
Mladí reportéri opäť úspešní
Novodubnickí mladí reportéri najlepší na svete.
Viac sa dočítate na strane 9.

Dni mesta 2018
Dni mesta Nová Dubnica bohaté na program pre všetkých.
Pozrite si fotoreportáž na strane 6 a 7.

Stolnotenisová nádej 
Veľký úspech Laury Vinczeovej s malou loptičkou.

Prečítajte si na strane 12.

Mestskí strážcovia 
zákona sa pochlapili

Dni mesta očami primátora

Hokej som hral, pretože 
ma to bavilo...
(Exkluzívny rozhovor s Tomášom Kopeckým)

Nová Dubnica je lákadlom nielen pre poznaniachtivých náv- 
števníkov, ale aj pre rôznych špekulantov. Vďaka šikovnosti novo-
dubnických mestských policajtov však podvodníkovi „cvakli zuby 
naprázdno“. Z nášho prekrásneho mesta odchádzal za asisten-
cie polície, v putách a so zamrznutým úsmevom na perách. Ne-
stihol si ani vychutnať úžasné oslavy Dni mesta Nová Dubnica.    
A pritom nešlo len o takého obyčajného zloducha. 

(pokračovanie na 4. strane)

Po minuloročnom jubileu, 
kedy jedno z najmladších 
slovenských miest oslávi-
lo svoje „šesťdesiatiny“, je 
Nová Dubnica opäť o rok 
staršia. Svoje 61. narodeniny 
„benjamín“ medzi sloven-
skými mestami oslávil na 
svoj vek naozaj bujaro. Aj 
napriek počasiu, ktoré ten-
to rok oslavám na námestí 
veľmi neprialo, praskalo ná-
mestie vo švíkoch. Kto bol, 
videl a zažil, kto neprišiel, 
môže ľutovať.

„S oslavami som bol veľ-
mi spokojný, musím povedať, 
že boli nad moje očakávania. 
Týmto patrí moja vďaka aj 
celému oddeleniu kultúry, 
pretože to opäť bolo výlučne 
v ich réžii. Nemôžem povedať 
nič negatívne, čo sa týka or-
ganizácie a prípravy. Myslím 
si, že si našli to svoje všetky 
vekové skupiny v celom troj-                 
dňovom programe od piatka 
až do nedele, od najmenších až 
po seniorov. Som veľmi rád, že 
aj napriek počasiu, ktoré nás 
trochu potrápilo, si ľudia našli 

čas, prišli a že sa im páčilo,“ 
priznal primátor mesta Nová 
Dubnica Peter Marušinec.

Podľa neho to v Novej Dub-
nici opäť žilo, ale aj ožíva. “Mô-
žeme vidieť, že za posledných 
pár rokov je štatisticky pod-
statne vyššia pôrodnosť v mes-
te. Ročne sa narodí 100 až 120 
detí, čo je veľmi dobré a zna-
mená to, že mnohí mladí ľudia 
sa v Novej Dubnici usadili, 
alebo si začali rodiny zakladať 
v našom meste. Je vidieť v uli-                                                                      
ciach mamičky s kočíkmi, viac 
rodičov, a vidno to aj na dopyte 
po materských škôlkach, že 
kapacity, ktoré boli postačuj-
úce minulých 5 až 6 rokov, už 
nestačia a budeme sa musieť 
zaoberať otváraním tried,“ vy-
svetľuje P. Marušinec.

Mesto sa však nebude za-
meriavať len na mladé rodiny     
s deťmi. „Ľudia pomaly starnú,  
a aj napriek tomu, že súčasťou 
volebného programu pre toto 
obdobie bolo vybudovanie do-
mova pre seniorov, bohužiaľ 
sa nám to nepodarilo. Museli 
sme sa rozhodnúť medzi dvo-
mi investíciami, a to  investície 

do letného kúpaliska verzus 
domova pre seniorov, ale mô-
žem povedať, že  z hľadiska ko-
munitného plánu, ktorý bude 
predmetom aj nasledujúceho 
mestského zastupiteľstva je v 
priebehu troch rokov zakom-
ponovaná táto investícia, čiže 
mala by sa začať riešiť aj táto 
otázka,“ dodal primátor.

To, že mesto mladne, vníma 
P. Marušinec naozaj pozitívne. 
To že mladí ľudia majú záujem 
prísť do Novej Dubnice  nielen 
za kultúrou, je podľa neho nie- 
len prínosom, ale aj dobrým 
znamením spokojnosti obyva-
teľov Novej Dubnice. „Regist-
rujem však aj druhý  pohľad na 
zmeny. Ľudia sa k sebe horšie 
správajú, medziľudské vzťahy 
nie sú veľmi dobré. Neraz sa 
mi stáva a dovolím si tvrdiť, 
že už to začína byť pravidlom, 
že ľudia buď napíšu nepekné 
maily, alebo prídu nahnevaní 
na mestský úrad a už spoza 
dverí počujem vulgárne slo-
vá a pritom veľakrát ide o tak 
malicherné veci. Viem, že aj 
to sú problémy, že ľudia sú 
mnohokrát nahnevaní, že sa 

niečo udeje, resp. neudeje, 
ale sú to veci, ktoré sa naozaj 
dajú vyriešiť buď len samot-
ným spomenutím a nájdením 
spôsobu riešenia a povedať 
si, v akom časovom horizonte 
si vzájomne odkontrolujeme 
splnenie toho, na čom sme sa 
dohodli alebo nedohodli. To zlo 
v ľuďoch pramení ako zo spo-
ločenského diania, ktoré okolo 
nás je a z veľkého množstva 
negatívnych informácií, ktoré 
spoločnosť dráždia a v koneč-
nom dôsledku sa to prejavuje v 
medziľudských vzťahoch. Čas-
to si ľudia ani neuvedomujú, že 
keď začnú konverzáciu, neprí-
jemne, arogantne a zle, môžu 
očakávať rovnakú reakciu.

Myslím si však, že práve 
takéto kultúrne akcie, ako 
boli aj oslavy Dni mesta, ľudí 
stmeľujú, sú tam uvoľnení, 
viac priateľskejší a práve kul-
túra dokáže tých ľudí k sebe 
zbližovať,“ pokračuje P. Ma-
rušinec a s úsmevom dodáva: 
„Čo ma na oslavách zaujalo 
najviac? Môj neplánovaný beh 
cez Mierové námestie. Ešteže 
som tam mal dcéru, aby nebo-
lo moje hendikepy vidieť na tej 
dĺžke. Bolo to také spontánne, 
celý program, ľudia, čo to pri-
pravovali, moderovali či účin-
kovali. Veľmi som prekvapený 
z účinkujúcich muzikantov 
ako boli Kollárovci či Vratko                  
z kapely Iné Kafe spolu s bube-
níkom - sú to príjemní a úplne 
obyčajní ľudia. 

Myslím si, že sme prežili 
skvelý víkend a teším sa, že 
takýchto príležitosti sa spolu 
stretávať v takejto uvoľnenej     
a príjemnej atmosfére bude-
me mať čo najviac.“

Peter Marušinec

Slovenský hokejový útočník Tomáš Kopecký sa po 15 rokoch ak-
tívnej kariéry pred rokom a pol rozhodol skončiť s hokejom. Na 
konte má 578 zápasov v NHL, reprezentačné štarty na olympiá-
de či MS. Medzi jeho najväčšie hokejové úspechy patrí dvojná-
sobná výhra Stanley Cupu či striebro na MS v roku 2012. 
O tom, čomu sa momentálne venuje, prečo ukončil kariéru, či 
aké plány má na leto, nám exkluzívne porozprával v nasledujú-
com rozhovore.

(viac sa dočítate na 4. strane)
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S primátorom o dňoch mesta. Takto som to videl ja. Foto: Marián Michalko

Existuje veľa spôsobov, ako používať 
slová na vyjadrenie lásky k tomu 
druhému. 
Manželský sľub zahŕňa celoživotné 
rozhodnutie ctiť a milovať svojho 
životného partnera. 
Vďačnosť priznáva druhému hodnotu
a ocenenie.

V bežnom živote sa prehliada veľa vecí, ktoré partner robí, 
berieme to ako samozrejmosť a zabúdame poďakovať.
Je dôležité venovať pozornosť a oceniť aj malé prejavy lásky.
Povzbudzovanie znamená inšpirovať v tom druhom odvahu. 
Všetci máme oblasti, v ktorých sa cítime neistí. Je v našej 
moci poskytnúť povzbudenie, ktoré pomôže partnerovi 
rozvinúť jeho potenciál. Kritika okráda partnera o zdravé 
sebahodnotenie  a sebadôveru.
Ohľaduplné slová druhého vyzdvihujú a chvália, zatiaľ čo 
zle načasované, bezohľadné slová spôsobujú vo vzťahu veľa 
poranení.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

NOVODUBNICKÉ
ZVESTIR O K O VR O K O V
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Dňa 24. mája 2018 sa v Cent-
re voľného času Včielka Pú-
chov uskutočnilo ocenenie 
detí za výtvarné práce v ce-
loslovenskej súťaži Včielky, 
včely, včeličky a Slovensko.

Do výtvarnej súťaže boli 
zaslané výtvarné práce detí            
z krúžku Pastelkáčik, ktorý 
funguje v CVČ už viac ako 5 ro-
kov. Štyri výtvarné práce v ka-
tegórii deti do 10 rokov získali 

umiestnenie. Ocenenie získali: 
Karolína Bložónová, Vanesa 
Kováčová, Ema Šarköziová                                                            
a Nina Heldáková. Ich úspech 
svedčí o tom, že ich výtvarná 
výchova baví, napĺňa  a tešia 
sa z každého svojho výtvarné-
ho diela. Srdečne im blahože-
láme.
                                                                           
Mgr. Gabriela Digaňová 
vychovávateľka CVČ     

S nevôľou mnohí prijali fakt, 
že tohtoročná Akadémia 
predškolákov nepokračo-
vala v obľúbenom trende 
pochodu malých „akademi-
kov“ mestom, ale niesla sa 
v omnoho komornejšom du-
chu v priestoroch kina Pa-
norex. 

Tradičný pochod mestom 
však aspoň čiastočne vynahra-
dil bohatý program rôznych 
účinkujúcich na pódiu kina, 
ako aj vystúpenie samotných 
detí. Vydarenú akciu si opäť 
nenechal ujsť ani primátor 

mesta Peter Marušinec, ktorý 
najmenším akademikom po-
blahoželal a riadne si pri tom 
precvičil chrbát. O pár rokov 
sa, dúfajme, pri podobných 
významných príležitostiach, 
k mnohým zo zúčastnených 
detí, ktoré budú šíriť dobré 
meno a povesť Novej Dubni-
ce nielen u nás na Slovensku, 
ale aj vo svete, nebude musieť 
skláňať, ale tak ako aj my všet-
ci ostatní, budeme k nim s ob-
divom a úctou vzhliadať.

Marián Michalko

Všetko bolo pripravené, 
itinerár cesty naštudova-
ný, batohy zbalené, už len 
sa vydať na cestu. Členovia 
Jednoty dôchodcov Sloven-
ska z Novej Dubnice roz-
hodne nelenia. 29 členov 
ZO JDS Nová Dubnica sa                                                                 
6. júna vybralo na jednod-
ňový výlet do Štúrova.                    
Cieľom ich cesty však ne-
bolo len samotné mesto 
Štúrovo.

Katedrála Panny Márie      
a sv. Vojtecha sa nachádza na 
ostrihomskom hradnom vrš-
ku a volajú ju aj „ostrihom-
ská bazilika“. Je veľká a nád-
herná. Podľa predsedníčky 
ZO JDS Alžbety Kopáčkovej 
sa bolo na čo pozerať. „ Vi-
deli sme krásne veľké maľby          
a obrazy, ako aj najväčší ob-
raz na svete namaľovaný na 
jednom plátne, kde je zobra-
zená hlavná svätyňa a slúži 
ako hlavný oltárny obraz.

Prezreli sme si prekrásny 
organ vynímajúci sa na ga-
lérii,“ zdôverila sa s nádher-
nými zážitkami A. Kopáčko-
vá. Bazilika bola vysvätená                          
v roku 1856 a práve na tomto 
organe odzneli tóny ostri-

homskej omše, ktorú pre 
túto jedinečnú príležitosť 
skomponoval a zároveň aj di-
rigoval František Liszt. 

„Mali sme možnosť si ob-
zrieť zlatom vyšívané rúcha 
a všetky korunovačné kleno-
ty. Po viac ako 400 schodoch 
sme sa dostali aj na vyhliad- 
kovú vežu na kopule bazili-
ky. Celkom sme sa pri tom 
zapotili, ale odmenení sme 
boli nádherným výhľadom. 
Vzápätí sme mali možnosť sa 
schladiť v spodnej časti bazi-
liky v krypte, kde sú miesta 
posledného odpočinku všet-
kých ostrihomských arcibis-
kupov.

Prehliadku sme ukončili 
spoločnou fotografi ou a po-
kračovali výletom na vyhliad-                      
kovom vláčiku cez mesto                                                    
Ostrihom. Previezli sme 
sa po moste Márie Valérie 
nazad do Štúrova, kde sme 
sa posilnili dobrým jedlom                 
a chladenými nápojmi. Na 
kávičke, alebo so zmrzlinou                      
v ruke sme počkali na auto-
bus, ktorý nás unavených, 
plných zážitkov, ale najmä 
spokojných z ozaj dobrého 
výletu, doviezol nazad do-
mov,“ dodala A. Kopáčková.

Novodubnickí dôchodcovia budú mať o ďalší dôvod na rado-
sť viac. Na mestskom zastupiteľstve dňa 21. júna poslanci 
odsúhlasili výšku príspevku za poskytnutie sociálnej služby          
v jedálni v meste Nová Dubnica platnú od 1. augusta 2018 
následovne:

Manželia, ktorí majú spoločné trvalé bydlisko, platia obedy v pl-
nej výške aj vtedy, ak by obedy poberal iba jeden z manželov. 

Invalidný dôchodca musí byť riešený do hranice životného mi-
nima na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pričom 
podmienka je, že je evidovaný na úseku služieb zamestnanosti.

Marián Michalko

Pri výške dôchodku do 349,99 € = príspevok 0,65 €

Pri výške dôchodku od 350 € do 384,99 € = príspevok 0,40 €

Pri výške dôchodku od 385 € do 399,99 € = príspevok 0,25 €

Pri výške dôchodku nad 400 € = príspevok 0,00 €

Dňa 21. júna sa v priestoroch 
Kultúrnej besedy konalo 
opäť konalo mestské zastu-
piteľstvo. Zasadnutie otvoril 
primátor mesta Peter Maru-
šinec. 

Hlavná kontrolórka mesta 
predložila návrh kontrolnej 
činnosti na druhý polrok 2018. 
Niekoľko z prednesených bo-
dov, ktorých bolo na ostatnom 
mestskom zastupiteľstve pre-
rokované, predniesla pred-                                                            
nostka mesta, tak ako aj 
správu o hospodárení mesta, 
návrhu rozpočtu, prehľadu 
pohľadávok či návrh na zmenu 

rozpočtu. 
Rokovanie mestského za-

stupiteľstvo prebehlo hladko, 
diskusie poslancov a vedenia 
mesta boli vecné a  konštruk-
tívne. Návrhy VZN  č. 4/2016 v 
znení dodatku VZN č. 3/2017  o 
mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, 
o výške príspevku za pobyt 
dieťaťa v materskej škole, o 
výške príspevku  na čiastoč-
nú úhradu  nákladov na čin-
nosť  školského klubu detí, o 
výške príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov  na činnosť 
centra voľného času, o výške 

príspevku  v základnej ume-
leckej škole, o výške príspevku  
na čiastočnú úhradu nákladov 
a podmienky úhrady v škol-
ských jedálňach, či o spôsobe  
náhradného zásobovania  vo-
dou, náhradného odvádzania 
odpadových vôd a o zneškod-
ňovaní obsahu žúmp na území 
mesta, či VZN mesta Nová 
Dubnica o doplnení a zmene  
VZN mesta Nová Dubnica č. 
2/2018 o rozsahu  poskytovania 
sociálnych služieb, o spôso-
be  a výške úhrad  za sociálne 
služby v meste Nová Dubni-
ca,  ako aj Návrh VZN mesta 
Nová Dubnica o spôsobe  ná-

hradného zásobovania  vodou, 
náhradného odvádzania odpa-
dových vôd a o zneškodňovaní 
obsahu žúmp na území mesta 
boli odsúhlasené a vstúpia do 
platnosti.

Jedným z bodov, ktorým 
sa zaoberali zúčastnení na 
mestskom zastupiteľstve bol 
aj komunitný plán mesta. 
Poslanci sa zaoberali aj od-
predajmi pozemkov v obytnej 
zóne Dlhé diely či rôznych ne-
bytových priestorov. Na zasad-
nutí odznel aj bod o poverení 
na vykonanie preventívnych 
protipožiarnych hliadok, kto-
rý predložil požiarny technik, 
predmetom rokovania boli aj 
zásady odmeňovania  poslan-
cov  Mestského  zastupiteľstva  
v Novej Dubnici,  komisií  pri 
Mestskom zastupiteľstve v No-
vej Dubnici, Výboru mestskej 
časti  Kolačín, členov ZPOZ-u 
v Novej Dubnici a členov re-
dakčnej rady Novodubnických 
zvestí.

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na webovej stránke mesta 
www.novadubnica.eu.

Marián Michalko

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým obča-
nom a klientom, že v dňoch od 30. júla 2018 do 3. augusta 
2018 bude pre verejnosť zatvorený. 

V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradné-
ho dokumentu sa môžete obrátiť na notársku kanceláriu 
JUDr. Pagáčovej (tel.: 042/4420 398) alebo notársku kance-
láriu JUDr. Turňovej (tel.: 042/4425 484).

V prípade potreby potvrdenia listu o obhliadke mŕtveho 
zabezpečí pracovník mestskej polície. Pohrebné náležitosti 
vyriešite v pohrebných službách STYX (tel.: 0918/040 060, 
0949/576 586), M. Kondel (tel.: 042/44 34 236, 0905 991 398) 
alebo Anton Dado (tel.: 042/44 21 949, 0904 504 498).

Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú (tel.: 
0917/273 675. Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský 
úrad (tel.: 042/44 31 053).

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu 
v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159.

Deti z CVČ získali 
hodnotné ocenenie

Vydarený výlet 
dôchodcov

Akadémia
predškolákov

Talentovaní výtvarníci z CVČ. Foto: archív CVČ

Novodubnickí dôchodcovia majú túlavé topánky. Foto: JDS

Najmenší „akademici“ z Novej Dubnice. Foto: Mário Badík

Hľadisko kina Panorex bolo preplnené rozžiarenými rodič-
mi malých predškolákov. Foto: Mário Badík

???

Príspevok na stravu 
pre dôchodcov

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Oznam o zatvorení MsÚ
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Narodila som sa na Sloven-
sku, lepšie povedané v býva-
lom Československu. V ro-                                                                    
ku 1968 som sa vydala za 
Taliana a šla žiť do Talian-
ska. Môžem povedať, že dob-
re poznám klady a zápory 
politiky a sociálneho života 
vo východnej Eúrope a tiež 
západný kapitalistický kon-
zumistický systém života de-
mokratického Talianska. 

Som v prvom rade Sloven-
ka, a som na to hrdá. Vždy som 
ňou bola a nič na mne nezme-
nil ani nový západný štyl živo-
ta i napriek tomu, že som mala 
iba dvadsaťšesť rokov, keď 
som prišla do Talianska. Až 
tam som si uvedomila, koľko 

bohatstva a kvalitného štúdia 
som si priniesla so sebou. 

Nie!... neočarilo ma pozlát-
ko neónových svetiel, bohato 
preplnené výklady rôzneho 
tovaru, ani obchody plné rôz-
norodých vecí. Veru nie! Veľmi 
rýchlo som zistila, že pod pek-
nou prikrývkou je prázdnota. 
Ľudia boli úplne ľahostajní        
a nemali žiadne geopolitické 
vedomosti európskeho konti-
nentu. O Slovensku a Česko-
slovensku nevedeli nič, ani kde 
sa na mape nachádza. Často 
sa ma pýtali, či u nás máme 
kostoly, či jeme za prestretým 
stolom, či máme školy a leká-
rov. S jedom som odpovedala, 
že kostoly máme a je ich hod-
ne, že jedávame slušnejšie ako 

oni, pretože nehádžeme špinu 
pod seba a pri stole sme ticho 
a neprekrikujeme jeden dru-
hého a že o našich školách sa 
môžu presvedčiť z mojej prá-
ce, aj z mojich vedomosti. 

Mojim veľkým úspechom      
v Taliansku bola skutočnosť, 
že som študovala podstatu ži-
vota a mentalitu Talianov, kto-
rá bola viac ako plytká a nik-  
dy som ich nenapodobňovala. 
Dokonca som im vniesla kus 
kultúry mojej vlasti, výchovu 
a štúdia, ktoré som získala na 
našich školách. A za toto som 
nesmierne hrdá a vďačná.

Naši ľudia si často mýlia 
pokrok krajín s hojnosťou 
často šmejdového tovaru. Ho-
voria, že na Západe majú viac 

možností. Áno, ale nevedia pre-
čo. Tým, že máme vzdelanie                                                                                
a sme dobrí odborníci, tak 
všade nás príjmajú. Bez pro-
blémov nájdeme pracovné 
možnosti, pretože máme vý-
borných odborníkov v každom 
smere. 

Veru, nemáme sa za čo han-
biť. Naopak, mali by sme byť 
hrdí pred každým cudzincom 
zo Západu, a nie klaňať sa im. 
Naši ľudia maju všade pracov-
né úspechy, no často si myslia, 
že musia byť vďační Západu. 
Nie!!! Západ musí byť vďačný 
nám, že tam vôbec ideme na 
lacné pracovné brigády a drieť 
na ich lenivosť za malé mzdy.

Dostala som v Taliansku 
veľa ocenení a vyznamenaní 
(medzi inými mi bol udelený 
čestný doktorát a titul CAVA-
LIER TALIANSKEJ REPUB-
LIKY- udeľuje ho len prezident 
Talianskej republiky) ako pe-
dagóg, choreograf, výtvarník, 
aj ako spisovateľka. Draho 
som za to platila povýšeným 
jednaním tých, ktorí mi ne-     
siahali ani po palce na nohách. 

Nehaňme naše krásne Slo-
vensko! Nenechajme ho roz-
krádať! Nenechajme ho lacno 
predávať nenásytnym cudzin-
com! Ochraňujme ho! Aj malý 
národ dokáže byť veľkým, pre-
tože v ňom žiju veľkí a schop-
ní ľudia. Som Slovenka a som 
na to hrdá. Vždy ňou budem            
a vždy budem ako levica brániť 
svoje národné korene.    
                    
Mgr. Veronika Krásnohorská

Nechce sa vám v letných 
horúčavách naháňať za lop-
tou?  Ponúkame vám šport, 
ktorý je síce jednoduchý, ale 
dokonalé zvládnutie techni-
ky a taktiky vyžaduje pravi-
delný tréning. 

Zoznámte sa - pétanque 
(petang) je francúzska spolo-
čenská hra pre dve družstvá,     
ktoré sa snažia umiestniť gule 
čo najbližšie k cieľu, ktorý tvorí 
drevená gulička, tzv. prasiat-
ko. Výraznou prednosťou tohto 
športu je to, že ho môže hrať 
prakticky každý (ženy s muž-
mi, starci s deťmi, zdravotne 
znevýhodnení...), a prakticky 
kdekoľvek (terén ihriska je ľu-
bovoľný). 

My vám ponúkame petango-
vé ihrisko, vybudované v júni 
2018 v Sadoch Cyrila a Meto-
da vedľa Kultúrnej besedy. Je 
voľne prístupné, potrebné je 
len doniesť si vlastnú výbavu 
na hru a chuť zahrať sa. Mesto 
Nová Dubnica naň vyčlenilo 
3023 €, vybudovala ho spoloč-
nosť TEKOS Nová Dubnica 
s.r.o..

Pár infošiek ku hre
Pôvod pétanque je vo fran-

cúzskom Stredomorí. Svoju 
podobu hra získala už v sta-
rovekom Ríme. Prvé ofi ciálne 
pravidlá boli vydané v roku 

1907. Najpopulárnejší je pé-
tanque vo Francúzsku, najmä 
na juh od mesta Lyon, patrí 
k francúzskemu životnému 
štýlu rovnako ako víno či syr. 
Každoročne sa v rôznych ob-
lastiach Francúzska koná viac 
ako 10 000 turnajov všetkých 
kategórií a významu. 

Názov pétanque podľa le-
gendy vznikol zo slovného 
spojenia „pieds tanqués”, čo 
vyjadruje, že sa táto hra hrá                    
s nohami pri sebe. Istý chlapík 
v juhofrancúzskom meste La 
Ciotat mal zdravotné problé-
my s nohami a preto pri hre       
s guľami vždy sedel na jednom 
mieste. Vďaka tomu bol jeho 
výkon veľmi presný a tak dosa-
hoval vynikajúce výsledky.

Gule pre petang sú kovové, 
duté, s priemerom 7 – 8 cm, 
ťažké cca 650–800 g – je ich 
šesť. A k tomu  prasiatko - naj- 
dôležitejšia loptička, drevená 
s priemerom 3 cm, najlepšie 
výrazne farebná (volajú ju aj 
bib alebo košonek, ale prasiat-
ko je podľa nás naj). Terén pre 
pétanque nie je v pravidlách 
priamo určený – v  tom je 
čaro tejto hry. Hráči sa musia 
vyrovnať s nástrahami akého-
koľvek povrchu. Najčastejší 
je udupaný piesok. Rozmery 
ihriska by mali byť  približne 
4 × 15 m. Vybavenie hráča 
sa vojde do malého kufríka či 

prenosnej tašky. Potrebuje-
te sadu oceľových gulí, han-
dričku na ich utieranie, malú 
drevenú guličku – prasiatko 
a meter na meranie vzdiale-
nosti gulí od prasiatka. Hráč, 
ktorý hru začne (družstvá si 
začiatok losujú – navrhujeme 
kameň, papier, nožnice, pre 
zámožnejších hod mincou), 
vyznačí (prstom, pätou, palič-
kou a pod) na zem kruh s prie-
merom cca 40 - 50 cm, tak, aby 
sa doň zmestili obidve nohy. Z 
tohto kruhu sa počas celej hry 
hádže, nohy počas hodu ne-
môžu prekročiť kruh. Najprv 
hodí prasiatko 6–10 m ďaleko 
– tak, aby okolo prasiatka bol 
na všetky strany priestor cca 
1 meter). Potom hodí guľou 
tak, aby skončila čo najbližšie 
k prasiatku. Následne hádžu 
členovia súperiaceho družstva 
dovtedy, kým niektorá z ich gúľ 
nie je k prasiatku bližšie ako 
guľa protihráča. Hodené gule 
sa počas hry nezbierajú. Há-
dže sa vždy z jedného miesta 
– z kruhu, ktorý vyznačil prvý 
hráč hry. Keď minie niektoré 
družstvo  svoje gule, druhé 
družstvo dohádže svoje. To 
družstvo, ktoré má nakoniec 
guľu pri prasiatku najbližšie, 
vyhralo, a získava toľko bo-
dov, koľko gúľ má k prasiatku 
bližšie, než je pri prasiatku 
najbližšia guľa protihráčov. Po 

spočítaní bodov sa hrá nová 
hra, začína družstvo, ktoré 
vyhralo predchádzajúcu hru. 
Tradične sa hrá do 13 bodov.  
Každý hráč v jednočlennom 
alebo dvojčlennom družstve 
hrá s troma guľami, v trojčlen-
ných družstvách hrajú hráči 
s dvoma guľami na osobu.             
V družstve si poradie členov 
pri hádzaní určuje družstvo 
ľubovoľne – hráči sa striedajú 
tak, ako chcú.

Pri hre sa môže všetko – 
napríklad vyrážať súperove 
gule ležiace blízko prasiatka, 
vyrážať prasiatko ďalej od 
súperových a bližšie ku gu- 
liam svojho tímu, postrkávať 
svoje gule smerom k prasiatku 
(samozrejme tieto akcie re-                      
alizujeme len hodenou guľou). 
Príroda hrá tiež – vietor, ne-
rovný povrch... Dôležité je, kde 
guľa skončí a nie, ako sa tam 
dostala. Ale pozor – všetko                                                 
v zmysle fair-play, takže žiad-
ne naschvál zakopnutia o gule 
sa súperovi ani sebe neakcep-
tujú.

Zaujal vás petang? Zožeňte 
si petangové gule a hor sa na 
petangové ihrisko v Sadoch 
Cyrila a Metoda! Hodu zdar!

Katarína Bašná

Malé, ale milé je to naše 
kúpalisko a opäť je pripra-
vené na ďalšiu letnú sezónu. 
Nemusíme nikam cestovať 
za príjemným osviežením či 
relaxom pri vode. Máme ho 
tu, v našom meste. 

Na túto, ako aj minulú sezó-
nu naše kúpalisko pripravovali 
Novodubničania pre Novo-
dubničanov. Opäť sa ozviežite 
nielen v príjemnej vode, ale 
aj lokálnymi pochúťkami v bu-
fete na kúpalisku. Pribudnú 
nové „tienidlá“ a zopár ďalších 
drobností, ktoré spríjemnia 
pobyt pri vode. Zelená tráva, 
priezračná osviežujúca voda    

a modrá obloha poteší všet-
kých návštevníkov v horúce 
letné dni. 

Dovoľujeme si všetkých nie- 
len pozvať na návštevu letného 
kúpaliska, ale zároveň však aj 
návštevníkov požiadať, v záuj-
me ich bezpečnosti, o rešpek-
tovanie pokynov obsluhujúce-
ho personálu, či dodržiavanie 
pravidiel návštevného poriad- 
ku, ako aj slušného správania. 
Aj vďaka tomu bude pobyt na 
našom letnom kúpalisku kraj-
ší a pohodovejší. Presne taký, 
ako má byť to správne novo-
dubnické leto.

Marián Michalko

Západ a východ - máme na východe 
čo závidieť západu? 

Ako hrať petang - stačí hodiť guľou

Čakajú na vás nové 
hojdačky

Otvorenie nášho 
kúpaliska

Milé mamičky, milé detičky, čakajú na vás nové hojdačky. Vy-
novené detské ihrisko rastie ako z vody, čaká vás leto plné 
zábavy na čerstvom vzduchu. 

Tieto noviny a tento článok už môžete čítať na lavičke na det-
skom ihrisku, zatiaľ čo vaše dieťa šantí na nových preliezačkách, 
či sa hrá na piesku. Novšie a bezpečnejšie ihrisko je určené pre 
tých najmenších, buďme preto ohľaduplní, nech si nový príras-
tok pre detskú zábavu a šantenie v Novej Dubnici vychutná čo 
najviac ľudí, nech slúži k spokojnosti všetkým malým deťom                      
a nedovoľme vandalom, či nezodpovedným spoluobčanom ničiť   
a devastovať náš majetok určený pre naše deti či vnúčatá. 

Mesto na výstavbu nového a bezpečnejšieho detského ihriska 
vyčlenilo 20 000 eur, vrátane úprav terénu a oplotenia. Správajme 
sa k nemu ako k svojmu, nech nám, ale najmä našim deťom pri-
náša dlho potešenie a zábavu.

Marián Michalko

To bude zábavy na novom ihrisku. Foto: M. Michalko

Pri príležitosti výstav obrazov Veroniky Krásnohorskej v Historickej izbe. Foto: Impulz Press

Kam skôr? Do piesku či na novú hojdačku? Foto: M. Michalko
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Mestskí strážcovia 
zákona sa pochlapili

Hokej som hral, pretože 
ma to bavilo...

(pokračovanie z 1. strany)

,,Momentálne mám rozbe-
hnuté rôzne aktivity. Konkrét-
ne tu v Novej Dubnici mám ho-
tel Alfa, ktorý spolupracuje aj                                                                        
s mestom. Nedávno sme otvo-
rili novú reštauráciu Dubno. 
Snažím sa rozvíjať aktivity 
naďalej, ale predovšetkým 
sa hlavne venujem rodine a 
deťom.“ prezradil Kopecký 
o tom, čomu sa momentálne 
venuje. 

Pred rokom a pol ukončil 
nečakane hokejovú kariéru,  
z čoho bola väčšina fanúšikov 
v šoku. Po 15 rokoch prestať 
s niečím, čo je pre nás každo-
dennou rutinou, človeku vždy 
chýba. ,,Samozrejme, že hokej 
mi sem tam chýba, keď sledu-
jem fi nále Stanley Cupu či na-
šej extraligy, ako to bolo teraz, 
pretože som sa tým 15 rokov 
živil, je mi to stále blízk, ale nie 
je to také, že by som bez toho 
nedokázal vydržať.“

Fanúšikovia si nikdy nevy-
počuli potvrdený pravý dôvod 
konca kariéry, špekulovalo sa 
o veľmi veľa dôvodoch, žiaľ, 
potvrdil sa len jeden jediný. 
,,Hokejový dôchodok je oko-
lo tých 38 rokov, ale sú hráči, 
ktorí dokážu hrať do 40-tky, 
podľa toho, aký je to typ hráča. 
Samozrejme, musí byť aj chuť 
a motivácia. Ja som tu moti-
váciu žiaľ nemal, takže z toho 
hľadiska som sa rozhodol s ho-

kejom skončiť,“ rozrozprával 
sa Tomáš a pokračoval: ,,Keď 
som pred 1,5 rokom skončil, 
tak som nechcel hovoriť, že 
končím, lebo človek nikdy ne-
vie. Budem ohlasovať koniec,    
a o rok sa vrátim? Tak to by ne-
bolo ono. Z toho dôvodu som si 
povedal, že teda ešte počkám   
a uvidím, či mi to bude chýbať, 
a podľa toho sa zariadim.“

Tomáš začínal s hokejom       
v Dukle Trenčín. Väčšina fa-
núšikov očakávala, že keď 
skončí kariéru v NHL a vráti 
sa na Slovensko, tak bude ešte 
aspoň nejaký ten rok, prípad-
ne dva, hrať za tím,  ktorý ho 
vychoval ,,Aj to bola jedna                
z   myšlienok, že by som sa vrá-
til hrať do Trenčína. Ale ako 
hovorím, pokiaľ by som tam 
mal ísť a nemal by som sa tým 
hokejom baviť a mal by som 
tam ísť len preto, aby som tam 
ukončil kariéru, tak to nemá 
význam, pretože ja som hokej 
hral predovšetkým preto, že 
ma to bavilo.“

Svoj najväčší reprezentač-
ný úspech zažil v roku 2012 
na šampionáte vo Fínsku, 
keď získali striebro, zároveň 
to bol Tomášov najúspešnejší 
turnaj, aj čo sa týka jeho her-
nej formy. Jeho spomienky na 
tento úžasný zážitok hovoria 
za všetko. ,,Na turnaj z roku 
2012 mám veľmi krásne spo-
mienky. Myslím si, že to bol 
pre každého hráča nezabud-

nuteľný moment. Hrali sme 
výborný hokej, darilo sa nám, 
samozrejme sme mali aj šťas-
tie a všetko klapalo tak, ako 
malo. Škoda toho posledného 
zápasu. Spomínam si na to 
veľmi rád, to šialenstvo, čo do-
káže hokej alebo futbal urobiť        
z tých fanúšikov, a hlavne, keď 
je nejaký veľký úspech. Ľudia 
ma na ulici zastavovali a gra-
tulovali mi, je to veľmi príjem-
ná spomienka.“

Striebro v roku 2012 bol po-
sledný veľký úspech Slovenska 
na MS. Odvtedy sa chalanom 
nepodarilo vybojovať medailu 
a posledných 5 rokov ani po-
stúpiť do štvrťfi nále zo základ-
nej časti. Tomáš nám prezra-
dil, kde je podľa neho chyba. 
,,Máme kvalitných, mladých 
hráčov, len nie je ich toľko, ako 
pominulé roky. Či už je to To-
máš Tatar, Tomáš Jurčo. Títo 
mladí hráči majú svoj poten-
ciál, len bohužiaľ nie je ich až 
také množstvo hráčov v NHL 
ako bolo za mojej éry.“

Tomáš je otcom dvoch sy-
nov, Jakuba a Tobiasa. Starší 
Jakub sa aktívne venuje ho-
keju, patrí medzi najlepších 
hráčov Dukly Trenčín vo  svo-
jom ročníku. Talent zdedil po 
svojom otcovi, ale Tomáš by 
ho však so sebou neporovná-
val. ,,V niečom mi je podobný, 
v niečom trochu odlišný. Ja 
by som však Jakuba so mnou 
neporovnával. Nepozerám sa 

na to pohľadom rodiča, cho-
dím s nimi im pomáhať na 
tréningy, na zápasy, preto sa 
pozerám na to skôr pohľadom 
trénera. Snažím sa mu poradiť 
ako najlepšie viem. Snažím sa 
Jakubovi, a aj tým osobitným 
hráčom, odovzdať skúsenosti, 
ktoré naučili tréneri a aktívna 
hokejová kariéra mňa.“

Mladší syn Tobias sa rozho-
dol  uprednostniť futbal pred 
hokejom. Keď sa tak rozhodnú 
deti športovcov nevenovať sa 
tomu, čomu sa venuje otec, 
väčšinou prichádza veľké skla-
manie. A však dvojnásobný 
víťaz Stanley Cupu má na to 
iný názor. ,,Keď sa Tobias roz-
hodol pre futbal, nebolo mi to 
ľúto. My sme ani jedného zo 
synov nikdy netlačili do nie-
čoho, čo robiť nechceli. Oni si 
to vybrali, ja som povedal, že 
keby si vybrali aj hocičo iné, 
tak ich budem podporovať. Po-
kiaľ ich to bude baviť, ja budem 
len rád, “poznamenal slávny 
hokejista, a dodal: ,,Kariéra 
športovca je veľmi tenký ľad, 
môže prísť jedno vážne zrane-
nie, a zrazu je po všetkom. Ja 
ich budem vždy podporovať, či 
už to bude hokej alebo futbal. 
Nakoniec, oni si musia vybrať, 
čo budú chcieť v živote robiť.“

Syn zosnulého hokejistu 
Pavla Demitru, Lucas upred-
nostnil tiež futbal pred ho-
kejom. Ako môžeme vidieť, 
v jeho prípade to bolo skvelé 
rozhodnutie, keďže vo futba-
le sa mu veľmi darí. Spýtali 
sme sa Tomáša, či chodí pod-
porovať Lucasa na zápasy                                   
a či celkovo sleduje Lucaso-
vú futbalovú kariéru. ,,Nebol 
som sa ešte pozrieť, akurát                    
z médií sledujem, že sa mu veľ-
mi darí. Teraz viem, že bol na 
reprezentačnom zraze. Stále 
počúvam samú chválu na jeho 
adresu. Má dar od boha, že má 
povahu po otcovi a je veľmi 
súťaživý, presne ako bol jeho 
otec. Presne taký, aký bol Paľo, 
je teraz Lucas.“

Blíži sa leto a Tomáš už 
má jasné plány, ako ho strávi. 
,,Leto budem tráviť s rodinou. 
Budeme doma, máme naplá-
novanú aj dovolenku. Určite 
strávime aj pár dní v Tatrách 
ako každý rok. Veľmi sa na to 
tešíme,“ dodal Kopecký.

Vivienn Lejollejová

(pokračovanie z 1. strany)

Prvý júnový deň bol pred-
zvesťou nielen začínajúc osláv 
Dni mesta, ale pre 40 – ročné-
ho Miroslava V. z Liptovského 
Mikuláša aj vidinou ľahkého 
zárobku. S historkou o väd-
núcich kvetoch v aute, ban-
komatovej karte „zožranej“ 
bankomatom v rôznych obme-
nených verziách, sa pokúsil 
prekabátiť v novodubnických 
obchodoch či školách niekoľko 
zamestnancov.

Tí boli našťastie obozretní    
a o podozrivom konaní Miro-
slava, ako aj o jeho podrobnom 
opise, informovali Mestskú 
políciu v Novej Dubnici. Tá 
neváhala a konala. Necelú 
hodinu po prvom oznámení 
skončil podvodník v rukách 
mestských policajtov a tí ho 
následne odovzdali privolanej 
hliadke Obvodného oddelenia 
Policajného zboru Slovenskej 
republiky z Dubnice nad Vá-
hom. 

Samotní policajti neverili 
vlastným očiam, čo za kvietok 
Miroslav je. Nešlo o žiadne ne-
viniatko, a zuby si na neho brú-                                                                      
sili policajti takmer z celého 
Slovenska. Za rôzne podvody 
bol celoštátne hľadanou oso-
bou a už niekoľko dní sa pohy-
boval po okolí Novej Dubnice, 
Dubnice nad Váhom, ako aj       
v iných mestách.

Práve vďaka obozretnos-
ti obyvateľov Novej Dubnice                                                         
a promptnému zásahu novo-
dubnických mestských poli-
cajtov, tak skončil nielen bez 
ľahko a nepoctivo získaných 
peňazí, ale putoval rovno 
„do chládku“. Podľa hovorcu 
trenčianskej krajskej polície 
Pavla Kudličku, vyšetrovateľ                         
z Prievidze obvinil Miroslava V.                                                                                                    
z prečinu podvodu a v prípade 

dokázania viny mu hrozí trest 
odňatia slobody vo výške dva 
roky.

Riaditeľ mimovládnej or-
ganizácie OZ - Spoločne proti 
kriminalite Miroslav Schlesin-
ger nabáda ľudí k obozretnos-
ti. „Dôverčivosť sa v dnešnej 
dobe nevypláca. Najmä, ak ide 
o váš majetok alebo majetok 
vašich blízkych, odporúčam 
vám nikdy nevpúšťajte do svo-
jej domácnosti cudziu osobu. 
Neinformujte neznáme osoby 
o tom, v ktorom čase bývate 
najčastejšie doma, kedy ste   
u lekára, na návšteve, príp. 
na inom mieste mimo domác-
nosti. Neposkytujte túto infor-
máciu ani o susedoch. Ak vás 
telefonicky požiada o pôžič-
ku niekto z vašich blízkych, 
najmä vnuk alebo vnučka, 
zavolajte im o chvíľku vy. Nie 
však na to isté číslo, z ktoré-
ho vám predtým telefonovali, 
ale na to, ktoré máte zapísané 
v diári alebo v mobile. Lebo 
ten, kto vám telefonoval, môže 
byť podvodník,“ vysvetľuje M. 
Schlesinger. 

Rovnako dôležité je zacho-
vať si pokoj, chladnú hlavu, 
zdvorilo odmietnuť požiadav-
ku o fi nančnú pomoc osobe 
ktorú nepoznáte, alebo požia- 
dať o prítomnosť kolegyne, 
kolegu či niekoho zo susedov, 
čo môže podvodníka odstrašiť. 
Najdôležitejšie je potom okam-                                                                           
žite informovať políciu a po-
skytnúť podrobný opis osoby. 

Obozretní by mali byť najmä 
seniori, vzhľadom k tomu, že 
aktivity tzv. šmejdov a iných 
podvodníkov sú stále viac za-
merané práve na nich, ale ako 
vidieť na prípade Miroslava V., 
vynaliezavosť  a drzosť pod-
vodníkov nepozná hraníc.

Marián Michalko

Mestskí policajti sa môžu pochváliť mnohými úspechmi.

Foto: Marián Michalko.

(Exkluzívny rozhovor s Tomášom Kopeckým)

Úspech v športe majú v rodine. Tomáš Kopecký pri oceňovaní svojho syna po víťazstve na 
atletickom mítingu. Foto: Impulz Press

Lekári zdravotného strediska oznamujú, že od 2. do 6. 
júla 2018 čerpajú dovolenku nasledovní doktori: MUDr.             
Augustínová, MUDr. Drábová a MUDr. Marček. 

MUDr. Augustínovú a MUDr. Marčeka zastupuje MUDr. 
Balcárková. MUDr. Drábovú zastupuje Taras Odynak                        
z Trenčianskeho Jastrabia.

V tomto týždni sa začína v Mestskom zdravotnom stre-
disku aj prerábka spoločných priestorov na prvom poscho-
dí, takže aj z technických dôvodov bude obmedzený prístup 
na ambulancie. 

Žiadame občanov, aby si neodkladné veci vybavili na 
MsZS do konca júna.

Oznam - zdravotné stredisko

Opäť po roku CVČ zorgani-
zovalo pre širokú verejnosť 
mesta Nová Dubnica podu-
jatie Cesta rozprávkovým 
lesom. Krásne slnečné po-
časie prilákalo do lesa veľa 
mladých ľudí, detí, rodičov, 
známych, ale i staršiu gene-
ráciu. 

Tradične ich už v lese čakali 
deti prezlečené za rozprávko-

vé bytosti. Ako prvá sa  pred-
stavila rozprávka MACKO PU 
a jeho kamaráti, potom nebo-
jácne TRI PRASIATKA, MUŠ-
KETIERI, moderná rozpráv-
ka V HLAVE, POPULUŠKA, 
SPIEVANKA A ZAHRAJKO 
a nakoniec známa ľudová roz-
právka JANKO HRAŠKO.

Deti v  cieli  privítala Víla 
Abeceda, ktorá sa pýtala 
detí, ako sa im páčili rozpráv-

ky, odmenila ich sladkosťou                    
a pozvala ich na atrakcie, kto-
ré ich čakali v podobe skáka-
cieho hradu, vodných bublín, 
horolezeckej steny, maľovania 
na tvár, DJ a chutného občer-
stvenia.

Táto rozprávková akcia sa 
vydarila, deti odchádzali s ús-
mevom na tvári a s pocitom 
pekne prežitého slnečného 
dňa. Chceme veľmi pekne 

poďakovať MSÚ Nová Dub-

nica, fi rme DCA stavebniny 

za sponzorský dar, deťom, ro-

dičom, známym a priateľom, 

ktorí nám pomáhali s prípra-

vou rozprávkového lesa. Ďa-

kujeme vám!

CVČ

Úspešná akcia Centra voľného času
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Oznamujeme občanom mesta z IBV Miklovky, Dlhé Diely a Ko-
lačín, že z dôvodu štátneho sviatku  sa presúva vývoz zmesového 
komunálneho odpadu:

Zo dňa 5. 7. 2018 na deň 6. 7. 2018
Zo dňa 30. 8. 2018 na deň 31. 8. 2018

Keďže po prechádzke mes-
tom sme zistili, že mnohí 
obyvatelia nášho mesta majú 
problém trafi ť s vreckom ko-
munálnych odpadov do kon-
tajnera (vrecká s odpadom 
položené na zemi pri kontaj-
neroch tvoria bohužiaľ po-
merne častú výbavu stojísk 
na kontajnery), budeme sa 
v tomto článku venovať me-
todickému usmerneniu, ako 
má obyvateľ postupovať, aby 
zvládol celú trasu náročného 
turistického pochodu so zá-
ťažou – vreckom odpadov na 
trase byt – kontajner. 

V prvej etape pre začiatoč-
níkov riešime zatiaľ zmesový 
odpad, pretože triafanie trie-
deného odpadu do príslušných 
kontajnerov je už level pre 
pokročilého Novodubničana - 
takže:

Krok prvý: Bol/bola som vy-
slaný/vyslaná, prípadne som 
sa dobrovoľne sám/sama vy-
brala vyhodiť z bytu plné vrec-

ko s komunálnym odpadom. 
Na základe tohto vonkajšieho 
alebo vnútorného popudu opa-
trne chytím vrecko s odpadom.

Krok druhý:  S vreckom odpa-
du opúšťam byt a presúvam sa  
- prevažne pešo – ku najbližšie- 
mu stojisku na kontajnery pri 
svojom bydlisku. Nezabúdam 
si zobrať so sebou kľúče od 
bytu, aby som sa nezabuchol/
nezabuchla. Mobilný telefón 
nie je pri tejto akcii nutný.

Krok tretí: Som na stojisku s 
kontajnermi. Po chvíľke vnú- 
tornej neistoty si prečítam ná-
lepky alebo nápisy na kontaj-
neroch a z ponuky si vyberám 
kontajner s nápisom Zmesový 
komunálny odpad.   Pozor, 
dramatická situácia nastá-
va, ak sú niektoré nálepky na 
kontajneroch strhnuté. Vtedy 
treba zapojiť do hry aj farebné 
videnie, dedukciu a iné detek-
tívne metódy Sherlocka Hol-
mesa a vybrať si správnu farbu                
a veľkosť  kontajnera  - zapa-

mätajme si, že žltá, modrá, ze-
lená, červená či hnedá NIE sú 
teraz  vhodné (o ich použití  si 
povieme v pokračovaní)  a hľa-
dám šedý kovový alebo čierny 
plastový 1100 litrový kontajner. 

Krok štvrtý: Po zvolení prav-
depodobne správneho kon-
tajnera  prichádza po fyzickej 
stránke pomerne náročná 
operácia – otvorenie kontajne-
ra. Nájdem veko kontajnera, 
chytím držadlo umiestnené    
v strednej časti veka (pomôc-
ka pre štandardne vysokého 
dospeláka - mám ho v úrovni 
očí) a pohybom ruky smerom 
nahor posuniem veko tak, aby 
sa vytvoril otvor dostatočný na 
vloženie vrecka s odpadom. 
Zabudla som uviesť – vrecko    
s odpadom stále držím v ruke  
- v inej, ako tej, ktorou otváram 
veko.

Krok piaty:  Teraz nastáva ten 
moment, kedy súhrou pohybov 
oboch rúk dochádza k tomu, 
že ruka, ktorá drží vrecko                                                                              

s odpadom, sa presúva 
smerom nahor, potom dopre-
du a púšťa vrecko s odpadom 
do otvoru, ktorý vytvorila dru-
há ruka odsunutím veka kon-
tajnera.  

Krok šiesty: Bingo! Vrecko 
s odpadom je v kontajneri!!!! 
Mám jednu ruku prázdnu! 
V druhej stále držím veko. 
Jemným potiahnutím držadla 
smerom nadol zavriem veko 
kontajnera a následne púšťam 
držadlo. Mám OBE ruky voľ-
né. Pri kontajneri neleží žiad-
ne vrecko odpadu. Operácia sa 
podarila!

Krok siedmy: Ostáva len vrá-
tiť sa domov, prípadne po zvá-
žení predsa len zostať vonku, 
vybrať sa na drink či na zmrz-
linu a osláviť úspešne zavŕše-
nú akciu. Prežívam príjemný 
pocit, že som prispel/prispela 
k čistote a poriadku vo svojom 
meste. 

Mgr. Katarína Bašná

Žuvačky sú celosvetovým 
problémom, nájdeme ich        
v moriach, čakárňach, na 
cestách, na chodníkoch... 
Žuvačky sa dostali aj do ma-
lých miest, ako je napríklad 
Nová Dubnica. Práve na 
miestnych chodníkoch pri- 
búda každoročne stovky ma-
lých lepkavých fľakov. Ako 
ale vyriešiť tento problém?

Naše mesto má unikátnu 
architektúru, tvorenú okrem 
iného aj hodnotnými podlu-    
biami okolo námestia. Napriek 
tomu ich vlastní občania alebo 
aj turisti ničia. A to dokonca 
aj takými maličkosťami, aký-
mi sú odhodené žuvačky. „So 
žuvačkami je problém, určite 
nielen v historickej časti Novej 
Dubnice, ale aj v celom meste. 
Najviac sú však žuvačky vidieť 
v zakrytých podlubiach okolo 
Mierového námestia. Tam na 
žuvačky totiž nezaprší, a preto 
zostávajú prilepené a zašliapa-
né na chodníku dlhšie,“ pove-
dala Katarína Bašná, vedúca 
odboru životného prostredia    
v Novej Dubnici.

Mladí reportéri pre životné 
prostredie sa podujali zistiť, 

koľko žuvačiek je prilepených 
na jednom metri štvorcovom   
v najviac postihnutej časti 
mesta, pred miestnou cukrár-
ňou. Po dlhom počítaní napočí-
tali až 54 žuvačiek. 

Žuvačky predtým a teraz
Žuvačka vznikla roku 1911, 

ale používala sa už dávno 
predtým. Napríklad, ame-
rickí indiáni žuvali živicu zo 
stromov. Ich žuvačky však na 
rozdiel od tých dnešných boli 
doslova prírodné a rozklada-
li sa len krátko. Priemerná 
žuvačka z obchodu sa dnes       
v prostredí rozkladá zhruba 
päť rokov. 

Príklady zo sveta
Keď je žuvačka na chodníku 

už dlhšiu dobu, jej odstráne-
nie je veľmi problematické. 
Svoje o tom môže povedať aj 
Peter Vavrinec, ktorý si to so 
špachtľou vyskúšal na vlastnej 
koži: „Ako som zistil, odstrániť 
žuvačky nie je vôbec jednodu-
ché. Párkrát som so špachtľou 
skúsil žuvačku podobrať, ale 
bola k chodníku prilepená tak 
natesno, že to nešlo. Prosto, 
odstrániť žuvačku nie je žiad- 

na sranda“. Ale žuvačky sa 
dajú samozrejme odstraňovať 
aj inak. Vo svete sa napríklad 
používajú aj roboty, ktoré 
žuvačky odsajú, alebo aj špe- 
ciálne spreje, ktoré ich zmra-
zia, aby sa dali ľahšie odstrániť 
z chodníka. „Skúšali sme po-
lovicu námestia čistiť vysoko-
-tlakovým čističom. Efekt bol 
taký, že to vydržalo len chvíľu 
čisté a stálo to veľa peňazí. 
Takže sme zatiaľ zbraň proti 
žuvačkám nevymysleli.“ pove-
dala Katarína Bašná.

Sú žuvačky zdravé?
Ale na čo sú vlastne žuvač-

ky dobré? Žuvačky ničia látky, 
ktoré vytvárajú zubné kazy           
a zmenšujú stres. Ale pravda 
je aj taká, že si ľudia žuvač-
ky dávajú aj pre ich chuť.                   
V žuvačkách často býva ukryté 
veľké množstvo cukru, ktoré 
nie je pre naše telo vhodné. 
Ale na trhu existujú aj tak-
zvané BIO-žuvačky. Tie často 
neobsahujú umelé sladidlá, 
niektoré sa dokonca vyrábajú 
podľa receptov starých indiá-
nov, ktorí vytvárali tzv. prírod-
né žuvačky. BIO-žuvačky majú 
často rovnakú chuť ako klasic-

ké žuvačky, a okrem toho sa ta-
kéto žuvačky rozkladajú oveľa 
kratšie. Ich nevýhodou je však 
cena. Stále však nejde o veľké 
sumy peňazí. Okrem toho, ak 
by balíček žuvačiek bol drahší, 
ľudia by si možno žuvačky žuli 
len, keď by naozaj museli. 

Úspešno-neúspešná akcia
Problém so žuvačkami nie 

je neodstrániteľný. Odstráne-
nie žuvačiek síce nie je jedno-
duché, ale existujú možnosti, 
ako sa ich zbaviť. Mesto na-
príklad uvažuje o vytvorení 
nápisov a ceduliek, ktoré by 
prikazovali odhodiť žuvačky 
do košov. Žiaci Súkromnej zá-
kladnej školy v Novej Dubnici 
sa rozhodli problém vyriešiť 
po svojom. V spolupráci s mes-
tom Nová Dubnica sa vybrali 
odstrániť žuvačky z námestia 
a z najviac postihnutej časti 
podlubí ručne. Mesto im za-
bezpečilo špachtle či špeciál-
ne škrabky. Dokopy bolo počas 
dvoch hodín namáhavej čin-
nosti odstránených skoro 1 kg 
žuvačiek. Bohužiaľ, akcia ne-
dopadla podľa predstáv, nakoľ-
ko žiaci snažiaci sa o zmenu                                                                           
k lepšiemu, boli často kon-
frontovaní okoloidúcimi oby-
vateľmi. Tí im často nadávali, 
že prečo vytvárajú pri čistení 
hluk, ničia špachtľami chod-
ník, alebo im veľké množstvo 
žuvačiek na chodníkoch dávali 
ľudia za vinu. Väčšina obyva-
teľov si teda myslela, že deti 
žuvačky odstraňujú za trest, 
nechápali, že žiaci žuvačky 
o chodník neprilepili. A tak 
zostáva možno už len jedno 
riešenie: keby sa odhodené 
žuvačky na chodníkoch zvý-
raznili farbou. Možno by si ľu-
dia konečne všimli, že žuvačky 
sú problém aj v Novej Dubnici. 
Celý problém totiž stojí už len 
na ľuďoch a na ich myslení.

Jakub Benčo, Peter Vavrinec

Ako trafi ť s odpadom do kontajnera
a nezablúdiť (návod – časť I.)

Lepkavé prekliatie (mladí reportéri)
Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 6:30 hod pred 
Váš dom ku ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. 
Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec. 
Ďakujeme, že sa zapojíte do systému separovaného zberu 
v našom meste a budete dodržiavať pravidlá „čo triediť, 
ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a prispejete tak k 
ochrane životného prostredia a čistoty v meste. V prípade, 
že Vám vrecia budú odcudzené, alebo Vám budú chýbať, na 
oddelení ŽP Vám vydáme ďalšie.

Zvoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky, 
Dlhé Diely a Kolačín je zabezpečovaný raz mesačne,                 
a to nasledovne:

Dátum
vývozu

Deň 
vývozu

Ulice

9.1. / 6.2. / 6.3. 
/ 10.4. / 15.5. 
/ 12.6. / 10.7. 
/ 7.8. / 4.9. / 

2.10. / 13.11. / 
11.12.

utorok

ulice Slobody, Družstevná, 
Nová, Odbojárska, Farská, 
Pod Húštikom, Družobná, 
Kukučínova, Gagarinova, 
Gorkého, Svätoplukova, 

Májová, Svobodova, Kvetná, 
Tajovského, Kollárova, 
Ľ. Štúra, Jesenského, 

Partizánska, 
Podjavorinskej, Sládkovičova

11.1. / 8.2. / 
8.3. / 12.4. / 
17.5. / 14.6 / 

12.7 / 9.8. / 6.9. 
/ 4.10. / 15.11. / 

13.12.

štvrtok

ulice Okružná, Krátka, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 

Svoradova, Nerudova, 
M. Benku, B. Němcovej, 

Strážovská, Pod Bôrikom, + 
nové ulice na Dlhých Dieloch: 

Lipová, Slnečná, Javorová, 
Dubová, Dlhé Diely

Zvoz separovaného
odpadu z IBV

Miklovky, Dlhé diely
a Kolačín

Banalita, či vážny problém? Mladí reportéri vedia svoje. Foto: Mladí reportéri

Zmena termínu vývozov
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Všetky fotografi e v tejto fotoreportáži nafotil Mário Badík, ktorému týmto ďakujeme.
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Nová Dubnica sa opäť ten-
to rok zúčastnila športovej 
akcie venovanej športu.                 
V nerovnom medzinárod-
nom súboji zvádzala boj           
s početnejším súperom s ar-              
gentínskeho mesta Benito 
Juarez, či s rovnocenným 
slovenským protivníkom 
mestom Revúca. 

Práve v krajinách Latinskej 
Ameriky a Ázie sa súťaž World 
Challenge Day stáva čoraz 
populárnejšou, naopak na Slo-
vensku je čím ďalej, tým viac 
badať istý útlm a nezáujem                                                                   
o športové zápolenie tohto 
typu.

Svoje ulice si Novodubni-
čania opäť vzali a ukázali, že 
šport a zdravý pohyb má zmy-
sel. Bohužiaľ, najmä medzi-
národný súper bol početnejší,         
a tak Nová Dubnica v nerov-
nom súboji podľahla juhoame-
rickému súperovi. Zo súboja 
Novej Dubnice s Revúcou vy-
šiel víťazne taktiež protivník. 
Síce sme prehrali, ale so cťou. 

Do bojov Novodubničania 
vytiahli okrem tradičných 
zbraní aj temperamentnú 
salsu či exotické Tai Chi,                    
v ktorom seniori vyzvali junio-
rov. V počte síce porazili novo-
dubnické deti z dvoch  škôl no-
vodubnických seniorov, avšak 
v entuziazme seniori ovládli 
aj napriek horúcemu dňu Mie-
rové námestie a hravo porazili 
školákov. 

Práve Salsation a Tai Chi 
sa stretlo s veľkým ohlasom            
a mesto sa otriasalo pod no-

hami rozvášnených tanečníc, 
ale aj tanečníkov pod vedením 
skvelej inštruktorky Zuzany 
Bačovej, ktorá zlákala aj mno-
hých z davu prihliadajúcich 
sa, pridať k zdanlivo jedno-
duchému cvičeniu. Nemenej 
lákavé bolo predcvičovanie 
relaxačného cvičenia Tai Chi 
hovorcom Mestského úradu 
v Bánovciach nad Bebravou         
a riaditeľom OZ Spoločne proti 
kriminalite Miroslavom Schle-
singerom, ktorý dôchodcom, 
ako aj žiakom základných škôl 
predviedol v rámci vystúpe-
nia svoje dlhoročné zručnosti 
ovládania tradičného japon-
ského meča katany. 

O mnoho ďalších športov 
ponúknutých v tento deň 
bezplatne, ako bol napríklad 
minigolf, petangue, tenis či 
fi tnescentrá a niekoľko iných 
až taký markantný záujem 
nebol. Svoju veľkú úlohu tra-
dične zohrali novodubnickí sa-
leziáni, ktorých športový areál 
využilo v ten deň mnoho ľudí, 
dospelých či detí. Zahanbiť sa 
nenechali ani turisti, ktorí ne-
všedný športový deň využili na 
príjemnú turistiku. 

Napriek tohtoročnému ne-
úspechu sme ukázali, že šport 
v Novej Dubnici má zmysel, 
že Novodubničania majú                      
o aktívny pohyb záujem,                   
a preto aj na budúci sa tešíme 
na podobné akcie športového 
typu, a nemusí to byť len World 
Chalenge day.

Marián Michalko

Má obrovskú vášeň, veľký 
zmysel pre humor, nadhľad                                               
a skúsenosti, napriek 
krásnemu životnému jubileu 
70 rokov, stále skvele spieva, 
a nielen to, má aj tolerantnú 
manželku. Dirigent Jozef Va-
koš má už 32 rokov v Novej 
Dubnici veľmi netradičnú 
„známosť“.

Hudbe sa Jozef Vakoš ve-
nuje od svojich štrnástich ro-

kov. „Môj otec bol muzikant                                                                    
a k muzike nás viedol všet-
kých. Jeho doménou bola 
oblasť zborového spevu. Ab-
solvoval som množstvo kur-
zov, školení a nakoniec, keď 
došlo k maturite, tak som sa 
rozhodoval, kam ísť. Išiel som 
na spevácku fakultu, tú som 
absolvoval, dokonca som sa 
tam aj tak trochu angažoval. V 
Trnave som založil jeden det-
ský zbor a potom v roku 1973 

som prišiel do Trenčína, do 
Detského mestečka ako učiteľ. 
Prvé, čo bolo, rozhodol som 
sa, že založím detský spevácky 
zbor. To som aj spravil, začali 
sme fungovať a potom na od-
porúčanie svojho vtedajšieho 
nadriadeného, som prešiel do 
Trenčína na mestské kultúr-
ne stredisko. Tam mi patrili 
všetky záujmové útvary, a tak 
som tam prispel aj k vzniku 
trenčianskeho detského spe-

váckeho zboru. Ten fungu-
je dodnes,“ povedal čerstvý                      
a čiperný sedemdesiatnik         
Jozef Vakoš.

S mestom Nová Dubnica ho 
už tri desaťročia spája jedna 
láska. „Sem do Novej Dubni-
ce ma zaviedlo v roku 1976 to, 
že otec ochorel a povedal mi: 
Vieš čo, choď a chyť sa tej Dub-
nice. Tu som fungoval každý 
pondelok 32 rokov. Manželky 
sa pred pár rokmi pýtala jed-
na jej kolegyňa, či by som ne-
mohol vyučovať v pondelok aj                               
u nich deti. Tá jej odpovedala, 
že nemohol, lebo každý pon-
delok mám v Novej Dubnici 
milenku,“ vysvetlil s úsmevom 
J. Vakoš.

Celoživotnej lásky sa nemie-
ni vzdať, nepoľavuje vo svojich 
aktivitách, plánuje množstvo 
vystúpení, a ako sám vraví, po-
kiaľ udrží dirigenstkú paličku 
v rukách, dovtedy bude viesť 
zborových spevákov.

Členovia jeho novodubnic-
kého zboru mu pri príležitosti 
jeho prekrásneho životného 
jubilea usporiadali malú osla-
vu, poblahoželať mu prišiel aj 
primátor Novej Dubnice Peter 
Marušinec.

Marián Michalko

World Challenge 
Day v Novej Dubnici

Novodubnická milenka...

Jozef Vakoš oslávil 70. rokov. Zablahoželal mu aj Peter Marušinec. Foto: Marián Michalko

Armáda Slovenskej repub-
liky plnila od svojho vzniku 
úlohy spojené s obranou 
slobody, nezávislosti, suve-
renity, územnej celistvosti 
Slovenskej republiky a po-
máhala pri odstraňovaní 
následkov živelných pohrôm 
a katastrof ohrozujúcich ľud-
ské životy alebo majetok vo 
veľkom rozsahu. 
 

Našu materskú školu navští-
vili príslušníci... Priniesli so 
sebou ukážky zbraní, výstroje 
a výzbroje, ktorú používajú pri 
vojenských cvičeniach. Medzi 
najväčšie atrakcie patrilo vo-
jenské auto, ktoré túži šofé-
rovať nejeden chlapec. Deti 
si precvičili aj svoju zdatnosť,  
šikovnosť pri úlohách, ktoré 
im vojaci pripravili – hádza-
li granát na cieľ, strieľali ma 

terč, dohovárali sa prostred-
níctvom vysielačiek z jedného 
konca dvora na druhý koniec.                                                                                                         
Príslušníci boli veľmi trpezliví 
a prívetiví, napriek tomu, že 
museli mať oči a uši „všade“.                           
Na sklonku dňa nejedno dieťa 
zaspávalo s túžbou stať sa vo-
jakom. Lebo vojak to nezna-
mená  len zbrane, strieľanie                                               
a podobne, byť vojakom zna-
mená chrániť a brániť našu     
vlasť.                               

Vďaka patrí veliteľstvu 
PS OS SR v Trenčíne, ktoré 
nám umožnilo zažiť ukážkovú 
prezentáciu ozbrojených síl                                                                   
a hlavne  profesionálnym vo-
jakom z Práporu podpory ve-
lenia pozemných síl Ozbroje-
ných síl Slovenskej republiky. 
                                                                                                
Janka Pružincová
učiteľka MŠ

My sme smelí 
vojaci...

Vojaci predviedli škôlkarom svoju techniku a zručnosti.
Foto: archív MŠ

Mestská knižnica v Novej Dubnici oznamuje svojim čita-
teľom, že v dňoch od 2. do 20. 7. 2018 uskutoční fyzickú reví-
ziu knižničných fondov. Z dôvodu obmedzeného pohybu kníh 
bude knižnica zatvorená.

Žiadame čitateľov, aby sa dopredu zásobili knihami z knižnice, 
pretože v tomto čase nebude možné uskutočniť výpožičky. 
Za pochopenie ďakujeme.

Výpožičný čas knižnice v mesiacoch júl - august:

Pondelok:  9:00 - 15:00 hod.
Utorok:   9:00 - 15:00 hod.         
Streda:  9:00 - 18:00 hod.
Štvrtok:  9:00 - 15:00 hod.
Piatok:  9:00 - 13:00 hod.
Prestávka: 11:45 - 12:15 hod.

Oznam - mestská knižnica
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Sme tím troch mladých žurnalistov zo Súkromnej základ-
nej školy v Novej Dubnici, ktorí sa rozhodli venovať sa popri 
škole novinárčine. Spolu vydávame školský časopis, realizu-
jeme videoreportáže z udalostí na našej škole, zaujímame 
sa o ekológiu a zapájame sa do súťaží. Niektorí z nás boli 
ocenení na medzinárodnej úrovni. Viacerí z nás navštevujú 
audiovizuálny a mediálny odbor, na ktorom sa snažíme za-
znamenávať významné osobnosti nášho regiónu či turistické 
zaujímavosti. Zatiaľ sa všetko iba učíme, ale sme radi, že sme 
pre čitateľov Novodubnických zvestí mohli pripraviť aspoň 
jednu stranu. Snáď vás naše postrehy a články potešia a sprí-
jemnia vám letné obdobie v Novej Dubnici. 

Vaši mladí reportéri zo Súkromnej základne školy v Novej 
Dubnici

Horúce počasie sa tento 
rok na našom území začalo 
prejavovať o niečo skôr. Už    
v máji bolo bežné, že cez deň 
vystúpila teplota na 30°C, 
je teda možné, že cez leto 
nám teplomer ukáže ešte 
vyššie hodnoty. Kde v okolí 
je možné sa schladiť? Nová 
Dubnica a jej okolie sa môže 
pochváliť peknými zrekon-
štruovanými kúpaliskami. 

Najbližšie a momentálne 
najobľúbenejšie miesto od-
dychu pre Novodubničanov  
je určite vynovené kúpalis-
ko Letka, ktoré sa nachádza            
v centre mesta,  vedľa plavár-
ne. Nakoľko bolo kúpalisko 
otvorené len minulý rok, láka 
návštevníkov nielen na viace-
ré vodné atrakcie (tobogan), 
ale aj na čistotu, dobré služby 
a aj na výbornú atmosféru ma-
lomestského kúpaliska, ktoré 
nie je preplnené návštevníkmi. 
V areáli je možné nájsť dva ba-
zény, jeden plavecký a druhý 
detský. Na kúpalisku je možné 
si dať aj zmrzlinu, sú tu bufe-
ty, rodičia z okolia zase ocenia 
dobré a bezplatné parkovanie, 
vedľa bazénov sa nachádza aj 
minigolf.  Prekvapí aj nižšia 
cena za vstupné ako v okoli-
tých mestách. 

Ďalšie blízke kúpaliská 
nájdete aj v neďalekých Tren-
čianskych Tepliciach. Naprí-
klad sa tu nachádza bazén 
Grand vedľa hotela Krym, 
ktorý je možné využívať celo-
ročne. Vďaka termálnej vode 
je možné osviežiť svoje telo 
aj počas chladnejších letných 
dní.  V tomto bazéne nájdete 
plaveckú dráhu, ktorá je tvo-
rená umelým prúdom, veľké 
množstvo vodných masážnych 
trysiek, vírivku či oddychovú 
zónu priamo vo vode. Bazén 
má prepojenie aj s rehabili-
tačným bazénom vo vedľajšej 
budove. V Trenčianskych Tep-
liciach nájdete aj slávne funk-
cionalistické kúpalisko Zelená 
žaba, ktoré sa nachádza nad  
centrom mesta a prednedáv-
nom prešlo kompletnou re-
konštrukciou. Jeho príjazdová 
cesta sa začína pri hoteli Flóra 
od hlavnej cesty. Na kúpalisku 
nájdete veľký hlavný bazén, 
detský bazén s plachtami 
pre viac tieňa, saunový svet, 

kvalitnú reštauráciu a aj VIP 
zónu. Pre deti je tu tiež detské 
ihrisko a veľká trávnatá plo-
cha či kolkáreň.  Treba si však 
uvedomiť, že Trenčianske Tep-
lice sú kúpeľným mestom so 
slávnou históriou, preto môže 
niekoho odradiť vyššia cena 
za vstupné do bazénov alebo 
platené parkovacie miesta                
v meste. 

Aj Nemšová sa dočkala kom-
pletnej rekonštrukcie svojho 
kúpaliska. Nájdete tu veľmi 
veľký plavecký bazén s rôz-
nymi atrakciami. Tiež aj novú 
veľkú trojdráhovú šmykľavku, 
rovnako ako aj detský bazén                                                               
a dva bufety. Výhodou kúpa-
liska, je podobne ako v Novej 
Dubnici, bezplatné parkovanie 
a menší počet návštevníkov. 

Na vyššiu návštevnosť sa 
však treba pripraviť v novoot-
vorenom kúpalisku na Ostrove 
v Trenčíne. Výhodou je pla-
vecký a aj oddychový bazén, 
bazén pre deti, v bazénoch 
môžeme nájsť masážne chrli-
če vody, vodopády a až 4 tobo-
gany. Výhodou je veľkosť areá-
lu, v ktorom je viac priestoru 
pre hry. Ceny sú porovnateľné                                                              
s okolím, nevýhodou je však 
parkovanie, ktoré je spoplat-
nené. 

Prírodné kúpalisko v Opa-
tovej – Dolina, ktoré slúžilo 
v minulosti Trenčanom ako 
náhrada počas rekonštrukcie 
nového kúpaliska, bude v roku 
2018 do odvolania zatvorené. 

Menšie kúpaliská môžeme 
nájsť aj v menších obciach         
a mestách v širšom okolí ako 
napr. v obci Košeca, v Lednic-
kých Rovniach, zaujímavé je 
vyraziť za kúpaním aj za blízke 
hranice do Českej republiky. 
Najbližšie kúpalisko za hrani-
cou sa nachádza v Brumove. 
Rovnako je možné vyraziť aj 
na štrkoviská či prírodné vod-
né plochy, ktoré však často nie 
sú kontrolované hygienikmi      
a treba si uvedomiť riziká, kto-
ré môže kvalita vody spôsobiť. 

Jonáš Štepita

Mnohí odchádzajú počas 
leta na dovolenky do zahra-
ničia. Ako však poznáme 
naše vlastné okolie? Priná-
šame zaujímavé nápady na 
výlety, ktoré dokážete absol-
vovať za pár hodín a nemu-
síte kvôli nim cestovať veľké 
vzdialenosti. 

Letné mesiace sú ideálne na 
turistiku. Pozor však na riziko 
búrok, preto je vhodné na túru 
vyraziť skôr. A kam teda ísť za 
prírodou? Okolité Strážovské 
vrchy ponúkajú veľa krásnych 
výhľadov. Či sa rozhodnete 
vystúpiť priamo na Strážov, 
navštíviť jeho vodopády či 
zájdete na neďaleké kamenné 
vráta nad Baračkou. Najkrajší 
kruhový výhľad je však z vr-
chu Vapeč, iným odporúčame 
vyskúšať Inovec. Na druhej 
strane Váhu sa zase vypínajú 
Vršatské bradlá so zrúcani-
nou hradu Vršatec, hrad je 
možné nájsť aj na susednom 
Lednickom brale. V Bielych 
Karpatoch stojí za návšte-
vu aj chránená prírodná pa-                                                                         
miatka Dračia studňa s vodo-
pádom a krásne Krivoklátske 
lúky. V okolí Novej Dubnice sa 
nachádza aj veľké množstvo 
jaskýň: najznámejšou je Opa-
tovská jaskyňa pri vstupe do 
kláštora na Skalke, vystúpať 

je však možné aj k Jelenskej 
jaskyni nad Trenčianskymi 
Teplicami. Turistiku je možné 
spojiť aj s návštevou rozhľad-
ní: úplne nová vyhliadka sa 
nachádza nad obcou Soblahov 
a rozhľadňu je možné nájsť aj 
na Gazdovstve Uhliská, kde 
nájdeme aj malú zoo domácich 
zvierat. Neďaleko gazdovstva 
je situovaná aj Ľuborčianska 
dolina, v ktorej turisti môžu 
obdivovať vystavenú lesnú 
železničku, náučný chodník, 
ktorý je venovaný lesníctvu. 
V závere doliny sa nachádza 
Antonstal – poľovnícka kúria, 
a na trase náučného chodní-
ka je novovybudované  miesto 
pre opekanie so studničkou. 
Milovníci vláčikov si však 
môžu prísť na svoje nielen                                             
v Ľuborčianskej doline, ale 
aj v Trenčianskej Teplej, kde 
premáva unikátna električka 
do Trenčianskych Teplíc s viac 
ako 100-ročnou tradíciou. Nad-
šenci techniky by však mali 
navštíviť aj letisko Slávnica 
s múzeom lietadiel. V areáli 
nájdete aj slávnu novodubnic-
kú Letku. 

Ak sa počasie počas leta 
zhorší, nemusíte sedieť doma. 
Odporúčame navštíviť zaují-
mavé múzeá, v ktorých sa ur-
čite nebudete nudiť. Najbližšie 
múzeum sa nachádza v Dub-

nici nad Váhom. Je situované 
v krásnom barokovom kaštie-
li a pekný je aj kaštieľny park                                                                           
s unikátnou grottou. Počas 
leta sa v múzeu konajú via-
ceré akcie. Rovnako ako aj                                                        
v Trenčianskom múzeu, ktoré 
nájdeme priamo na námestí 
nášho krajského mesta. Jeho 
súčasťou je aj tzv. Katov dom,  
v ktorom vraj dodnes stra-
ší alebo múzeum priamo na 
Trenčianskom hrade. Zaují-
mavé je aj Mestské múzeum 
v Ilave, ktoré sídli v bývalom 
meštianskom dome alebo 
malé múzeum v kaštieli v Bo-
huniciach, ktoré sa venuje 
regiónu Bielych Karpát. A čo 
tak si vyskúšať vyfúknuť sklo 
a dozvedieť sa o slávnej sklár-
skej histórii nášho kraja viac. 
Vyskúšať si toto všetko môže-
me v malebnej dedinke Valas-
ká Belá v sklárskom skanzene 
Sklený sen. 

Dejiny nášho regiónu nám 
však najlepšie rozpovedia 
unikátne historické stavby. 
Medzi najvýznamnejšie patrí 
Trenčiansky hrad, na ktorom 
je možné počas leta nájsť aj 
veľké množstvo atrakcií (napr. 
sokoliari, šermiari). V okolí 
sa nachádzajú aj ďalšie hra-
dy ako napr. Ilavský hrad s 
pekným kostolom, zaniknutý 
hrad v Košeckom Podhradí 

alebo hradisko na Krasíne.                        
V našom regióne sa nachádza 
aj najstaršie pútnické mies-
to na Slovensku – Skalka nad 
Váhom, s krásnym kláštorom, 
ktorý je prepojený s jaskyn-
ným systémom, v ktorom žili                                 
v minulosti mnísi. Viacero ná-
boženských stavieb nájdeme 
aj v centre Trenčína (Piaris-
tický kláštor, židovská synagó-
ga,...), no najznámejšou pami-
atkou tohto druhu v regióne 
je krásny kostolík v zaniknutej 
obci Pominovec. Neďaleko sa 
zase môžeme pokochať jed-
ným z najkrajších kostolov na 
Považí – kostol Sv. Petra a Pav-
la v Pruskom, v obci nájdeme 
aj kláštor, kaštieľ či hrobku ro-
diny Mednynanskych. 

Všetkým milovníkom ak-
tívnej dovolenky odporúčame 
navštíviť Lanový par Tarzánia 
v Trenčíne alebo vyskúšať dra-
čie lode v trenčianskej lodeni-
ci. Ku všetkým pamiatkam sa 
dá dostať na bicykloch, a keď 
budeme počas túry smädní, 
môžeme sa zastaviť pri via-
cerých studničkách či mine-
rálnych prameňoch v okolí 
(kúpele Trenčianske Teplice, 
kyselka v Kubrej alebo prame-
ne v Miticiach). 

Mirka Mrišová

Žiaci Súkromnej základ-
nej školy v Novej Dubni-
ci sa každoročne zapájajú 
do medzinárodnej súťaže 
Mladí reportéri pre životné 
prostredie. Minulý rok žia-
ci prekvapili a vyhrali prvé 
miesto na svete v rámci 
videoreportáže. Tento rok 
škola opäť obhájila minu-
loročné prvenstvo z konku-
rencie 35 zapojených krajín                          
z Ázie, Európy či Ameriky. 
Ba čo viac, získali o jednu 
zlatú medailu viac, a sú tak 
dvojnásobní „majstri sve-
ta“. Tento úspech dosiahli 
vďaka kvalitným reportážam 
postaveným na investigatí-
ve, ktoré priniesli aj reálne 
zmeny v oblasti životného 
prostredia na regionálnej či 
lokálnej úrovni.

Táto súťaž je zameraná na 
vytvorenie reportérskych tí-
mov, ktoré musia vo svojom 
okolí upozorniť na problém 
týkajúci sa ochrany životného 
prostredia. Žiaci súťažia v ka-
tegóriach: článok, video, fotka, 
a kategórie sú rozdelené do 
jednotlivých vekových skupín. 
Len málokto očakával opä-
tovnú výhru v celosvetovom 
kole súťaži, nakoľko uspieť                   
v obrovskej konkurencii dva-
krát po sebe nie je ľahké.  Mla-
dí reportéri zo Súkromnej zá-
kladnej školy v Novej Dubnici: 
Jakub Benčo, Peter Vavrinec, 
Miroslava Mrišová, Radka La-
mačková však uspeli nielen so 
svojou videoreportážou, ale 
prvé miesto v rámci medziná-
rodnej kategórii aj s fotogra-
fi ou. Témou videoreportáže 

bol problém so žuvačkami na 
chodníkoch v našom meste,                                            
a témou fotky, boli staré                                        
a občas nefunkčné odpadkové 
koše, a tým pádom aj hroma-
diace sa koše s odpadom vedľa 
zberných nádob.

„Teší ma úspech v medziná-
rodnom kole, nakoľko žiaci na 
svojich témach pracovali nie-
koľko mesiacov. Uspieť v sú-
ťaži, kde je zapojených stovky 
prác z celého sveta, bola pre 
deti naozaj výzva. Ale dokázali 
to a som rád, že poukázali nie- 
len na problémy, ale aj možné 
riešenia problémov spojených 
so životným prostredím. Tre-
ba spomenúť, že Slovensko 
bolo tento ročník mimoriadne 
úspešne, nakoľko získalo ešte 
ďalšie dve zlaté medaily v star-
ších kategóriách, a dá sa teda 

povedať, že naša malá kraji-
na je špičkou v tomto obore.“ 
zhodnotil výsledok pedagóg 
Mgr.art. Marek Janičík, ktorý 
žiakov v súťaži vedie už štyri 
roky. 

Výhercovia boli vyhlásení 
medzinárodnou porotou za-
čiatkom júna v Kodani. Obe 
miesta získali v kategórii 11-14 
rokov. Žiaci boli ocenení účas-
ťou na trojdňovom workshope 
všetkých mladých reportérov 
Slovenska v národnom parku 
Slovenský raj, kde ďalej zdo-
konaľovali svoje žurnalistické 
schopnosti pre ďalšie ročníky 
tejto súťaže. 

Jakub Benčo

Kto pripravil túto stranu? Kde sa cez leto 
schladiť? 

Nepodceňujte náš región!

Novodubnickí mladí reportéri, 
najlepší na svete

My sme pripravili pre Vás túto stranu. Sme Mladí reportéri.

Kúpalisko Letka v Novej Dubnici. Foto: archív
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Hudobná skupina Dua Vente  vznikla  z hráčov 
akordeónového orchestra ÚSMEV. 
Na promenádnom koncerte sa Novodubničanom 
predstavia  skladbami od A. Piazzollu, Stinga                                                                          
a fi lmovou hudbou.  Šesť vynikajúcich 
hudobníkov a radosť z hudby zaručuje skvelý 
hudobný zážitok.

Po obrovskom úspechu v minulom roku k nám 
opäť prichádza 30-členný detský orchester                     
z Ruska. Okrem klasických ruských ľudových 
piesní sa môžete tešiť na skladby od svetových 
hudobných velikánov: Vivaldiho, Hajdna,                                                                                          
Piazzollu a Koteľnikova.

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.

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

Výstava obrazov výtvarníčky, baletnej 
choreografky a spisovateľky Veroniky 
Krásnohorskej. 
Výstavu vám sprístupnia pracovníčky mestskej 
knižnice: 27.6. od 10:00 – 18:00, 28.6. od 9:00 – 
16:00 a 29.6. od 10:00 -18:00.

Veselé, zábavné a poučné pesničky Zahrajka 
a jeho priateľov. Zahrajko Vám porozpráva 
zážitky z lesa, vystrieda deti z publika, aby mu 
pomáhali pri hraní na hudobné nástroje ako aj 
s opatrovaním zvieratiek z vriec. Príďte s nami 
zažiť veľké dobrodružstvo! Vstupné: 6€

Historická miestnosť mesta Nová Dubnica
Výstava je otvorená do 29. júna

Piatok 29. júna o 17:00 hod.
Kino Panorex

Nedeľa 8. júla o 17:00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

Nedeľa 15. júla o 17:00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

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

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

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

OBRAZ TIEŇOV A NÁDEJÍ 
MOJEJ DUŠE

ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA

DUA VENTE

RUSKÝ DETSKÝ ORCHESTER 
L.V. SABINOVA Z JAROSLAVLI

DYCHOVÁ HUDBA 
BOROVIENKA Z VRBOVÉHO

BLUEGRASSOVÝ VEČER

FOLKLÓRNY SÚBOR 
VILLABILLA DE BURGOS

Novodubnické kultúrne leto

MÚZEJNÁ VIEDEŇ 
26. októbra 2018 

Počas rakúskeho štátneho sviatku je vo Viedni deň otvorených dverí. Možnosť návštevy vybraných 
múzeí zdarma, príp. so zľavou.
Odchod z Novej Dubnice o 06:00 hod. Po asi 2-hodinovej prehliadke centra Viedne nasleduje indi-
viduálne voľno s možnosťou návštevy múzeí a galérií. Zoznam vybraných múzeí a galérií dostane 
každý účastník zájazdu s mapkou. Odchod z Viedne domov o 18:00 hod. 
V cene  22 € je zahrnutá doprava a sprievodca (v cene nie je zahrnuté poistenie - možnosť poistiť 
sa cez oddelenie kultúry v sume 1.08 €). Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ,                 
Tel.: 042/4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Pozývame Vás na Výtvarný plenér 2018, ktorý sa uskutoční
dňa 7. septembra od 10:00 do 19:00 hod. v parčíku pri Kultúrnej besede. 

Nenechajte si ujsť prezentácie výtvarníkov z Novej Dubnice a okolia,
tvorivé dielne so Soňou Zelískovou a Jožkom Vydrnákom

a koncerty Lady Jane s Petrom Kešu Orieškom a Kataríny Málikovej.   

„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

Výtvarný Plenér



Spomienky a poďakovania

Privítali sme najmenších:
Nikolaj Masár, Felix Vráblik

Smútime:
Alla Paiger, Pavel Vančo

Spoločenská kronika
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Pavel Malec
Dňa 28. júna uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko Pavel 
Malec. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka, 
syn Pavel s rodinou a celá ostatná rodina.

Bernardína Šťastná
Dňa 2. júna uplynuli dva roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička, 
babka a prababka Bernardína Šťastná. S lás-
kou spomína manžel a deti s rodinami.

JUDr. Mahdal František 
Dňa 11. júla uplynie 20 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec                  
a dedko František Mahdal.  S láskou spomí-
najú manželka, dcéra Eva s deťmi a ich rodi-
nami.

Štefan Kiácz
Spomienka na Teba nikdy nevymizne zo sŕdc 
tých, ktorí Ťa milovali. Dňa 30. júna  uplynie 
25 rokov od úmrtia . Ten, kto Ťa poznal, spo-
menie.

Štefan a Mária Tašárovi
Dňa 27. apríla uplynulo 14 rokov a dňa 10. júna  
2018 uplynulo 17. rokov, čo nás navždy opusti-
li naši milovaní rodičia a starí rodičia Mária        
a Štefan Tašárovi z Kolačína. S veľkou úctou 
a láskou si na Vás spomínajú dcéry a syn                                                                                              
s rodinami.

Jozef Pružinec
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez 
tých, čo sme mali radi. Dňa 1. júla  2018 si pri-
pomenieme 2. výročie úmrtia manžela, otca, 
dedka a pradedka Jozefa Pružinca. Spomína 
manželka, synovia s rodinami a ostatná rodi-
na.

Marián Ušiak
Ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 14. júna  
uplynuli štyri roky od smrti môjho manžela                  
Mariána Ušiaka. Za spomienku ďakujú man-
želka, deti a vnuk.

Editka Smrečanská
Dňa 26. júna  uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama           
a stará mama Editka Strečanská. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú manžel, syn                      
Ladislav, dcéra Edita s rodinami, ostatné prí-
buzenstvo a priatelia.

Mária Cibulková
Dňa 30. júna uplynie rok od smrti našej mat-
ky Márie Cibulkovej. Ďakujeme všetkým, 
ktorí jej venovali tichú spomienku. Synovia                         
Miroslav a Štefan s rodinami.

Ivan Forgáč
Ten kto Ťa poznal, spomenie si, ten kto Ťa 
mal rád, nezabudne. Dňa 30. júna uplynie                      
12 rokov od smrti nášho drahého Ivana                                                                                         
Forgáča. Za spomienku ďakuje smútiaca ro-
dina.

Ján Urblík
Dňa 9. júna uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš láskavý manžel, otec a dedko Ján 
Urblík. S láskou spomína celá smútiaca rodi-
na. Ďakuje manželka.

Mnoho mladých ľudí sa nechá zlákať vidinou nielen chvíľ-
kového opojenia, ale aj ľahkého a rýchleho zárobku. Stále 
sa však nepochopiteľne nájdu niektorí nepoučiteľní jedinci, 
ktorí hazardujú nielen so svojim životom, či už si dobrovoľne 
ničia zdravie, alebo si aj skracujú pobyt na slobode. 

Tak ako aj trojica Novodubničanov, ktorých zlapali 16. júna 
tesne pred polnocou Mestskí policajti z Novej Dubnice. Tí u nich 
našli nielen plechovú krabičku s podozrivým obsahom sušenej 
rastliny, ale aj digitálnu váhu, drvičku či plastové vrecúška. 

Namiesto sladkého snívania doma v posteli a pocitu z „dobre 
vykonanej práce“, si tak, ako aj mnoho iných pred nimi, vyskú-
šali pobyt na policajnej stanici, a tak  ich  namiesto očakávané-
ho zisku čaká trestné stíhanie a hrozí im niekoľkoročný pobyt 
za mrežami, kde budú mať dostatok času spytovať si svedomie                     
a premýšľať nad svojim konaním. 

Aj keď u osoby, ktorá sa vyberie cestou pokútneho drogového 
dílera, je asi ťažko hovoriť o zdravom rozume.. Podobným indiví-
duám mestskí policajti z Novej Dubnice odkazujú, nebuďte blbí, 
nekazte si život - kašlite na drogy, a proti podobným „podnika-
teľským aktivitám“ povedú aj naďalej nekompromisnú vojnu.

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE

Nebuď blbý,
neber drogy!

ME
ST

SK
Á 

POLÍCIA NOVÁ DUBNICA
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Veľký úspech
s malou loptičkou

3.ročník Memoriálu Oldřicha Kycla

Tentokrát sme šachový 
turnaj venovali nezisko-
vej organizácií Plamienok, 
ktorá poskytuje pomoc pre 
nevyliečiteľne choré deti                   
a terapiu pre ich rodinných 
príslušníkov. Aby sme si my 
ako šachisti dokázali, že ne-
máme len dobrú hlavu, ale aj 
dobré srdce.

Na turnaji sa stretlo 31 
šachistov, niektorí prihlá-
sení hráči sa odhlásili, či už                  
z pracovných, alebo rodinných 
starostí. Náš turnaj sa stal me-
dzinárodným, potom ako sa 
prihlásili šachisti Adrian Pir-
vulescu z Rumunska a Cécile 
Bourgoin z Francúzska, ktorá 
vyhrala 1. miesto medzi žena-

mi, skôr slečnami.
Tvrdo sa bojovalo, avšak 

gentlemanským spôsobom. 
Celkovým víťazom FM sa stal 
Peter Bombek, na 2. mieste 
bol Marián Kútny ml. a na 3. 
mieste skončil Dušan Orgoň.

V kategórií slečny získala 
1. miesto Cécile Bourgoin, 2. 
miesto Martinka Šošovičková 
a 3. miesto Janka Šošovičková 
- obe z Novej Dubnice

Seniorskou víťazkou sa sta-
la pani Ľudmila Tomaníková 
z ŠKŠ Dubnica nad Váhom.         
V senioroch zabral Novodub-
ničan Jozef Struhár, hrajúci 
za ŠKŠ Dubnica nad Váhom, 
2. miesto získal Alojz Horváth 
z KNŠ Nemšová-Horné Sŕnie 
a na 3. mieste skončil Jozef 
Malinovský z ŠK Považská 
Bystrica.

Prvé skúsenosti na ťažkom 
turnaji získali prváci Nicolas 

Kaštil a Sebastián Duda, skon-
čili síce na chvostíku výsled-
kovej listiny, ale išli do toho             
s oceľovou hruďou a boli oce-
není ako hráči na krúžku.

Na účet neziskovej orga-
nizácie Plamienok bolo po-
slaných 200 eur ako výťažok                         
z turnaja, hlavne zo štartov-
ného a príspevkov. Poďakova-
nie patrí pánovi primátorovi 
Petrovi Marušincovi, pani Ke-
bískovej, Hrehušovej a Krum-
polcovej, že nám umožnili 
zorganizovať šachový turnaj                                                               
v Kultúrnej besede, samozrej-
me ďakujem aj samotným 
hráčom za bojovné nasadenie         
a korektnú hru.

Daniel Duda
riaditeľ turnaja

Z malého mesta rovno do 
Európy vyrazí trinásťročná 
talentovaná Laura Vinczeo-
vá. Zoberie si zo sebou malú 
loptičku, raketu a veľký ta-
lent. V stolnom tenise bude 
reprezentovať nielen svoje 
mesto, ale aj svoju krajinu 
na Majstrovstách Európy 
mládeže.

Stolný tenis hráva od de-
viatich rokov, oproti svojim 
spoluhráčkam relatívne krát-
ko. Celý rok si v slovenskom 
rebríčku drží skvelé druhé 
miesto a aj vďaka svojmu ta-
lentu a poctivej príprave dýcha 
na päty slovenskej jednotke a 
vyhráva nad svojimi súperka-
mi. 

„Najprv sme vyskúšali von-
ku na ihrisku na kamenných 
stoloch. Na základnej škole 
potom išla na stolnotenisový 
krúžok a neskôr tomuto špor-
tu úplne podľahla a baví ju 
to,“ opísala začiatky športovej 
kariéry svojej dcéry Eva Vinc-
zeová. Je to poctivá dennoden-
ná drina. Svoj talent rozvíja 
Laura v stolnotenisovom klu-
be v Prievidzi, kde každý deň 
dochádza, trénuje dve hodiny 
a okrem turnajov na Sloven-
sku, zbiera skúsenosti aj na 
medzinárodných turnajoch v 
zahraničí.

„Celú sezónu sa Laura drží 
na druhom mieste. Ako mlad-
šie žiačky majú v rámci Slo-
venska štyri turnaje, trikrát 
bola vo fi nále a raz aj vyhrala. 

Boli sme aj na turnaji v Slo-
vinsku, kde sa išla „ostrieľať“, 
keďže súťažila vo vyššej kate-
górii ako bežne hráva. Zúčast-
nili sme sa aj medzinárodných 
turnajov v Maďarsku či Rak-
úsku,“ povedala E. Vinczeová. 
Na nedávnych Majstrovstvé 
Slovenska medzi o dva roky 
staršími súperkami skonči-
la tretia a vo svojej kategó-
rii mladších žiačok sa stala 
Majsterkou Slovenska v štvor-
hre a v mixe obsadila úžasné 
druhé miesto. „Vyvrcholením 
úspešnej sezóny je účasť na 
júlových Majstrovstvách Eu-
rópy mládeže  v Rumunskom 
Kluži, kde ju  nominoval slo-
venský stolnotenisový zväz, čo 
je v trinástich rokoch obrovský 
úspech,“ dodala E. Vinczeová. 

Podľa prievidzkého trénera 
hrá Laura ťažký moderný štýl, 
ktorý ešte len prinesie ovo-
cie a treba ho len „drilovať“ 
a trénovať. Pri tohtoročných 
úspechoch a pri Laurinom ta-
lente a snahe sa máme teda 
na čo tešiť. Popri aktívnom 
športovaní  je Laura aj úspeš-
nou žiačkou, učí sa na samé 
jednotky a robí radosť nielen 
svojim rodičom, učiteľom ale 
vďaka svojim úspechom aj 
svojim fanúšikom. Svoju ško-
lu reprezentuje na rozličných 
športových podujatiach. Dalo 
by sa povedať, že čoho sa chytí, 
premení na medailu.

Marián Michalko

FUTBALOVÝ KLUB NOVÁ  DUBNICA

FUTBAL LETO 2018

Deti, je potrebné, aby ste si doniesli vhodné oblečenie
a športovú obuv. Akcia sa koná za každého počasia.

Príďte sa zahrať a spríjemniť si prázdniny !!!

FK Nová Dubnica

23. 7. 2018 – 4. 8. 2018 denne (okrem soboty a nedele)
od 9:00 do 11:00 hod.

FK Nová Dubnica pozýva chlapcov
a dievčatá vo veku 6-10 rokov, ktorí majú radi futbal

na letnú akciu poriadanú počas letných prázdnin
v areáli futbalového štadióna.

Odpovedí na takúto otázku 
nájdete dnes na internete 
neúrekom a snáď každý kto 
jazdí na bicykli viac, ako len 
do práce (spoznáte ho podľa 
úzkeho a napasovaného ob-
lečenia s Lycra materiálu), 
má tiež vlastnú skúsenosť,     
s ktorou ak sa s vami o ňu 
podelí, tak máte v hlave do-
konalý „guláš“.

Dnes, v ére Petra Sagana, 
je záujem o kúpu bicykla ešte 
„vážnejšou“ témou, a preto 
vám trochu do tohto guláša 
pridám aj ja. Dovoľte mi preto 
podeliť sa o moje skúsenosti 
pri práci s deťmi v našej OSA 
akadémii, kde bicykel patrí 
k našim neodmysliteľným 
tréningovým nástrojom a do-
pravným prostriedkom. Mies-
ta však nie je v našej rubrika 
toľko, koľko si táto otázka vyža-
duje na zodpovedanie, a tak sa 
posnažím byť stručný a zrozu-
miteľný.

Moje rady začínajú zväčša 
vetou: „Aký je účel využíva-
nia, terén pohybu a frekven-
cia používania?“ Podľa druhu 
odpovedí si zadefi nujeme, či 
chceme bicykel do mesta, do 
lesa, na výlety či na preteky.

Až po tomto prvom výbere 
sa moje odporúčania a rady 
uberajú k veľkosti rámu, 
kolies, počtu prevodov                    
a materiálom. Je totiž rozdiel, 
či vaše dieťa „jazdí“ na bicyk-
li s vami po meste na nákupy                                                                        
a po chodníku (vtedy stačí bi-
cykel bez prevodov a s košíkom 
na riadidlách), alebo si s ním 
radi vyrazíte na dlhšiu trasu 
o dve dediny ďalej (prehadzo-
vačka a užšie kolesá naberajú 
na význame). Vyšším stup-

ňom už sú ambície častejšej 
jazdy po lesných chodníkoch 
(prehadzovačka nevyhnutná 
a odpružená vidlica skoro zby-
točná), či viac, pravidelný tré-
ning a účasť na pretekoch. Tu 
si budete už lámať hlavu nad 
druhom prehadzovačky, veľ-
kosťou kolies a šírkou plášťov, 
materiálom rámu, či nebodaj 
kolies. Vrcholom sú určite ďal-
šie „nevyhnutné“ doplnky vý-
bavy, v ktorých fi nančnom súč-                                                                   
te sa nebudete diviť, ak číslo 
vyslovené z úst predajcu bude 
štvorciferné a kľudne s 2-kou 
na začiatku...

Ale ostaňme na zemi a na 
začiatok skúsim snáď odpo-
vedať drvivej väčšine rodičov. 
Skúsime nájsť bicykel, ktorý 
by mohol pokryť snáď každú 
požiadavku, a hlavne – dieťa 
by malo mať z jazdy na takom 
bicykli radosť a získať pozitív-
ny postoj k pohybu, k športu či 
cyklodoprave. Skúsim sa však 
sústrediť pre veľkosť priestoru 
až na deti vo veku 6-8 rokov, 
čiže predškolákov a žiakov 1. 
– 2. ročníkov ZŠ. Deti v tomto 
veku už sa zväčša vedia voziť 
a teda neriešime pomocné ko-
lieska...

Prichádza teda do úvahy 
bicykel o veľkosti kolies 20“, 
deti vyššieho vzrastu môžu 
skúsiť 24“ (výška postavy cca 
120 cm a vyššie). Prehadzo-
vačka je priam nevyhnutná, 
ak chceme, aby to naše dieťa 
bavilo aj s kamarátmi, s vami 
na túre lesom, či na prvom tré-
ningu. Už pár zvlnených kop-
čekov môže dieťaťu znechutiť 
jazdu, ak mu ostatní v skupine 
zrazu zmiznú z dohľadu a vidí, 
ako im to ide ľahko.

Tieto deti však stále potre-
bujú istotu bezpečia hlavne 

pri nastupovaní (naskakovaní) 
a zosadaní z bicykla a preto 
ďalším dôležitým faktorom 
je tvar rámu. Býva dosť boles-
tivé, ak dieťa zosadne rozkroč-
mo a prvý dotyk tela nie je cho-
didlami o zem, ale rozkrokom 
o rám. Voľte preto rámy so 
slopingovým sklonom vrchnej 
rámovej trúbky (klesá od ria-
didiel ku sedlu nižšie k zemi).

Určite vás bude vaše dieťa 
presviedčať (hlavne chlapci), 
že odpružená vidlica je nevy-
hnutná. V triede detských (lac-
nejších) bicyklov je odpruže-
ná vidlica síce na oko pekná, 
no je to zbytočné „ťažítko“. 
Tieto vidlice bývajú naozaj ťaž-
ké a ich tlmiaci efekt je nulový. 
Odporúčam preto pevnú vidli-
cu. Je niekedy až o 50% ľahšia 
a pri manévroch, kedy sa dieťa 
bude snažiť nadvihnúť už aj tak 
ťažké predné koleso, mu týmto 
výberom ušetríte dosť energie. 
Bude mať šancu, že to koleso 
aj zdvihne. A pri dopade pred-
ného kolesa opäť na zem mu tl-
miaci efekt sprostredkujú jeho 
svaly a lakte efektívnejšie, ako 
nefunkčná odpružená vidlica.

Máme teda veľkosť kolies 
(20“), prehadzovačku (6-8 pas-
torkov), tvar rámu (sloping) 
a pevnú vidlicu. Nepredpo-
kladajme, že budeme hľadať 
bicykel z drahšej cenovej kate-
górie, a tak tému druhu rade-
nia necháme výrobcom, ktorí 
osádzajú detské bicykle pri-
márne RevoShift radením, 
čiže otočný systém tesne nad 
rukoväťou. Pre deti je to ľah-
šie ovládateľné a bezpečnejšie 
pre permanentný úchop riadi-
diel. 

Záležať by som si však dal 
na vhodnom výbere brzdo-
vých pák. Nie každý výrobca 

totiž montuje páky s vhodným 
ohnutím pre detské prsty (sú 
kratšie ako prsty dospelých) 
a tak majú niektoré deti pro-
blém dosiahnuť na brzdo-
vú páku. Následne púšťajú 
pevnosť stisku na riadidlách            
a tým strácajú stabilitu. Tá im 
práve s brzdiacim bicyklom 
bude chýbať a dochádza často 
ku zbytočným pádom. Voľte 
preto zahnuté brzdové páky 
(pri pevnom úchyte je palec 
na spodnej časti gripu a 2 prs-
ty dosiahnu na brzdovú páku)    
a jazda bude bezpečnejšia              
a ľahšia.

Tieto 4 základné parametre 
odporúčam každému na úplný 
začiatok pri výbere bicykla. 
Áno, ak chcete s dieťaťom (ak 
ono chce) pretekať a snáď to 
berie aj vážne, tak bude riešiť 
ďalšie otázky s výbavou, ma-
teriálmi, oblečením, či inými 
doplnkami. Ale to už by bol člá-
nok hodný malého časopisu, či 
aspoň 3 strany vašich obľúbe-
ných zvestí.

No na jeden neodmysli-
teľný doplnok nesmieme za-
budnúť. Je ním prilba! Čím 
skôr (hneď) naučíte vaše die-
ťa, že prilba je neoddeliteľnou 
súčasťou každej jeho jazdy, 
tým skôr pochopí, že bezpeč-
nosť je prvoradá.

Tak... a keď už máme pred-
stavu o tom, aký bude náš bi-
cykel veľký a s akou prehadzo-
vačkou, príde snáď to najťažšie 
- nájsť taký v našej obľúbenej 
farbe... Veľa zdaru pri hľadaní 
vám prajem.

Adrián Gazdík
zakladateľ projektu OSA

Aký bicykel máme kúpiť pre svoje dieťa?
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V trinástich rokoch na Majstrovstvá Európy. L. Vinczeová, 
pri tom, čo jej ide skvelo. Foto: E. V.


