecializuje práve 
na modernú gastronómiu, pe-
čie si vlastné pečivo a žemle, 
a čapuje tankové pivo. A čo 
vám majitelia odporúčajú? 
Jednoznačne Burger Dubno. 
Kto vraj raz skúsi, už nebude 
chcieť nič iné.

Marián Michalko

Organizátori 11. ročníka  
Jánskeho haluškového fes-
tivalu, členovia Klubu slo-
venských turistov Kolačín si 
okrem iného želali na sobotu 
23. júna pekné počasie, ktoré 
je vždy  prísľubom príjemne 
stráveného dňa. Hoci ortuť 
na teplomeri stúpala veľmi 
pomaly a slniečko sa scho-
vávalo čoraz viac, prišlo do  
priestorov v okolí Kultúrne-
ho domu Kolačín  viac ako 
tisícpäťsto návštevníkov, 
aby sa predovšetkým dobre 
najedli, osviežili  a zabavili                     
v spoločnosti svojich pria-

teľov a známych.  

Najzdatnejší turisti  už deň 
predtým nachystali stany, la-
vice, stoly, postavili stánky             
a rozvešali smerové tabuľky.  
Od rána sa postupne  zišli ha-
luškári, gulášnici, výčapníci, 
animátorky, koniari, domáce 
pekárky, prevažne členky Jed-
noty dôchodcov z Kolačína. 
Všetci sa snažili, aby o 10-tej 
hodine bolo všetko priprave-
né pre prvých návštevníkov, 
ktorí prichádzali nenápadne                                                                           
a postupne  zaplnili celú plo-
chu v okolí kultúrneho domu.

Deti s rodičmi smerovali             
k vláčiku Tomáš alebo na hra-
cie stanovištia, aby sa tam pod 
dohľadom animátoriek vyšan-
tili a zasúťažili si do sýtosti. 
Za súťaže ich čakali sladké 
odmeny.  Mnohí  si vyskúšali 
jazdu na koni. Veľkou atrakci-
ou bol Demolátor, a to nielen 
pre deti, ale aj mladistvých. Tí, 
ktorí prišli bez detí, smerovali 
k niektorému zo stánkov s ob-
čerstvením. Počasie a nižšiu 
teplotu  vynahradili  vynika- 
júce slovenské halušky alebo 
guláš, pivo Svijany či kofola,     
k tomu  hudba, priatelia a zná-
mi, smiech a radosť baviacich 
sa detí, vynikajúce  poctivé do-
máce koláče s bohatou plnkou 
či posýpkou a  navôkol výbor-
ná nálada.  Radosť mali aj or-
ganizátori. Koláče sa vypredali 
už okolo poludnia a kuchárom 
sa podarilo predať  1134 porcií 
halušiek, 267 porcií gulášu a 85 
porcií klobás! 

Napriek počasiu padla  
1000-porciová hranica, čo na 
haluškárskom tíme bolo vidieť. 
Tento rok im horúčava pri pa-
riacich sa kotloch vôbec ne-
prekážala. S veľkým nadšením 
a pozitívnou odozvou sa stret-
lo aj vystúpenie folklórnych 

skupín. FS Vršatec so svojimi 
piesňami roztancoval takmer 
všetkých. Prekvapením bol 
nízky prelet lietadla ponad 
prítomných, o ktorý sa zaslúžil 
pán  Pšenák.

Popoludnie patrilo prevažne 
dospelým a tradičným súťa- 
žiam, akými boli preťahova-
nie lanom, súťaž v pití piva či 
točenie okolo suda s dojazdom 
do cieľa.  So zotmením sa oko-
lie kultúrneho domu postup-
ne vyprázdnilo a začalo sa s 
upratovaním. O tom, že sa tu  
voľačo dialo, svedčili len haldy 
plastového odpadu, a unavení 
organizátori. Z ich tvárí sa ale 
dal vyčítať aj pocit spokojnosti                     
a radosti, že sa to celé vydari-
lo, ako aj odhodlanie,  aby  12. 
ročník bol ešte lepší , k spokoj-
nosti ľudí, pre ktorých to  turis-
ti z Kolačína robia, na počesť 
pamiatky Janka Uličného – 
autora myšlienky. Poďakova-
nie patrí predovšetkým DHZ 
Kolačín, Klondajku, Peťovi 
Doričkovi, Majovi Hrebíkovi                                  
i ďalším sponzorom poduja-
tia, pracovníkom MsÚ v Novej 
Dubnici a vedeniu mesta za 
podporu. 

-sk-

Všetky aktivity, ktoré posil-
ňujú ducha chorého človeka, 
treba akceptovať, využívať 
a podriaďovať sa tomu, čo 
nás utužuje a dáva nádej do 
budúcna. To svätíme aj my, 
členky Klubu Venuša, ženy 
po prekonaní onkologického 
ochorenia v Novej Dubnici.

14. ročník Dňa pokory             
a vďaky je jednodňové stret-
nutie z obdobných klubov ce-
lého Slovenska, ktorého sme 
sa zúčastnili dňa 22. 6. 2018 na 
pozvanie Žilinských Venušiek 
v Rajeckej Lesnej. Táto akcia 
je vyjadrením toho, že svoj 
údel prijímame a akceptuje-
me ho - preto DEŇ POKORY, 
ale urobíme všetko pre to, aby 
sme liečbu zvládli a prekonali 
aj všetko ťažké a nepríjemné, 
čo so sebou prináša. K tomu 
však potrebujeme veľkú pod-
poru svojich najbližších, svoj-
ho okolia. Každá musíme mať 
niekoho alebo niečo, odkiaľ 
čerpáme silu a nádej - preto 
DEŇ VĎAKY.

Program  Dňa pokory a vďa-
ky bol vskutku bohatý. Začal sa 
príhovorom k prítomným že-

nám, vystúpením folklórneho 
detského súboru. Prekvape-
ním bolo vystúpenie country 
tancov Žilinských Venušiek. 
Program pokračoval svätou 
omšou. Kázeň od pána farára 
bola ako balzam na dušu. Pre-
hovoril  nám všetkým do srdca 
a povzbudil  do ďalšieho živo-
ta. Nezabudli sme navštíviť aj 
betlehem, ktorý patrí medzi 
najvýznamnejšie slovenské 
pamiatky. Program sa končil 
posedením pri chutnom gulá-
ši, káve, veselej nálade a rado-
sťou zo života.
     Prežili sme veľmi príjem-
ný deň, ktorý nám priniesol 
nemalý pocit uspokojenia.
Zámerom tohto stretnutia je 
osloviť ostatných, ktorí s touto 
chorobou práve teraz bojujú.
Týmto chceme povedať, že aj 
my sme tým prešli, niektoré 
pred 5, 10 či 20 rokmi, a sme 
stále tu. Že sa to dá zvládnuť, 
dá sa s tým žiť. Ženy nemusia 
zostať so svojim údelom samé. 
Ďakujeme, že nie sme!

K. Tinková
predsedníčka

Klub slovenských turistov Kolačín mal aj tento rok svoje za-
stúpenie na krajskom kole pretekov turistickej zdatnosti, ktoré 
sa konali 16. júna v Košeci. Po náročnom preverení fyzických síl, 
ale aj znalostí zo základnej turistickej abecedy, takmer všetci 
naši pretekári  zažili , aký je to pocit stáť na stupňoch víťazov. 
Dvanásti postupujú na Majstrovstvá Slovenska , ktoré sa budú 
konať 8. septembra  v Trebišove. Držte nám palce.

-sk-

V stredu 27. 6. 2018 sa                 
v priestoroch Súkromnej 
základnej školy v Novej Dub-
nici uskutočnil súboj 3D tla-     
čiarní spojený s worksho-
pom “3D Guru Makes It“. 

Podujatie iniciovala skupina 
3D tlače patriaca pod Amavet 
klub č. 966 – Pollo a organi-
začne ho podporila spoločnosť 
3dtechnologie, s.r.o. z Novej 
Dubnice. Účastníci mali mož-
nosť vidieť priamo pri práci 
viacero 3D tlačiarní, 3D pero, 
a hlavne, mali možnosť konzul-
tovať problémy, ktoré sa vysky-
tujú pri samotnej tlači.

Popri čulej debate, kedy si 
účastníci vymieňali skúsenos-
ti, si žiacke tímy zmerali sily v 
súboji vlastných 3D tlačiarní, 
ktoré si so sebou priniesli. Do 

súťaže sa zapojili žiaci z “do-
mácej“ Súkromnej základnej 
školy v Novej Dubnici, ďalej zo 
Spojenej školy sv.Jána Bosca 
v Novej Dubnici, zo Základnej 
školy s materskou školou Sa-
muela Timona v Trenčianskej 
Turnej a zo Základnej školy       
s materskou školou Pavla De-
mitru v Dubnici nad Váhom. 
Týmto ďakujem jednotlivým 
zástupcom škôl za účasť a Ju-
rajovi Červeňanovi (3D Guru) 
za odborné rady, o ktoré sa 
počas workshopu ochotne po-
delil s budúcou generáciou 3D 
tlačiarov.

Akcia sa stretla s veľmi pri-
aznivou odozvou. Účastníci sa 
dohodli, že v ďalšom školskom 
roku sa súťaž zopakuje, aby 
si mohli opäť pomerať svoje 
zručnosti.

Dubno v Novej Dubnici

Úspešný Jánsky haluškový festivalDeň pokory a vďaky

Veľmi úspešné krajské 
turistické preteky 

Súboj 3D tlačiarní

Členky klubu Venuša. Foto: archív klubu.

Netradičný súboj sa zaobišiel bez zranení. Foto: archív SZŠ.

Dve rodiny, jedna reštaurácia. Dubno v Novej Dubnici. 

Kto prišiel na Jánskeho haluškový festival, rozhodne neoľu-
toval. Foto: archív -sk-

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 30. 7.  2018 do 10. 8. 2018 (vrátane), bude Bytový podnik m.p.o., Nová Dubnica 
zatvorený z dôvodu čerpania celopodnikovej dovolenky zamestnancov. V prípade havárie sú telefónne čísla uvedené na oznámení        
o dôležitých telefónnych číslach a na webovej stránke Bytového podniku m.p.o., Nová Dubnica – www.bp.novadubnica.eu.

Za porozumenie ďakujeme. Ing. Jaroslav Šlesar, riaditeľ Bytového podniku m.p.o.

Bytový podnik - oznam o čerpaní dovolenky
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Ak ste medzi vetvičkami 
krušpánu našli  pavuči-
nu, trus a zelenú húsenicu                                
s čiernymi pásikmi, treba biť 
na poplach. A ešte horšie je, 
ak váš krík či živý plot vyze-
rá, akoby  si na ňom pochuti-
lo stádo pažravých kobyliek.
 

Aj zdravý, dospelý krušpán 
dokážu pažravé húsenice vi-
jačky krušpánovej absolútne 
zničiť. Na povrchu kríka spo-
čiatku nemusí byť nič poznať, 
prehrabávajte sa preto v koná-
rikoch a nahliadnite dnu. Vi-
jačka je totiž prefíkaný motýľ 
– teda jeho húsenica - zožiera 
krušpán najprv nenápadne zo 
stredu  a zospodu lístkov. 

Vijačka je nepríjemný škod-
ca, ktorý u nás nemá prirodze-
ného nepriateľa, pretože je to 
pre nás, ako aj naše vtáctvo, 
cudzinec. Pochádza z východ-

nej Ázie, bol k nám zavlečený 
v roku 2012 s rastlinami z do-
vozu. Vijačka krušpánová je 
menší, nenápadný motýľ s roz-
pätím krídel maximálne 4 cm. 
Bežne je bledý s hnedou kres-
bou, vyskytnúť sa však môže 
aj hnedá forma. Podceňovať 
tohto škodcu sa nevypláca, na-
koľko pri napadnutí krík určite 
celkom obžerú a ten následne 
odumrie.

Ako vyzerá napadnutý kru-
špán?

Môžete si to pozrieť takmer 
po celom meste, väčšina kruš- 
pánov už je bohužiaľ vijačkou 
napadnutá. Drobné lístky kra 
bývajú často húsenicami po-
škodené práve tak, že vyze-
rajú, akoby len obschli. Mladé 
húsenice spôsobujú na listoch 
fľaky a škvrny, môžu až žltnúť, 
postupne hnednúť. Práve na 

tento príznak by ste si mali 
dať pozor - ak ho spozoruje-
te, je čas zakročiť. Neskôr, 
keď húsenice povyrastú, ško-
dy sú  rozsiahle. Celý krík 
je popretkávaný pavučinou,                                                                 
v ktorej je zachytený trus hú-
seníc. Čím sú húsenice väčšie         
a staršie, tým viac zožerú. Na-
pokon sa pustia do celých listov,                                                                             
a dokonca aj do mladých kon-
cových výhonkov. Vetvičky ži-
vého plota ostávajú zoschnuté, 
hnedé, holé.

Ako bojovať proti húsenici? 
Pri napadnutí rastliny týmto 

škodcom je dôležité zasiahnuť 
hneď po zistení prvých prízna-
kov – krušpány preto treba ob-
čas prehliadnuť. Prvý postrek 
treba urobiť skoro, a to najmä 
vtedy, ak sa tento škodca na 
drevine už vyskytol.

Účinný je aj prípravok Kara-
te ZEON 5 CS, avšak postrek 
je dobré viackrát zopakovať. 
Efektívne je potom kombino-
vať aspoň dva rôzne insekti-
cídy s kontaktným účinkom 
napr. Dursban 480 EC, Pyrinex 
48 EC, Reldan 22 + prípravky 
systémovým účinkom napr. 
Mospilan 20 SP, Calypso 480 
SC. Keďže listy majú ochrannú 
voskovú vrstvu, bude potrebné 
do postrekovej tekutiny pridať 
aj zmáčadlo, Silwet L 77 alebo 
Agrovital. Aby sa krušpány po 
postreku rýchlejšie zregene-

rovali, je dobré prihnojovať ich 
a viac zavlažovať. Bohužiaľ, 
chemický postrek pôsobí len 
na dospelé jedince a larvy. No 
nerieši vajíčka a kukly. Hlavne 
pri nedostatočnom zmáčaní 
celého krušpánu. Preto sa 
vyvinie ďalšia generácia ešte 
v tom istom roku a obyčajne 
vijačka krušpánová prezimuje 
v poraste.

Ak chceme skúsiť ekolo-
gickejší variant, na trhu je 
biologický účinný postrek na 
biologickej báze Bacillus thu-
ringiensis kurstaki – baktérie, 
ktoré húsenici vijačky poškod-
zujú črevné steny a húsenice 
uhynú. Na Slovensku sú do-
stupné postreky s touto bak-
tériou pod názvom LEPINOX 
PLUS v práškovej forme. Ten 
je tiež potrebné zmiešať so 
zmáčadlom.

Aj my zdolávame boj na 
záchranu krušpánu v meste, 
osvedčil sa nám na prvý po-
strek prípravok Mospilan a po 
cca. 2 týždňoch sme postre-
kovali krušpány Dursbanom. 
Ale postrek fungoval len počas 
sezóny,  musíme ho po zime 
znovu opakovať.

Krušpán je skvelý pre tvo-
renie živého plotu alebo ako 
okrasná drevina, ktorú je 
možné tvarovať. Preto nám 
nezostáva nič iné, ako ho proti 
škodcom brániť. Tak hoj, mor 
ho!

Tento týždeň obyvatelia, 
vchodu č. 17/1 v Sadoch Cyri-
la a Metoda  mali zoologickú 
záhradu priamo v dome – do 
vchodu im totiž vletelo a udo-
mácnilo sa niekoľko desiatok 
netopierov – druh večernica 
malá (po latinsky Pipistre-
llus pipistrellus).  

Po počiatočnom strachu                                                                    
a rozpakoch, čo s novou-
sadlíkmi, a niekoľkých ne-
úspešných  pokusoch o ich 
vysťahovanie, prišli na pomoc 
pracovníci Štátnej ochrany prí-
rody z CHKO Strážovské vrchy 
a vykonali v spolupráci s hlia-
dkou Mestskej polície  odchyt 
týchto tajuplných poletujúcich 
myšičiek.  Akcia to bola dob-
rodružná, pretože pri odchyte 
počas dňa sa niektoré netopi-
ere zobudili a poletovali rake-
tovou rýchlosťou po vchode, 
takže traja „chytači“ so sieťka-
mi v rukách mali čo robiť, aby 
aj poletovači skončili tam, kde 
ostatné netopiere – v plátenom 
vreci štvrtého „zberača“.  Ne-
topieriky boli následne vypus-
tené v jaskyni v Strážovských 

vrchoch. Zaujímavé bolo, kde 
všade vo vchode našli netopi-
ere úkryt – kultúrnejšie typy 
za obrazmi, mládež v chránič-
ke optického kábla internetu, 
čistotní medzi vodovodnými 
potrubiami, hanbliví zase                   
v rôznych kútoch a otvoroch       
v murive. 

A čo táto malá tlupa robila       
v meste? 

Večernice malé  sú naozaj 
malé – najmä, keď zamotané 
do svojich krídel oddychujú 
visac dolu hlavou - tu sú čísla: 
hmotnosť od 3 gramov, telo 5 
cm, rozpätie krídel do 20 cm. 
Je to pôvodne stromový druh 
netopiera, ale  často sa zdržia-
va v ľudských obydliach, ako sú 
napríklad štrbiny v budovách, 
strechy. Odborná literatúra 
uvádza, že na jeseň pri presune 
na zimoviská sú pomerne čas-
té hromadné nálety večerníc 
malých do bytov cez otvorené 
okno (to znamená, že už leto 
skončilo?).  Tieto nálety cez 
okná sú spôsobené neskúse-
nosťou mladých jedincov, ktoré 
považovali byt/vchod za poten-

ciálne zimovisko. Samičkám 
na rodenie mláďat ako vhodný 
úkryt postačí aj škára medzi 
panelmi na bytovke či  povala 
pod šikmými strechami, vetra-
cia šachta. 

Okrem večernice je bežným 
obyvateľom miest aj netopier 
raniak hrdzavý, pôvodne tiež 
žijúci v dutinách stromov,              
v súčasnosti  bývajúci  vo vyš-
ších budovách na sídliskách. 
Tento presun do ľudských síd-
lisk si zapríčinil čiastočne aj 
človek sám, pretože dlhodobo 
odstraňuje z lesov staré stro-
my, ktoré predtým poskytovali 
bytové priestory pre mnohé 
druhy živočíchov.

Netopiere sú obyvatelia               
mesta.

Netopiere využívajú  ľudské 
obydlia už dlhšiu dobu - prí-
kladom sú podkrovia kostolov, 
ktoré sú kvôli pokoju a tme vy-
hľadávaným miestom výchovy 
mláďat viacerých druhov. No-
vodobým problémom sa stali 
panelové budovy. Ich konštruk-
cia ponúka veľa vhodných úkry-
tov pre netopiere – štrbiny me-
dzi panelmi a vetracie otvory                                                                                   
v podstrešných priestoroch. 
Pripomínajú skalné štrbiny        
a dutiny a tiež poskytujú neto-
pierom priaznivé podmienky 
a bezpečie. Rekonštrukciou 
panelákov – zatepľovaním                    
a špárovaním v čase zimné-
ho spánku či  výchovy mláďat, 
dochádza k „zamurovaniu“              
a úhynu množstva netopierov. 
Preto je potrebné pri takýchto 
stavebných prácach rešpek-
tovať usmernenia, ktoré sú 
súčasťou stavebného povole-
nia.  V súčasnosti by zánik „pa-
nelákových“ populácií mohol 

spôsobiť vážne ohrozenie via-
cerých druhov. 

Čo robiť, keď sa do bytu/vcho-
du prisťahuje svorka netopie-
rov? 

Ak ich teda ako spolubý-
va- júcich nechceme, musíme 
ich vypustiť von. Cez noc, keď 
sú aktívne a chcú loviť, treba 
dokorán otvoriť okná a nad 
ránom zatvoriť, aby nevlete-
li naspäť. Ak  máme odvahu                              
a pevnejšie rukavice, môžeme 
ich skúsiť počas dňa, keď spia, 
opatrne chytiť (nezmačkať!)       
a vyniesť  von niekam pod krík 
do tieňa. Pár dní a nocí potom 
netreba veľmi otvárať okná, 
lebo sa môžu vrátiť... Ak ich je 
veľa, nevieme si s nimi rady,  
kontaktujte nás na oddelení 
ŽP na mestskom úrade, alebo 
Správu CHKO Strážovské vr-
chy, zabezpečíme odborníkov  
na riešenie tohto problému. Ur-
čite nechytajme netopiere bez 
rukavíc – môžu pohrýzť, ani ich 
nasilu nevyťahujme zo špár, či 
zo zle prístupných priestorov, 
aby sme ich neporanili.

Netopiere sú užitočné.
Keďže sú hmyzožravé, 

pohlcú množstvo komárov                          
a všeličoho bzučiaceho. Tým, 
že lovia v noci, prestriedajú 
dennú „šichtu“ vtákov, a lovia  
hmyz, aktívny v noci. Príroda 
to má super zariadené, že?

 
Takže – keďže už vieme, že aj 

netopiere sú Novodubničania, 
skúsme sa s nimi naučiť spo-
lužiť  – teda nie rovno v jednej 
miestnosti, ale nechajme im 
povaly a pri zatepľovaní mysli-
me aj na ich ochranu.

Jedným z problémov, ktoré 
spôsobuje človek zvieratám, 
je nedostatok otvorených 
vodných plôch v zastava-
nom území miest. A živočíš-
ni obyvatelia miest, ktorých 
si takmer nevšímame - čo je 
škoda  -  sa trápia smädom.  

Veľké časti potokov sú ukry-
té do potrubí, voda po daždi 
je odvedená do zeme, do ka-
nalizácie. Chýbajú jazierka, 
potôčiky. V horúcom lete, kedy 
už aj najhlbšie kaluže vyschli, 
môžeme sledovať množstvo 
uhynutých vtáčikov na chod-
níkoch, v parkoch. Extrémne 
zmeny a výkyvy  počasia robia 
šarapatu v biorytme vtáctva     
a iných migrujúcich živočí-
chov. Skorý nástup teplej jari 
ich láka vrátiť sa zo zimnej 
dovolenky na juhu naspäť do-
mov, a keď sa vrátia, prídu ešte 
mrazy. A letné tridsiatky na 
teplomere ich potom dorazia. 
Ale skúsme im pomôcť!

Je dobrým trendom vrátiť 
vodu do miest – opätovne sa 
budujú a  opravujú fontány, ja-

zierka,  na námestiach mnohé 
mestá využívajú tečúcu vodu 
ako súčasť architektúry budov 
či sôch. 

Aj my, bežní obyvatelia mes-
ta, môžeme prispieť k tomu, 
aby okrídlení  Novodubničania  
zvládli horúčavy s čo najmen-
šími stratami  a umiestniť na 
balkón,  do svojej záhrady či                                                                  
v parčíku do tieňa „minija-
zierko“ v nádobe či napájačku. 
Vtáčiky sa určite za túto po-
zornosť odvďačia svojou hu-
dobno-štebotavou produkciou. 

Na minijazierko sú vhodné 
väčšie kameninové či kovové 
kvetináče, dozdobené vodným 
rastlinstvom a ozdobnými ka-
mienkami môžu spríjemniť 
vzhľad balkóna, záhrady či 
parku. Vyhnime sa plastovým 
nádobkám, esteticky oči nepo-
tešia, môžu popraskať, vietor 
ich môže odfúknuť... Tipy na 
minizazierko v nádobe nájdete 
aj na internete, aj v knižkách 
pre záhradkárov. Skúsime to?  
(A nezabudnime potom pravi-
delne vodu dopĺňať, hej?).

Oznamujeme občanom mesta z IBV Miklovky, Dlhé Diely                  
a Kolačín, že z dôvodu štátneho sviatku sa presúva vývoz 
zmesového komunálneho odpadu z 30. 8. 2018 na  31. 8. 2018.

Oddelenie životného prostredia

Aj váš živý plot odrazu vyzerá ako mŕtvy?

Nebojme sa netopierov! Aj vtáky sú v lete 
smädné. Pomôžme!

Smäd trápi aj zvieratá, buďme k nim ohľaduplní. Foto: ŽP.

Vijačka krušpanová. Foto: archív ŽP.

Nesympatický ale užitočný sused. Foto: archív ŽP.

Zmena termínu vývozu

Pozvánka
na Markovicu

Chcete si zahrať 
petang?

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých milovníkov 
turistiky na svoje tradičné letné podujatie Po stopách Sloven-
ského národného povstania na Markovicu, ktoré sa bude ko-
nať v stredu 29. 8. 2018. 
Ku krížu na vrchole  Markovice  môžete vystúpiť individuálne 
alebo organizovane. Zraz je o 8.30 hod. pred Kultúrnym domom 
Kolačín alebo o 10.00 hod. pri kríži. Podujatie sa koná za každé-
ho počasia a na vlastnú zodpovednosť. Tešia sa na vás turisti z 
Kolačína.

Petangové ihrisko v Sadoch Cyrila a Metoda pri Kul-
túrnej besede otvorené! Petangové gule si môžete za-
požičať na oddelení životného prostredia MsÚ Nová 
Dubnica.
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Legenda oslavuje
90. narodeniny

Hokejista Tomáš Kopecký:
V prvom rade gratulujem a želám všetko dobré, hlavne veľa 
zdravia. Dožiť sa 90 rokov, to je veľmi slušné. To, čo Janko 
urobil pre slovenský šport a pre slovenský box, že sa venoval              
a stále venuje výchove mladých boxerov, dávam klobúk dole, že 
aj v tomto veku je takýto aktívny. Prajem mu najmä veľa toho 
zdravia a šťastia, aby bol spokojný.

Primátor Novej Dubnice Peter Marušinec:
Ku krásnym 90. narodeninám by som Jankovi Zacharovi po-
prial najmä zdravie, aby mu naďalej slúžilo, životný optimi-
zmus, aby aj vo svojich 90. rokoch mal stále chuť sa venovať 
nielen mládeži, ale aj svojmu okoliu a seniorom a večný úsmev 
na tvári.

Úspešný boxer Vojtech Stantien:
Čo popriať Jankovi Zacharovi? Zdravý je ešte dosť,  lebo chodí 
stále na bicykli a trénuje, tak nech mu to zdravie ešte dlho vy-
drží a veľa šťastia a spokojnosti mu prajem.

Čo by ste popriali Jankovi Zacharovi k jeho jubileu?

V roku 1952 sa nenápadný 
mladý muž s neposlušnou 
šticou, toho času ešte stále 
vojak základnej vojenskej 
služby, vybral do Helsínk. 
Nie však úplnou náhodou. 
Konali sa tam XV. olympij-
ské hry, a tým nenápadným 
mladým mužom nebol nik 
iný ako Ján Zachara. Skvelý 
boxer a oddaný športovec, 
gentleman v ringu, ako aj 
mimo neho, človek s veľkým 
srdcom, milujúci manžel        
a otec. 

Vo vyrovnanom súboji nako-
niec Talian Sergio Caprari vo 
fi nálovom zápase na rodáka 
z Kubrej nestačil a Janko Za-
chara sa z olympiády z Helsínk 
vrátil so zlatou medailou. Pre 
svoju dcérku Mariannu, ktorá 
sa narodila len pár mesiacov 
pred odchodom na olympiádu.

Boxovať začal Janko Zacha-

ra ako 16-ročný v Trenčíne.  
Vybojoval 430 zápasov. Roz-
hodcovia dvíhali ruky Janka 
Zacharu nad jeho hlavu do-
vedna 365-krát. Zachara ne-
bol nikdy bitkár, ale bol veľký 
technik. Sila, rýchlosť, taktika 
a brilantná technika rozhodo-
vala zápasy v jeho prospech. 
Ako mu radil jeho učiteľ Julo 
Torma: „Udri a ujdi !“. Veľký 
poctivec v tréningu, ako aj         
v bežnom živote. „Nemusí 
vždy víťaziť sila a väčšia hmot-
nosť. Aj Dávid dokázal poraziť 
Goliáša. Dôležitá je obratnosť, 
rýchlosť, technika a ľahkosť 
nôh, keď som nechcel prehrá-
vať, musel som sa toho držať,“ 
vysvetľuje J. Zachara.

V roku 1991 mu udelili Čs. 
cenu fair play, bol ocenený 
Olympijským radom, ktorý mu 
udelil Medzinárodný olympij-

ský výbor a  ako prvý Slovák 
dostal uznanie od UNESCO za 
celoživotné pôsobenie.  

V Trenčíne sa začali odvíjať 
nielen športové úspechy le-
gendárneho športov-
ca a človeka, ale 
aj príbeh ne-
všednej lás-
ky dvoch 
m l a d ý c h 
ľudí. Po 
15 rokoch 
a k t í v n e j 
š p o r t o v e j 
kariéry, dri-
ny, odriekania 
sa a pôsobenia                           
v rôznych športových kluboch 
v Trenčíne, v Baťovanoch 
(dnešné Partizánske), Pra-
he či Dubnici, sa  nakoniec  
manželia Zacharovci usadili                    
v Novej Dubnici. „Manželka 
tancovala v súbore Kubran. 
Učila sa v Trenčíne, a keď som 

chodil z roboty domov, mu-
sel som ísť cez námestie. Ich 
dieľňa, kde sa učila, bola hneď 
vedľa pošty a dievčatá vedeli, 
kedy sa chodí z roboty, tak po 
nás pokukovali. Na námestí                                      
v Trenčíne bolo korzo a zvy-
čajne v sobotu navečer, po ve-
černých pobožnostiach alebo                                      
v nedeľu keď, sa išlo do kosto-
la, vyšlo sa z kostola a muselo 
sa potom prechádzať po tom 
korze. Možno toľko chalanov 
by ani nechodilo do kostola, 
ale z kostola sa išlo hneď na 
korzo, kde sme my pokuko-
vali po dievčatách a oni zase 
po nás,“ opisuje začiatky 
zoznámenia so svojou man-
želkou Annou Janko Zachara. 
„Zobrali sme sa v roku 1949, 
na Štefana. Manželka k boxu 
nikdy veľmi neinklinovala, ale 
vedela, koho si berie. Vzťahy 

vtedy boli úplné iné a hlavne, 
žiadna korunka. Žili sme špor-
tom a boli sme športu oddaní. 
V našom druhu športu sa nedá 
improvizovať, aby si nedostal, 
musíš vydať zo seba všetko. Ak 

človek robí čosi povrchne, 
tak to nie je ono,“ do-

dáva úspešný 

š p o r t o -
vec.

Rok predtým sa konala 
olympiáda v Londýne, na 
ktorú mal Janko Zachara vy-
cestovať, avšak sa na ňu na-
koniec nedostal. „Zobrali mi 
miery na oblek a potom aj le-

tenku,“ vravieva s úsmevom.
V roku 1952 mal Janko Za-

chara dôvodov na radosť hneď 
niekoľko. Nielenže po ťažkých 
súbojoch v helsinskej Messu-
hali, kde porazil  Švéda Akeho 
Wärnstroma, Juhokórejčana 
Su Beyong Rana, Maďara Já-
nosa Erdeiho, z ktorého mal 
azda najväčšie obavy, či Ju-
hoafričana Johna Leischinga, 
a napokon aj Taliana Sergia 
Caprariho, ale spolu so svojou 
celoživotnou láskou Annou sa 
stali aj rodičmi prvorodenej 
dcérky. „ Dcérka sa narodila 
vo februári 1952, ešte pred 
cestou na olympiádu som si 
povedal, že ak vyhrám, a to 
som ešte nevedel, že vyhrám, 
že medaila bude patriť jej. Ona 
si ju už musí opatrovať,“ pove-
dal Janko Zachara.

V roku 1957 sa manželom 

Zacharovcom narodil syn. 
To už mal Janko Zachara 
za sebou ďalšiu olympiádu            
v austrálskom Melbourne. 
Na úspech s predošlej 
olympiády v Helsin-
kách sa však 
nepodari-
lo už 

n a d -
viazať, Janko 

Zachara dosiahol skvelé 
piate miesto, avšak na  Aus-
tráliu má nezabudnuteľné 
spomienky. „Do Austrálie 
sme odlietali 1. novembra 
1956, leteli sme tam asi týždeň 
aj s prestávkami, veľakrát sme 
prestupovali. Mali sme letieť 
lietadlom aj domov, ale nám 
povedali, že lietadlo sa pokazi-
lo, tak sme museli na posled-
nú chvíľu ísť domov spolu so 
sovietskou výpravou ruskou 
loďou do Vladivostoku. Na lodi 
sme oslávili aj Vianoce  a do-
mov sme sa vrátili až v januári 
1957,“ spomína na dobrodruž-
nú cestu z austrálskej olym- 
piády J. Zachara.

„Súlad v rodine bol aj na-
priek častým odlúčeniam veľ-
mi dobrý. Potom ako manželka 
v roku 1971 veľmi vážne ocho-
rela, mal som jej čo vracať. Ni-
kdy jej ale nevrátim to, čo dala 
ona mne. Žili sme spolu šesť-
desiattri rokov“ smutne vraví 
legendárny boxer, ktorý sa 
netají, ako veľmi mu manžel-
ka chýba. Celých 41 rokov sa                                                                         
o svoju celoživotnú lásku vzor-
ne a oddane staral a bol jej veľ-
kou oporou.

Oddaný zostal naďalej aj 
športu a nevzdáva sa ho ani vo 
svojich 90. rokoch. Trikrát do 
týždňa trénuje mládež, ktorej 
má zo svojich bohatých skúse-
ností stále čo odovzdať, zacvičí 
si spolu s novodubnickými se-
niormi. „10 – 15 minút, každý 
ako môže. Ak niektorý musí 
sedieť, tak len rukami. Ako kto 
môže, len sa trochu rozhýbať,“ 
vraví energický oslávenec. 
Okrem toho takmer každý deň 
prejde sto schodov za svojou 
manželkou na cintorín.
Nezostáva nič iné, len najstar-
šie žijúcemu slovenskému 
olympijskému víťazovi popri-
ať k jeho životnému jubileu 
všetko najlepšie, veľa zdravia            
a veľa mládežnického elánu.

Marián Michalko

Množstvo trofejí a ocenení úspešného športovca Janka Zacharu. Foto: M. Michalko.

Nielen skvelý a úspešný športovec, ale aj pozorný otec a 
manžel.
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Bratislavský chlapčenský zbor vystupoval v kostole.
Foto: Mário Badík.

Príjemné nedeľné popoludnie s Duom Vente v Kultúrnej 
Besede. Foto: Mário Badík.

Na Letke pribudlo vkusné tienidlo na ležadlá. Najobľúbenejšia atrakcia letného kúpaliska - tobogány.

Novodubnické deti potešil v Panorexe Zahrajko.
Foto: Mário Badík.

Ležadiel je dostatok pre všetkých.

Stiahnite bruchá, vypnite hrude...
Od 3. júla máme v Novej Dubnici opäť o dôvod na radosť viac. V horúce letné dni (ale aj tie menej horúce) sa každý môže od 10.00 do 18.30 osviežiť na letnom kúpalisku Letka. K tradičným 
letným aktivitám vo vode, či mimo nej pribudlo aj niekoľko noviniek, ako je 50 plážových ležadiel, z ktorých 18 je pod prístreškom, pre tých menej „slnka chtivých“, alebo nový kút pre fajčiarov, 
keďže v celom areáli je zakázané fajčiť. Takže stiahnime bruchá, vypnime hrude a poďme všetci k vode.

Novodubnický maratón
Sme tu s vami už 24 rokov. Už takmer štvrťstoročie v našom 

meste každý rok urobíme podujatie, ktoré, ako veríme, je malým 
sviatkom pre každého, kto rád osedlá bicykel a vyrazí do prírody. 
Novodubnický maratón je tu opäť, konkrétne 25. augusta.

Najstarší maratón horských bicyklov na Slovensku ponúka 5 
tratí, z ktorých si určite vyberie ako rodinka s deťmi, víkendový 
cyklista, ale aj vyšportovaný pretekár. Novinkou je samostatná 
kategória pre účastníkov na elektrických bicykloch. Trate vedú 
cestami, lúkami a lesmi v najbližšom okolí  Novej Dubnice, Tren-
čianskych Teplíc, Petrovej Lehoty, Omšenia a Dolnej Poruby. 
Štart a cieľ  je v amfi teátri letného kina.

Okrem víťazov jednotlivých kategórií odmeníme všetky ženy 
na podujatí, všetky deti do 12 rokov, ženu, ktorá najrýchlejšie 
zdolá vrchol Baske, odmeníme najväčšieho účastníka a aj najpo-
četnejšiu maratónsku rodinu. V cieli na vás čaká občerstvenie, 
sociálne zázemie, možnosť umyť si bicykel, nechať sa namasíro-
vať, pristaviť sa v stánkoch... O trinástej hodine v amfíku vystúpi 
bubnová show Campana Batucana, nebude chýbať tombola a po-
dujatie o 18:00 ukončí  na námestí  vystúpenie súboru Villalbilla 
de Burgos zo severného Španielska.

Registrácia je už spustená, a ak sa prihlásite včas, na najkrat-
šej trati neplatíte žiadne štartovné. Prihlášku a  všetky podrob-
nosti nájdete na stránke www.maraton.sk. Novodubnický mara-
tón pre vás organizuje MTB klub Dubnica spolu s mestom Nová 
Dubnica a koná sa pod záštitou predsedu TSK pána Jaroslava 
Bašku.

8. roèník Noènej jazdy Pova�ím

Spanilá jazda pokraèuje
zvolenou trasou

Tešíme sa na Vašu úèas�

8. roèník Noènej jazdy Pova�ím

31. Augusta v Novej Dubnici

18:30 - 21:00 prehliadka
motoriek pre verejnos�

21:00 výjazd z Amfik pub
a prejazd Novou Dubnicou

Spanilá jazda pokraèuje
zvolenou trasou

Tešíme sa na Vašu úèas�

Nielen rodinné či priateľské 
stretnutia sú čarovné. Aká-
koľvek oslava, ktorá sa nás 
aspoň trochu dotýka, je príle-
žitosťou na stretnutia s pria-
teľmi a známymi. Také sú aj 
rôzne cirkevné i spoločenské 
sviatky a výročia, ktoré osla-
vujeme spoločne. 

V roku 2018 má Slovensko 
mnoho významných okrúhlych 
výročí našich historických uda-
lostí, štátotvorných i kresťan-
ských koreňov.

Už prvý január je pre Slová-
kov významný deň. Pripome-
nuli sme si 25. výročie vzniku 
našej modernej štátnosti, no 1. 
január patril aj spomienke na  
1 150. výročie od prijatia staro-
slovienčiny za štvrtý liturgický 
jazyk pápežom Hadriánom II.

A je to už 155 rokov, čo sme 
5. júla oslávili príchod spolu-

patrónov Európy sv. Cyrila                
a Metoda na naše územie. 
Pod ich vedením vznikla v síd-
le kniežaťa Rastislava v roku 
864 na Devíne prvá slovenská 
univerzita v národnom jazyku.        
V Európe to bol vtedy ojedinelý 
jav, pretože sa používala heb-
rejčina, gréčtina a latinčina, 
no u nás sa vzdelávalo v národ-
nom jazyku – v staroslovienči-
ne, a tak bola táto univerzita 
až do roku 885 kolískou celého 
slovanského písomníctva.

Vierozvestci  sv. Cyril a Me-
tod darovali našim predkom 
preklad Starého i Nového záko-
na a zároveň aj Proglas. Tento 
predslov k svätému evanjeliu je 
najstaršia báseň nielen sloven-
ská a slovanská vôbec, ale patrí 
medzi najstaršie v Európe.

Štátny znak reprezentuje 
Slovensko po celom svete. Dvo-
jitý kríž symbolizuje tradíciu 

Cyrila a Metoda, ktorí ho pri-
niesli na územie Veľkej Moravy 
z Byzantskej ríše, kde sa na 
minciach objavoval už od 7. sto-
ročia. Trojvršie pôvodne sym-
bolizovalo vrch Golgota, kde bol 
ukrižovaný Ježiš Kristus. Od 
16. storočia sa význam trojvršia 
v uhorskom znaku vykladal ako 
Tatra, Matra, Fatra - teda tri vr-
chy Horného Uhorska, kde žili 
prevažne Slováci. Z uhorského 
znaku prebrali štúrovci troj-
vršie a kríž a pred 170 rokmi,                                                                       
v roku 1848, ho vyhlásila Slo-
venská národná rada vo Viedni 
za znak Slovenska a Slovákov. 
Od roku 1863 ho začali používať 
slovenské gymnáziá a Matica 
slovenská, ktorá v tomto roku 
oslavuje 155. výročie založenia. 
Schválením Ústavy Slovenskej 
republiky dňa 1. 9. 1992 vstúpil 
náš historický symbol do naj-
novších dejín slovenského ná-

roda.
Pamätník štátnosti, ktorý je 

umiestnený na konci námestia 
nášho mesta, oslavuje v roku 
2018 svoje 20. výročie postave-
nia. Pri tejto príležitosti sa mu 
dostane viac pozornosti, obno-
va a aj úprava okolia. Slávnost-
ný akt odhalenia pamätníka       
v novom „šate“ sa bude konať 
dňa 9. 9. 2018 o 15.00 hod. 

Verím, že sa na uvedenej ak-
cii spolu stretneme. A možno 
to bude vhodný čas nielen osla-
vovať, ale sa aj porozprávať so 
svojimi priateľmi a známymi. 
V týchto dňoch však oslavujme 
leto, dar Slnka, spoločných do-
volenkových a prázdninových 
dní so svojimi blízkymi.

R. Hromádková

Sviatky, výročia, oslavy
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Augustovú ponuku koncertov odštartuje v Novej 
Dubnici  známa kapela Borovienka, ktorá má 
vo svojom repertoári nielen storočné ľudové 
piesne z okolia Vrbového, ale aj pôvodné piesne 
z Lančáru, Chtelnice a Krakovian.

Bluegrassový večer je príjemným stretnutím 
bluegrassových nadšencov Benefi t, The New 
Old Tradition, Blueland, Bluegrass Cwrkot. 
Od 19:00 do 23:00 hod. si budete môcť vypočuť 
slovenské a české bluegrassové skupiny, 
ktoré vám predstavia tradičný, ale aj moderný 
súčasný bluegrass.

Energické bubnové rytmy +  tanec + nákazli-
vé úsmevy = skvelá nálada, ktorú môžete zažiť 
na letnom amfi teátri. Campana Batucada príde 
podporiť cyklistov a zabaviť divákov Novodubnic-
kého maratónu.

Temperamentné španielske tance a melódie 
vám predvedie jeden z najlepších folklórnych 
súborov VILLABILLA de BURGOS zo 
severného Španielska.                                                                                              

Nedeľa 12. augusta o 17:00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

Sobota 18. augusta o 19:00 hod.
Amfík Pub

Sobota 25. augusta o 13:00 hod.
Letný amfi teáter Nová Dubnica

Sobota 25. augusta o 18:00 hod.
Mierové námestie

DYCHOVÁ HUDBA 
BOROVIENKA Z VRBOVÉHO

BLUEGRASSOVÝ VEČER

BUBNOVÁ  SHOW
CAMPANA BATUCADA

FOLKLÓRNY SÚBOR 
VILLABILLA DE BURGOS

Novodubnické 
kultúrne leto

„Vlčovanka“ z Hornej Súče je jednou z mála 
kapiel, ktorá hrá prevažne piesne ľudové alebo 
„šité na mieru“ od svojich dvorných skladateľov: 
kapelníka Petra Švajdu, Romana Mikláša                      
a speváka Pavla Pavlecha. Tieto piesne sa viažu 
na oblasť, v ktorej táto dychová hudba pôsobí.

Sobota 18. augusta o 17:00 hod. 
Dom kultúry Kolačín

DYCHOVÁ HUDBA 
VLČOVANKA

CESTUJTE S NAMI

PRIPRAVUJEME

MÚZEJNÁ VIEDEŇ - zájazd oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica
26. októbra 2018 

V deň rakúskeho štátneho sviatku sú takmer všetky štátne múzeá zdarma alebo s výraznými zľa-
vami, súkromné umelecké zbierky za znížené vstupné. V meste je možné zúčastniť sa bohatého 
kultúrneho programu prebiehajúceho priamo v uliciach mesta, k dispozícii je množstvo stánkov      
s občerstvením a suvenírmi.   

V cene  22 € je zahrnutá doprava a sprievodca. V cene nie je zahrnuté poistenie! Možnosť poistiť 
sa cez oddelenie kultúry v sume 1,08 €.
Bližšie informácie na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, 
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

LORD NORTON a SLUHA JAMES
(po 20-tich rokoch)
Pondelok 29. októbra o 19:00 hod.
Kino Panorex 
 
Legendárne predstavenie z konca 90-tých rokov, vo fan-
tastickom podaní Mariána Zednikoviča a Stana Dan-                                                                                                                              
čiaka si určite väčšina z vás pamätá. V novom predsta-
vení LORD NORTON a SLUHA JAMES si diváci budú 
môcť vychutnať nezameniteľný humor, veselé a netra-
dičné príhody v skvelom hereckom obsadení Ľuboša 
Kostelného a Jozefa Vajdu, pod režisérskou taktovkou 
Michala Vajdičku. Vstupné: 12€.

LA GIOIA
A THE SIMPLE LOUNGE QUARTET
Štvrtok 15. novembra o 18:00 hod.
Kino Panorex

La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú 
známe piesne v štýle pop opery. Patrí medzi úspešné                                                                                       
a obľúbené hudobné zoskupenie, ktoré má za sebou 
množstvo vypredaných sál a spokojných fanúšikov. Na 
koncert do Novej Dubnice neprídu sami, ale tešiť sa 
môžete aj na exkluzívneho hosťa - The Simple Lounge 
Quartet. Vstupné: 13€.

Vstupenky si môžete zakúpiť už od 6. augusta na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/ 
4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

SMEJKO A TANCULIENKA - HIP, HIP, HURÁ
Sobota 3. novembra o 16:00 hod. 
Kino Panorex 

Prinášame vám úplne nové predstavenie HIP HIP 
HURÁ,  kde sa konečne dozviete, ako sa Smejko a Tan-
culienka spoznali, skamarátili a možno prezradia aj viac
v  nových pesničkách a rozprávkach. Pobozká Tanculien-
ka žabu v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú 
špinu Fúľu Bakanú? Kto je to Obor Tatroš? Pôjdu s Klb-
kom do sveta, zahrajú si Človeče nehnevaj sa, uhasia oheň               
s pesničkou Bim bam bom? Nebude chýbať autogramiáda 
na nové DVD Hip hip hurá! a obľúbené spoločné fotenie.                                                                                                                       
Predstavenie je vhodné  od 2 rokov. Vstupné: 9€.

Srdečne vás pozývame dňa 1. septembra na novodubnické predajné trhy na Mierovom ná-
mestí.  V severnej časti námestia a na Ulici Petra Jilemnického budete môcť nakupovať podľa 
chuti od 7. do 15. hod. 
V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromadnú dopravu uzatvorená severná časť Mierového 
námestia a časť Ulice Petra Jilemnického – za križovatkou k Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa. 
Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá               
v týchto lokalitách.

 
 
 
 
 
 
 
 

PPPiiiaaatttoookkk 222444... 888... ooo 111444...000000 hhhoooddd...
SLÁVNOSTNÉ KLADENIE VENCOV K HROBU kpt. Flóriša Be ušku
Cintorín vo Ve kom Kola íne

ssstttrrreeedddaaa 222999... 888... ooo 888...333000 hhhoooddd...
PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU
Klub slovenských turistov Kola ín pozýva všetkých priaznivcov turistiky na letný
výstup na Markovicu. Ku krížu môžete vystúpi individuálne i organizovane. Zraz
je pred Kultúrnym domom Kola ín o 8.30 hod. alebo na vrchole pri kríži o 10.00

Novodubnické predajné trhy

Umeleckohistorické múzeum.



Spomienky a poďakovania

Privítali sme najmenších:
Oliver Boko, Juraj Polubňák, Viktória Lászlóová, Damilola 
Zara Eseyin, Ema Čuboňová, Agáta Matúšková, Aneta 
Rybanská, Nikolaj Kohút, Matej Kohút.

Smútime:
Daniela Leitmannová, Anton Mičian, Anna Šišková, 
Emil Baláž, Jozefína Klobučníková, Július Kalmár, Ľuba 
Horáková, Jozef Kvasnica, Kamila Nemcová, Štefan Musitz.

Spoločenská kronika
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Tomáš Šimanský
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 12. augusta uply-
nú 4 roky od smrti nášho syna a brata. Za spo-
mienku ďakujú rodičia a brat s rodinou.

Mgr. Antonín Bučko
Dňa 6. júla 2018 uplynuli 4 roky, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko Mgr. 
Antonín Bučko. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. V našom srdci ostávaš 
navždy.

Bohuslav Valčík
Dňa 9.augusta 2018 uplynie 20 rokov, čo nám 
navždy odovzdal kľúče od svojich dverí drahý 
otec a starý otec Bohuslav Valčík. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou manželka a dcéry s rodinami.

Jozefína Hanáková a Vladimír Hanák
Dňa 20. júla 2018 uplynulo 21 rokov od smrti 
našej milovanej mamy Jozefíny Hanákovej      
a 10. mája 2018 uplynulo 8 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý otec Vladimír Hanák. 
Aj keď odišli, niet ich medzi nami, ale v našich 
srdciach stále žijú s nami. Kto ich poznal, ve-
nujte im tichú spomienku. S úctou a láskou 
spomínajú dcéra Anka a syn Vlado s rodina-
mi.

Anna Šišková
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 29. júna prišli rozlúčiť s našou milovanou manželkou, 
mamou, babkou a prababkou Annou Šiškovou. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie p. Štefanovi Wallnerovi (farský úrad Nová Dubnica) a pohrebným službám 
Anton Dado. Smútiaci manžel, dcéra a syn s rodinami.

Ondrej Poruban
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no v srd-
ciach stále žiješ spomienkami. Dňa 29. júla 
uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opus-
til  otec, dedko, pradedko Ondrej Poruban.                     
S úctou a láskou spomína dcéra Eva, syn              
Ondrej s manželkou, vnučka Ivetka s rodinou, 
vnučka Evka s rodinou a vnuk Vladko.

Jozef Brucháč
Dňa 23. júla uplynulo 33 rokov, kedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Jozef                  
Brucháč. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka, 
deti a vnúčatá.

František Gábor
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žije spomienkami. 21. 
júla uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy opus-
til drahý manžel, otec, dedko a pradedko                                    
František Gábor. S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina.

Peter Beňo
Osud už nevracia, čo navždy vzal, vracia len 
spomienky, bolesť a žiaľ. 14. júla uplynulo de-
sať rokov, odkedy nás opustil náš milovaný 
manžel a otec Peter Beňo. S láskou a úctou 
spomína manželka a synovia Rado a Peter             
s rodinou.

Ladislav Bicskey
Dňa 1. augusta uplynú 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, otec a manžel 
Ladislav Bicskey. Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na teba s láskou spomíname - mama, sestra,   
3 malé dcérky, manželka a rodina. Za tichú 
spomienku ďakujeme všetkým, ktorí neza-
budli a spomínajú s nami.

Kuriózna záchrana
Dňa 6. 7. 2018 o 22.17 hod. prijala hliadka mestskej polície te-

lefonické oznámenie, že na Ul. P. Jilemnického sa zakliesnil muž 
do stojanu na bicykle. Po príchode na miesto mestskí policajti 
zistili, že ide o bezdomovca, ktorý bol pod vplyvom alkoholu.                
Hliadka bezdomovcovi pomohla dostať sa zo stojanu, pričom ne-
došlo k jeho zraneniu. 

Priznal sa, že je hulvát
Dňa 11. 7. 2018 o 23.28 hod., na Ul. P. Jilemnického 4/1, počas 

prechádzania hliadky mestskej polície v služobnom motorovom 
vozidle, bolo zistené, že jeden z trojice mužov stojacich pri zapar-
kovaných vozidlách, zakričal vulgarizmus na adresu hliadky. Ku 
skutku sa pri riešení priznal 31-ročný obyvateľ mesta, ktorý bol 
následne predvedený na oddelenie mestskej polície a za svoje 
správanie riešený v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície

Piknik s primátorom (10:00 – 11:00 hod.)
Na skoré raňajky či zdravú desiatu pozýva jedáleň ZŠ Janka Kráľa. Jednohubky, šaláty, syry, ovocie 
zeleninu a neodolateľné koláčiky budú ponúkať krásne hostesky, kávu, čaj či bylinkovú limonádu vám 
doleje usmiaty primátor.

Plenér výtvarníkov z Novej Dubnice a okolia (10:00 – 17:00 hod.)
Vôňa čerstvých farieb, sústredená práca, stretnutia priateľov maliarov a zanietené rozhovory nad 
plátnami... Príďte sa pozrieť, ako budú maľovať, tvoriť a vystavovať Jozef Syrový, Drahomír Šťastný, 
Tibor Hladký, Vladimír Kudlík, Stanislav Miko, Alena Teicherová a Mariana Vrábelová. O 17:00  sa aj   
my „nemaliari“ na vernisáži dozvieme, čo, ako a prečo bolo v ten deň namaľované. 

TVORIVÉ DIELNE:
Vytočte si hrnček - keramická dielňa so Soňou Zelískovou (10:00 – 17:00 hod.)
Keramika je náplňou Soninho života. Každý jej výrobok vzniká s dávkou lásky a nadšenia. Skúste si 
dotyk s keramikárskou hlinou, vytočte si svoj hrnček či misku.

Vstúpte do sveta písma -  základy typografi e s Jozefom Vydrnákom (10:00 -14:00 hod.)
Univerzálny výtvarný umelec Jozef Vydrnák sa venuje maľbe, kresbe, grafi ke, typografi i, riešeniu sa-
králnych priestorov, rezbárstvu, ale aj písaniu básní, esejí a odborných textov. Tvorivá dielňa bude 
zameraná na písmo – jeho tvorbu a ukážky rôznych štýlov. 

Ozdobte sa šperkom – šperkárska dielňa s Dankou Vlčkovou (10:00 – 17:00 hod.)
Danka Vlčková kombinuje kameň a sklo s kovom a vytvára jedinečné obrázky a šperky. Verí, že všetci 
máme tvorivé ruky, len ich musíme prebudiť a že nie všetky veci si musíme kúpiť, niektoré si každý       
z nás vie a môže aj sám vytvoriť.  

Múzy a deti – výtvarná dielňa so Stankou a Majkou (13:00 – 16:00 hod.)
Superšikovné pani učiteľky výtvarných odborov umeleckých škôl Stanka Habšudová a Majka Ďurišo-
vá sa tešia na deti, ktoré chcú tvoriť a naučiť sa  nové zaujímavé a prekvapivo jednoduché výtvarné 
techniky. Práce detí budeme o 17-tej hodine obdivovať na spoločnej vernisáži.

STRETNUTIE S HUDBOU:
16:00 hod. - Zdeněk Hladík – sitár, hang drum, fujara
Zdeněk Hladík hrá na indický nástroj sitár, ktorý je nositeľom zvláštneho zvuku i harmónie. Hrou na 
sitár, ale aj fujaru, hang drum, didgeredoo, kalimbo či udu sa parčík prenesie do úplne iných krajín      
a kultúr.

17:00 hod. - Lady Jane & Kešu
Jana Čonková (Lady Jane) sprevádzaná Novodubničanom Petrom Kešu Orieškom spieva skladby 
svojich obľúbených interpretov ako sú Aerosmith, Led Zeppelin, The Queen, Pink, Ozzy Osbourne, 
Alanis Morrissette.

18:00 hod. - Katarína Máliková
Nenechajte si ujsť túto múzu! Speváčka a klaviristka Katka Máliková je zároveň autorkou originálnych 
aranžmánov ľudových piesní ale aj iných skladieb. Kódom tradície v každej piesni sa hlási ku slovan-
ským koreňom. 

Zmena programu vyhradená.

VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE a STRETNUTIE S HUDBOU  
7. septembra v parčíku pri Kultúrnej besede

DHZ Kolačín Vás srdečne pozýva na

HODOVÉ ZÁBAVY
Piatok 17. augusta 2018 od 19:00 v KD Kolačín

Do tanca hrá hudobná skupina IMPERIAL.
Vstupné: 2€

Nedeľa 19. augusta 2018 od 19:00 v KD Kolačín
Do tanca hrá hudobná skupina Bratia Svedkovci.

Vstupné: 2€

POZVÁNKA NA HODOVÉ ZÁBAVY
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Úspešná bilancia športových 
výsledkov našej školy

Výsledky mladých 
stolných tenistov
Skončila sa dlhá sezóna 
športu s najmenšou loptič-
kou. V nej tentoraz neboli 
samostatne prihlásení do         
žiadnej súťaže dospelých, 
ale boli zaradení do druž-
stiev B a C. Trénovali však 
iba medzi sebou, čo spomali-
lo ich výkonnostný rast.

Pravidelným tréningom         
a priateľskými zápasmi sa pri-
pravovali na svoje oblastné, 
krajské a celoslovenské súťa-
že. Keďže cezpoľní súrodenci 
Šelingovci majú výhodnejšie 
podmienky doma v Sedme-
rovci a Barbora Solíková pre 
nedostatok tréningu s kvalit-
nejšími partnermi ukončila 
činnosť, zúžený stav umožnil 
súťažiť iba v súťaži družstiev 
starších žiakov a dorastencov. 
Tie sa hrali turnajovým spô-
sobom. Výborne si počínali 
Martin Pšenka, Adam Kulina 
a Marek Palieska - ešte mlad-
ší žiak. Celú súťaž bez prehry 
vyhrali a stali sa tak majstrami 
Trenčianskeho kraja starších 
žiakov. 

V súťaži dorastencov TN        
a NR krajov tí istí hráči proti 
vekovo starším, (iba hosťujúci 
M. Šelinga mal prvý rok po-
trebný vek) bol výsledok, až na 
malé výnimky, zodpovedajúci 
ich možnostiam. 

Súťaž družstiev mladších   
žiačok nebolo možné hodnotiť, 
keďže sa bodovacích turnajov 
zúčastňovala iba jedna hráčka 
Laura Vinczeová. Tá na majs-
trovstvách TN a NR krajov zís-
kala dve strieborně medaily vo 
štvorhrách. Na jej výkonnost-
nom raste má značný podiel 
bývalý odchovanec Ivan Pá-
leník. Od novembra je nútená 
dochádzať za podmienkami, 
vďaka ktorým môže držať krok 
s konkurenciou, do Prievidze. 
Ovocím tohto odriekania, jej 
a celej rodiny,  je celkové 2. 
miesto v Slovenskom pohári 
mládeže. Aj vďaka víťazstvu                   
v najtradičnejšom Slovenskom 
turnaji ml. žiačok (turnaj bá-
bik) v P. Bystrici. 

Presne po 30-tich rokoch 

zvíťazila hráčka z N. Dubni-
ce (v roku 1988 Ľ. Barančí-
ková-Pšenková). Svoju prvú 
„veľkú individuálnu medailu“ 
(bronzovú) získala na majs-
trovstvách Slovenska starších 
žiačok v súťaži jednotlivcov. 
Vo svojej kategórii sa stala 
MAJSTERKOU SLOVENSKA 
vo štvorhre dievčat a STRIE-
BRO v zmiešanej štvorhre. 
Slabšiu chvíľku si „vybrala“ 
v zápase o postup medzi me-
dailistov v jednotlivcoch. Bol 
to jej posledný štart za MKST 
N. Dubnica. Od 1. 7. 2018 už je 
hráčkou ŠK Prievidza.

Právo štartu na majstrov-
stvách Slovenska si na bodo-
vacích turnajoch vybojoval aj 
Martin Pšenka. Po hladkých 
víťazstvách v skupine prehral 
po veľkom boji vo vyraďova-
cej časti tesne 3:4 a do  boja              
o medaily nezasiahol. Prejavil 
sa nedostatok tréningu. Hrá-
val  počas sezóny iba zápasy 
v druhej lige mužov, kde bol 
platným hráčom, ale to na 
dnešných rovesníkov nestačí!  

V závere sezóny poteši-
li Marek Palieska a Adam 
Kulina, ktorí sa v P. Bystrici 
stali MAJSTRAMI OBLASTI                             
v súťaži jedotlivcov mladších   
a starších žiakov.

V prázdninovom „nábore“ 
sa prihlásilo 12 nových adep-
tov tejto vďačnej hry. Bude zá-
ležať od ich prístupu a pomoci 
rodičov, ako budú napredovať.
Niektorí robia sľubné pokroky, 
ale vyzdvihovať jednotlivcov je 
ešte predčasné! Je zrejmé, že 
venovať sa deťom má bez ohľa-
du na výsledky svoj zmysel.

Úprimné vyjadrenie vďač-
nosti vedeniu mesta a primá-
torovi P. Marušincovi za vytvo-
rené podmienky a spokojnosť 
podpory fi nančnou dotáciou 
kazí predstava priebehu novej 
sezóny. 7 až 13-ročné deti budú 
pravdepodobne ďalšiu zimu 
športovať v pravých zimných 
podmienkach, a na podlahe, 
ktorá hrozí úrazom.                 

M.Ondřejíček
dobrovoľný tréner

S potešením sme bilancovali 
športové výsledky za školský 
rok 2017/2018 v Základnej 
škole na Ulici Janka Kráľa.

Už v septembri, začiatkom 
školského roka, sa naša žiač-
ka umiestnila na výbornom 6. 
mieste v krajskom kole cezpoľ-
ného behu. Dobrý začiatok 
rozbehol zbierku ďalších hod-
notných umiestnení. Z nich 
najcennejšími boli 2. miesta 
basketbalistov, hádzanárov, 
stolných tenistov, 3. miesto 
mladších futbalistiek v regio-
nálnych kolách a 6 umiestnení 
do siedmeho miesta jednot-
livcov a družstiev v krajských 
kolách.

Zásluhou atletiky, prehad-
zovanej, futbalu, basketba-

lu, hádzanej, stolného tenisu                 
a vybíjanej sme dosiahli                               
v obvodových a  okresných ko-
lách, na športových turnajoch 
a súťažiach organizovanými 
našim mestom a  družobným 
mestom Slavičín  tridsaťo-
sem 1. umiestnení, dvadsať-
deväť 2. umiestnení a devät-
násť 3. umiestnení (výsledky                         
a umiestnenia na www.zsjk.
edupage.sk).

Okrem týchto úspechov        
v súťažiach organizovanými 
Slovenskou asociáciou špor-
tu na školách, potešili aj žiaci 
reprezentujúci svoje športové 
kluby a oddiely. Je to  repre-
zentantka v stolnom tenise 
Laura Vinczeová dosiahnutím 
1. miesta v štvorhre na MSR, 
Gabriel Mikula sa stal halo-

vým majstrom SR v štafete 
mladších žiakov na 4 x 200m, 
pridal ešte 2. miesto v prekáž-

kach na 60 metrov a v päťboji 

rovnako obsadil 2. miesto, no   

a do tretice Vanesa Habánko-

vá v detskom fi tness obsadila 

3. miesto na MSR a vybojovala 

si účasť na MS, na ktorých ob-

sadila vynikajúce 7. miesto.

Bude ťažké nadviazať na 

tento trend dobrých výsledkov, 

no dúfame,  že  sa nám to po-

darí aj v nasledujúcich rokoch, 

či už v  súťažiach jednotlivcov 

alebo družstiev.

Mgr. Anton Pejko

V poslednom našom blogu 
som sa venoval téme výberu 
správneho bicykla. Verím, 
že  som vás mojimi riadkami 
nenudil a možno naviedol 
ľahšie k výberu správneho 
bicykla pre svoju ratolesť. 
Dnešné slová a riadky by 
som rád venoval téme let-
ných (či zimných) detských 
táborov a to: „Kam so svojim 
dieťaťom na letný tábor?“

Naša organizácia sa dlho-
dobo venuje organizovaniu 
športových podujatí. Medzi ne 
patria aj letné športové tábo-
ry. Každý z vás pozná systém, 
akým fungujú, každý z vás 
v nejakom tábore ako dieťa 
bol, či aspoň sprostredkovane 
„prežil“ úžasné zážitky z let-
ných prázdnin v kruhu nových 
kamarátov, zážitkov, nespo-
znaných hier a miest našej 
krajiny, či nepoznaných zákutí 
samých seba - svojich limitov, 

fyzických a mentálnych.
A o tom letné tábory sú. Aby 

sa naše deti akousi ľahkou         
a hravou formou viac „oťuka-
li“ a zocelili, aby spoznali aj 
iné tipy osobností, ako sú tie, 
s ktorými sa stretávajú denne 
počas roka. 

No každým rokom sa stretá-
vame so stále väčším počtom 
detí, ale hlavne vás rodičov a 
starých rodičov, ktorí natoľko 
ľúbite svoje deti a vnúčence, 
že ich o tieto možnosti seba-
poznania nevedomky oberáte. 
Ste úžasní v tom, že im hľadáte 
možnosti, ako si užiť leto v in-
diánskych, tanečných, športo-
vých, divadelných, jazykových 
či iných táboroch. Ste úžasní 
v tom, že ich dokážete vybaviť 
oblečením, náradím a dopln-
kami na všetky druhy týchto 
aktivít. Ste úžasní v tom, že 
ich zaveziete na miesto pobytu      
a hlavne, že im zaplatíte veľa-
krát veľkú sumu peňazí za to, 

aby sa na týždeň stali trošku 
samostatnými. A tu akosi začí-
na uzlík možných komplikácií 
na strane organizátorov...

Buďte prosím, pri výbere 
letného tábora pre svoje deti 
naozaj dôslední a vyberte 
ten správny. Ak taký nájdete, 
skús- te si zohnať referencie 
na táborových vedúcich a ani-
mátorov, na prostredie, či den-
ný režim. A ak už sa rozhodne-
te pre konkrétnu organizáciu       
a jej tím, PROSÍM, dôverujte 
im! Nesmierne tým uľahčíte 
prácu trénerov, vedúcich, ani-
mátorov či ostatných členov, 
ktorí sa práve o vaše dieťa 
starajú. Nepopieram, vždy sa 
môže stať niečo, čo nás i vás  
rozladí, či znepokojí (drobný 
úraz, konfl ikt, emočné vypätia 
a žiaľ za domovom). 

No práve tím, ktorému ste 
zverili to najcennejšie, čo 
doma máte, si je toho nesmier-
ne vedomý! VERTE TOMU!!! 

Zodpovednosť, s akou pris-
tupujeme ku Vašim deťom, 
niekedy prevyšuje v mnohom 
i lásku k našim vlastným. Ne-
veríte? Tak si odpovedzte na 
jednoduchú otázku: „Zobrali 
by ste na seba vy tú zodpoved-
nosť a viedli celý týždeň deti    
v tábore?“ A ak ste sa pri tejto 
otázke vážne zamysleli, tak asi 
viete o čom hovorím. 

A nakoniec len pár slov... Ak 
ste už svojmu dieťaťu vybrali 
ten správny tábor a správny 
tím ľudí, čo sa vám o dieťa po-
stará, tak si užite aj vy trochu 
toho času pre seba a oddýchni-
te si. Nevolajte, nepíšte, skús-
te nemyslieť. Je to ťažké, viem. 
Ale pomôže to všetkým. Prí-
jemný zvyšok letných prázd-
nin a relaxu vám prajeme.

Adrián Gazdík
zakladateľ projektu OSA

Aj v tomto roku v auguste sa uskutoční jedno z detsky najo- 
bľúbenejších športových podujatí – OSA NOČNÝ BEH MES-
TOM. 

Opäť pod svetlami pouličných lámp a hlavne svietiacich baló-
nikov s logom OSA, sa vo večerných uliciach nášho mesta budú 
preháňať súťaženia chtivé deti a snáď aj ich rodičia a starí rodi-
čia. 3. kolo seriálu OSA CHALLENGE 2018 môže opäť premie-
šať karty v celkovom poradí jednotlivých kategórií. Veríme, že 
prídete nielen hlasno povzbudzovať a tlieskať na jednu z terás 
okolitých kaviarní a priľahlých podnikov, ale snáď i vy sa stanete 
vzorom pre svoje dieťa a odbehnete si jednu z dvoch trás pre 
dospelých. Teší sa na Vás tím OSA AKADÉMIE. Zapíšte si do 
vašich kalendárov: 18. augusta 2018 od 19:30 hod.

Adrián Gazdík, OSA - športová akadémia

Kam so svojim dieťaťom na letný tábor?

OSA nočný beh 
mestom 2018

„BLOG“ športovej akadémie OSA

Úspešní atléti z atletického mítingu zo Základnej školy na Ul. Janka Kráľa. Foto: archív ZŠ.


