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Prečo miznú preliezky z ihrísk?

Reštauračné zariadenia kedysi

OSA - bližšie k celej rodine

Veľa otázok vyvolalo „zmiznutie“ niektorých ihriskových prvkov.
Viac sa dočítate na strane 3.

O najlepších rokoch hotela Luník a nielen to.
Pozrite si vo fotoreportáži na strane 6.

Modernú OSA telocvičňu otvoria v budove bývalej ZUŠ.
Prečítajte si na strane 8.

Výnimočnú situáciu sme zvládli, popasujme
sa s poznačenou ekonomikou

Ilustračná fotografia. (foto: Impulz Press)

Mílí spoluobčania, v prvom
rade by som vám chcel všetkým poďakovať, že sme spoločne zvládli situáciu okolo
ochorenia COVID-19.
Váš prístup a zodpovedné
správanie prispelo k tomu,
že v našom meste (až na 2 zaznamenané prípady s cestovateľskou anamnézou, ktoré boli
včas zistené a podrobené liečbe) sa toto ochorenie výrazne
nešírilo.
Táto situácia nám ukázala,
ako sme pripravení, ako vieme
dané situácie znášať a v neposlednom rade ako na to reagujeme svojím správaním. Túto
časť máme úspešne za sebou,
ale to, čo nám ochorenie CO-

VID-19 zanechalo, je hlboká
rana v ekonomike, z ktorej sa
bude treba dlhšie zotavovať.
Pozitívne je, že mesto Nová
Dubnica po uvoľnení týchto
opatrení spustí naplno prípravu letných podujatí a taktiež
prevádzku letného kúpaliska.
Letné podujatia budú zahájené 12. júla prvým koncertom
Novodubnického hudobného
leta. Príprava letného kúpaliska začala pred viac ako
týždňom a pevne verím, že
kúpalisko otvorí svoje brány
obyvateľom mesta už po 3.
júli.
To, čo sa ešte len prejaví
v našom meste, je negatívny
vývoj ekonomiky, ktorý má
dopad na rozpočet. Od aprí-

la sme zaznamenali výpadok
v oblasti príjmov vo výške 10
%, čím sme museli zrušiť investičné akcie vo výške viac
ako 500.000 € (rekonštrukciu asfaltových povrchov,
rekonštrukciu chodníka na
ul. Jilemnického, budovanie
ďalších nových parkovacích
miest, nové detské ihriská...).
Aj napriek týmto okolnostiam, pokračujú prípravy na
rekonštrukciu kina Panorex.
V prvej polovici júla sa ukončia projektové práce, následne bude vyhlásené verejné
obstaranie dodávateľa. Predpokladaný termín začiatku
realizácie tohto projektu je naplánovaný na november 2020,
rekonštrukcia by mala trvať

jeden rok.
Celá táto investičná akcia
bude financovaná z úverových prostriedkov. Ich predpokladaný objem je vo výške
2.000.000 €, v dôsledku čoho
mestské zastupiteľstvo prijalo
uznesenie o čerpaní úverových zdrojov prostredníctvom
banky ČSOB, a.s. na obdobie
20 rokov. Tento úverový rámec zvýši zadlženosť mesta zo
súčasných 20% na 38%.
Nebolo to ľahké rozhodnutie, ale v záujme obnovy
jediného kultúrneho stánku
v meste a zachovania priestoru na kultúrne a spoločenské
podujatia, bolo toto nevyhnutné. V pôvodnom pláne
bolo časť investície platiť
z vlastných prostriedkov,
a tým pozitívne udržať vývoj
dlhu mesta. Nakoľko ekonomický úpadok rastu zasiahol
všetky segmenty ekonomiky,
bude nevyhnutné čerpať úverové zdroje, lebo z usporených
prostriedkov budeme musieť
doháňať dlh na opravách
chodníkov, asfaltov a budovaní nových detských ihrísk.
Napriek tomu, že ekonomická situácia bude zložitá,
verím, že ju naše mesto úspešne zvládne. Vedenie mesta pre
to urobí maximum, dokázať to
musíme spoločne. Užívajme si
dovolenkové obdobie zodpovedne a rozumne. Prajem vám
krásne leto.
Peter Marušinec
primátor mesta

Slovko pre manželov
Všetci nosíme v sebe tendenciu vidieť na druhom skôr chyby ako dobré vlastnosti. Predstavujeme si viac skazenosť, predpokladáme
všetky druhy zlých úmyslov a živíme v sebe neodpustenie. Problémom je, že niekedy všetkým veciam prikladáme rovnakú vážnosť
a hrozí, že budeme krutí voči akejkoľvek chybe druhého.
Opakom je odpustenie, založené na pozitívnom prístupe, keď sa snažíme pochopiť slabosť druhého a hľadáme pre neho
ospravedlnenie.
Štefan Wallner, SDB

Aj otcovia potrebujú
našu pozornosť

Deň matiek sa našťastie
na Slovensku už poriadne
udomácnil. Podľa toho, ako
komu vyhovuje, oslavujeme stále Medzinárodný deň
žien (8. marca) i Deň matiek
(2. májová nedeľa). Veď obdarovať a potešiť maminu
je dôležité a príjemné pre
každého z nás. Čo však naši
otcovia?
Čo sa sviatku týka, bývajú
mierne ukrátení. Tretia nedeľa
v júni je však dňom, kedy si
„posvietime“ na toho nášho
ocka, ocina, tata, tatina, apinka, či dnes už aj daddyho.
Kto nevie, celkom iste tuší,
že tento sviatok pochádza
z USA. Keď sa Sonora Smart
Doddová zo Spokane v štáte Washington dozvedela
o vzniku Dňa matiek, bola
touto myšlienkou nadšená.
A preto, že ju spolu s piatimi
súrodencami vychovával po
smrti maminky otec, veterán
občianskej vojny, podľa jej
slov odvážny, obetavý a milujúci muž, chcela jemu a aj
všetkým takýmto otcom dopriať rovnakú česť. Navrhla
osláviť Deň otcov vo svojej
cirkevnej komunite. William Jackson Smart sa narodil
v júni, preto oslava prvého
Dňa otcov v meste Spokane
pripadla na 19. júna 1910.
Tento pekný zvyk sa postupne
rozširoval a v roku 1966 prezident Lyndon B. Johnson vydal prezidentskú deklaráciu,

v ktorej označil tretiu nedeľu
v júni za Deň otcov. O šesť rokov neskôr sa tento deň stal
trvalým štátnym sviatkom na
základe zákona, ktorý podpísal prezident Richard Nixon.
Pevne stanovený sviatok otcov má dnes už mnoho štátov
sveta.
Súčasnosť prináša mnoho
diskusií o rodine ako takej,
o tom, čo to vlastne je, aké
krízy prekonáva, je spochybňovaná jej podstata.
Od svojho otca však každý
človek potrebuje najmä lásku
v podobe osobného životného
príkladu, odovzdanie svojich
najvyšších hodnôt, zabezpečenie dôstojného života, veľa –
veľa spoločne stráveného času
a zopár spoločných „lotrovín“,
na ktoré sa celý život spomína.
Čo teda vôbec, ale vôbec nie je
ľahká úloha. Preto, ak si hovoríte, že ten váš nie je práve
ideálny, možno práve nastal
čas na pochopenie a urovnanie vzťahov. Lebo otec, žiaľ,
nie je dar, ktorý máme navždy.
Keďže v tomto roku Deň otcov
pripadol na 21. jún, veríme,
že ste pre svojho ocina stihli
včas niečo vymyslieť. V každom prípade, čas na spoločný
výlet, rozhovor pri pivečku,
posedenie pri fotkách alebo
darček, môže prísť v podstate
kedykoľvek, ideálne viackrát
v roku.
PH
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Čo je nové
na našej Letke?

Jún 2020
Výpisky z kroniky

Nová Dubnica - samostatné mesto
nenie akčného programového
plánu za spolupráce s občanmi, zabezpečenie akcií brigádami, ktoré už v minulom
období veľmi pekne prebehli
pri úprave mesta.

Aj primátor mesta pomáhal pri čistení bazénov, aby sa všetko
stihlo včas pripraviť na otvorenie. (foto: Impulz Press)

Vo februárovom čísle Novodubnických zvestí sme vás
informovali o škodách spôsobených na našom kúpalisku po povodniach.
Práce na obnove a rekonštrukcii vyrovnávacej nádrže,
v ktorej bola zatopená celá
bazénová technológia, stále
prebiehajú. Predpoklad ich
ukončenia je v 26. týždni.
Všetko však záleží od dodávateľa novej technológie. Povinné revízie prebiehajú, nábor
pracovníkov je ukončený.
Popri prácach na nádrži sa

pracuje aj na obnove jednotlivých prekrytí, či už prekrytia
nad bicyklami, ležadlami alebo pri bufetoch. Opravujeme
plot za tobogánmi, vymieňame piesok na volejbalovom
ihrisku, čistíme a dezinfikujeme jednotlivé miestnosti budov, obnovujeme nový plot od
miniatur golfu.
Budeme sa zo všetkých síl
snažiť otvoriť brány nášho
kúpaliska prvý júlový víkend.
Snáď nám bude aj počasie náklonné.
Tím Kúpaliska Letka

Znížené dotácie pre
organizácie v meste
Dňa 4. 3. 2020 na zasadnutí
Mestského
zastupiteľstva
v Novej Dubnici, bolo uznesením č. 17 schválené rozdelenie dotácií pre občianske,
záujmové združenia a neziskové organizácie v objeme
60 tis. € na výdavky spojené
s ich činnosťou v roku 2020.
V súvislosti s pandémiou,
ktorá následne vypukla na
Slovensku, sú aj mestá a obce
nútené prijímať reštrikčné
opatrenia rôzneho charakteru
a eliminovať tak ekonomické
dopady a následky koronakrízy.
Aj naše mesto bolo nútené
pristúpiť k viacerým úsporným opatreniam, ktorými
samospráva mesta musí reagovať na očakávaný výpadok
príjmov z podielovej dane
v súvislosti s COVID-19 a znižovanie schválených dotácií je
jedným z nich.
V záujme ochrany obyvateľov a subjektov na území
mesta a celého Slovenska boli
prijaté opatrenia, v zmysle
ktorých došlo k obmedzeniu
výkonu pracovných činností, k zákazu organizovania
a usporadúvania hromadných športových, kultúrnych
a spoločenských podujatí.
Ďalším opatrením bol taktiež
zákaz stretávania sa členov
občianskych združení, neziskových organizácií a iných
organizácií. Zatvorené zostali
športoviská a všetky verejne
dostupné ihriská, predškolské
a školské zariadenia.
Následkom uvedených ob-

jektívnych dôvodov a legislatívnych nariadení nebudú
vo väčšine prípadov dotačné
finančné prostriedky jednotlivých organizácií v tomto roku
vyčerpané v plnej miere, alebo
vôbec.
Mesto Nová Dubnica vzhľadom na dopady súčasnej mimoriadnej situácie na rozpočet spoločne s organizáciami
individuálne
prehodnotilo
možnosti čerpania dotácií
a pristúpilo k zníženiu poskytnutých dotačných prostriedkov na základe uzatvorenej
zmluvy vo výške 8.300 €.
Zároveň s uvedenými opatreniami sa rozhodli vrátiť časť
už poskytnutej dotácie dve
organizácie, a to Futbalový
klub Nová Dubnica vo výške
6 tis. € a Telovýchovná jednota Družstevník Kolačín vo
výške 3 tis. €.
Zavedením týchto úsporných opatrení z dôvodu neuskutočnenia
plánovaných
aktivít organizácií v plnom
rozsahu sa dosiahne celková
úspora 17.300 € .
Na záver mi dovoľte poznamenať, že táto nepredvídaná situácia všetkých
zainteresovaných
veľmi
mrzí a zároveň sa chcem poďakovať osloveným organizáciám za ústretový prístup
a pochopenie.
Tabuľku dotácií jednotlivým organizáciám mesta si
môžete pozrieť na www.novadubnica.sk
Ing. Dana Šišková
vedúca ekonomického odd.

Zástupcovia novovznikajúcej Novej Dubnice s návštevou na prechádzke mestom. (foto: R.
Mitánek)

V predchádzajúcich častiach výpiskov z kroniky
sme sa dozvedeli, že naše
mesto bolo pôvodne sídliskom budovaným pre pracovníkov závodov v Dubnici
nad Váhom. S pribúdajúcim
obyvateľstvom nadišiel v
júni 1957 čas na osamostatnenie a zriadenie vlastného
samostatného vedenia mesta. V tej dobe to bol Miestny
národný výbor, ktorý prevzal povinnosti a úlohy riadenia samosprávy. (V nasledujúcom texte je zachovaná
gramatika autora kroniky.)
Samostatnou obcou, s názvom Nová Dubnica, stalo sa
naše dosiaľ zvané „Socialistické mesto“ vyhlásením najvyšších orgánov pri ustanovujúcej schôdzi prvého zasadnutia
Miestneho národného výboru
v Novej Dubnici dňa 1.6.1957.
Do tohto dňa bola Nová
Dubnica vedená po stránke
hospodárskej ako i politickej
Miestnym národným výborom
v Dubnici n/V. I keď boli zriadené Uličné výbory a jeden
z nich samostatne pracoval
v Novej Dubnici, stav nemohol vyhovovať, nakoľko v obci
bolo potrebné riešiť veľa otázok organizačných, zvlášť čo
sa týka výstavby, takže stav
bol hamovaný tým, že základné rozhodnutia a uznesenia
museli byť schválené materskou obcou – MNV v Dubnici
n/V.
Dubnica však mala toľko problémov, že na vlastné
úkoly nestačila. Uličný výbor
v Novej Dubnici síce nanášal
problémy vlastnej obce, nebol však v stave okamžite riešiť základné ťažkosti, pretože
ako pomocný orgán nemal
právneho uznesenia. Jeho
priekopnícka práca zaznamenávala veľmi dobré výsledky
v spolupráci všetkých občanov, zvlášť po stránke organizačnej a zabezpečenia služieb
obyvateľstvu v začiatkoch výstavby mesta.
Odbor pre vnútorné veci
rady KNV v Žiline, zo dňa 2.
februára 1957, číslo 3966 –
vnútr. odlúčil, alebo slúčil
s účinnosťou od 1. januára
1957 rôzne katastrálne územia

okolitých obcí a vytvoril samostatnú obec Novú Dubnicu
v celkovej výmere 343ha, 52a
a 18m2 a včlenil obec do okresu Ilava.
Voľby do Miestneho národného výboru v Novej Dubnici
V prvom polroku 1957 bolo
naše mesto v období pred
voľbami do národných výborov. Toto obdobie bolo tým
významnejšie, že občania Novej Dubnice prvýkrát v histórii
nášho mesta – v samostatnej
obci, pristúpili k volebným urnám, aby volili svojich zástupcov do Miestneho národného
výboru – výboru štátnej moci
pracujúcich.
Voľby sa pripravovali na
deň 19.mája 1957. Vynaložené
úsilie členov Uličného výboru
ako i všetkých našich občanov, ktoré smerovalo k úspešnému zabezpečeniu volieb,
bolo kvitované tak, že v deň
volieb dňa 19. mája 1957 bolo
odovzdaných 99,68% všetkých hlasov pre kandidátov
Národného frontu.
Dňa 1. júna 1957 bolo prvé
slávnostné zasadnutie Miestneho národného výboru v
Novej Dubnici. Na základe výsledkov volieb bolo zvolených
20 kandidátov do MNV, z toho
17 mužov a 3 ženy.
Členovia Miestneho národného výboru: Macášek
Ján, Nižňanská Mária, Cibulka
Štefan, Pokorný Ladislav, Fundárek Vladimír, Bebjak Anton,
Mišovec Ladislav, Kotlárik Ján,
Jambor Jozef, Bložoň Gustav,
Minárik Timotej, Zelko Ľudevít, Drašnerová Drahomíra,
Orlík Anton, Roják Karol, Medelský Karol, Kozák Július,
Dr. Stránský Jozef, Mečárová
Anna, Graňák Ludevít.
Predseda a tajomník MNV
Na tomto prvom zasadnutí
Miestneho národného výboru
v Novej Dubnici bol zvolený
jednomyselne za predsedu
s. Mišovec Ladislav a za tajomníka s. Kozák Július. Nový
Miestny národný výbor je postavený pred dôležité úkoly,
ktoré postupne sa majú zabezpečovať.
Jedným z hlavných a prvo-

radých úkolov MNV je dôsledne trvať na dokončenia ciest
a chodníkov v prvej časti
nášho mesta. Rovnako naliehavá je i potreba vybudovania
detských jaslí a ich výstavba,
nakoľko počet prijatých detí
nevyhovuje pre nedostatočné
umiestnenie malých rozmerov
miestností.
Úkolov je veľa. Miestny národný výbor vo svojom akčnom programe podal návrh
na systematickú výstavbu
a zveľaďovanie nášho mesta.
Je to výstavba športového pásma, z ktorým sa má započať
svojpomocne v akciách dobrovolných brigád.
Zaistenie verejného osvetlenia, nakoľko náhradné osvetlenie nedostačuje. Tiež požiarno – bezpečnostné opatrenie
v meste, ktoré číta skoro 3.000
obyvateľov – je veľmi potrebné. V rozostavaných A typoch
sú plánované rôzne predajne
a zariadenia. V I. etape budú
dané do prevádzky obchody
služby pracujúcim: Mäsna,
cukráreň, bufet – automat,
predajňa textilu, predajňa
kuchyn. potrieb, Zdroj, rádio
a elektroobchod, holičstvo a
kaderníctvo, dámska a pánska

konfekcia, reštaurácia atď.
Okrem týchto opatrení sa
plánuje premiestnenie Poštového úradu, miestností MNV,
Osvetovej besedy ako i zdravotného strediska. Všetky
tieto inštitúcie a zariadenia
majú byť preložené do nových
a účelne zariadených bytových jednotiek v A-typoch.
Úkol novozvoleného MNV
v Novej Dubnici je opravdu
veľký. Predpokladom je spl-

Program výstavby
Nová Dubnica je projektovaná vo svojej výstavbe
približne pre 20.000 obyvateľov s ďalšou rezervou pre
prípadné rozšírenie mesta
o 8.000 obyvateľov. Výstavnosť ako aj vybavenosť má byť
na úrovni okresného mesta,
tzn. so všetkými inštitúciami
ako i pomocnými službami,
ktoré sú pre okresné mesto
plánované. Výstavba je plánovaná a projektovaná v dvoch
etapách a to časový plán na 5
rokov a plán ďalších 25 rokov.
V prvej etape má byť dané do
užívania pre pracujúcich 900
bytových jednotiek s príslušným vybavením. Súbor A1 –
A2 má mať po dokončení 282
bytových možností.
Doprava železničná bude
viazaná na hlavnú žel. trať
Bratislava – Žilina. Pôvodné
nádražie v Trenč. Teplej má
byť preložená o 800m smerom
na Žilinu, takže nové nádražné budovy by boli premiestnené do priestoru medzi Trenč.
Teplou a osadou Prílesom. Úzkokolajná dráha železnice do
Trenč. Teplíc má byť zrušená
a nahradená trolejbusovou
dopravou. Nová Dubnica by
bola zapojená vlečkou z Trenč.
Teplej za cukrovarom so spojením Dubnica – Závody K. J.
Vorošilova.
Na silničnú sieť bude Nová
Dubnica zapojená na štátnu
hradskú Bratislava – Žilina
a tiež na projektovanú dialnicu, ktorá povedie za Váhom. Štátna hradská vedúca
z Trenč. Teplej bude preložená smerom k Novej Dubnici
a povedie cez kolonie v Dubnici n/V okolo nádražia smerom
k Závodom K. J. Vorošilova.
Nová Dubnica bude podľa

programu zapojená jak na
štát. hradskú, tak i na diaľnicu priamou spojkou s predĺžením do Trenč. Teplíc a Veľkého Kolačína. Jeden okruh
bude: Nová Dubnica – Dubnica n/V a druhý okruh bude
Nová Dubnica – Trenč. Teplá
– Trenč. Teplice.
Janka Prnová
kronikárka mesta

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prečo miznú preliezačky z detských ihrísk?

Desaťročia slúžiace preliezačky dnes už nevyhovujú legislatíve
a požiadavkám na bezpečnosť. (foto: K. Bašná)

Na prelome mája a júna
„zmizli“ z mnohých detských ihrísk v našom meste
kovové preliezačky, zemegule, rebriny... Vzbudilo to
veľa negatívnych reakcií rodičov detí, ktoré tieto ihriská využívajú. Prečo mesto
odstránilo z ihrísk prvky, na
ktoré sme boli roky zvyknutí?
Všetky odstránené preliezačky boli vyše 5o-ročné kusy,
ktoré sme ponechávali na
ihriskách na „dožitie“, kým
slúžili bez zásadnejších nedostatkov. Tieto staré prvky
nespĺňajú v súčasnosti platné
technické normy, ich povrch je
desaťročiami a vrstvami náterov hrboľatý, miestami ostrý,
mnohé hrdzaveli.

Dôvodom na ich odstraňovanie
je
novoprijatý
Zákon č. 371/2019 Z. z. o
základných požiadavkách
na bezpečnosť detského
ihriska, platný od 1. januára 2020, ktorý zaviedol nové
povinnosti mestám prevádzkujúcim na verejných priestranstvách detské ihriská.
Tento dlho odkladaný zákon
(SR doteraz nemala okrem
technických noriem žiaden
právny predpis, ktorý by upravoval podmienky prevádzkovania detských ihrísk!) spôsobil vrásky na čele všetkým,
ktorí zodpovedajú za stav detských ihrísk v meste.
Medzi novinky patrí okrem
spĺňania technických noriem
aj zabezpečenie minimálneho
priestoru zariadení detského

ihriska (prvky musia byť od
seba dostatočne vzdialené
podľa podkladov výrobcu),
osadenie
bezpečnostného
povrchu tlmiaceho náraz pod
všetkými prvkami, z ktorých
je možný pád s výškou väčšou
ako 0,6 m, označenie detského ihriska s uvedením zákonom stanovených informácií,
vedenie evidencie úrazov,
zabezpečovanie inšpekčného
certifikátu pri osadení nových
prvkov na ihrisko a vykonávanie pravidelných kontrol detského ihriska.
Najmä posledné dve povinnosti sú – teda budú – náročnou previerkou novodubnických ihrísk. Označenie vieme
zabezpečiť (síce to bude niečo
stáť, ale keď treba, tak treba),
vedenie evidencie úrazov tak
isto, ale certifikácia ihriska
a kontroly v 2-ročných intervaloch budú tvrdým orieškom.
Vykonávať kontroly totiž nebudeme my, ale autorizované osoby, ktoré budú mať na
tieto kontroly oprávnenie.
V prípade výsledku kontroly so závadami bude musieť
mesto ihrisko uzavrieť a zabezpečiť jeho opravu tak, aby
opravnou kontrolou prešlo.
Keďže je jasné, že 50-ročné prvky bez certifikátu a bez
bezpečnostného povrchu kontrolou neprejdú, máme 2 roky
na to, aby sme ihriská na tieto
kontroly pripravili. Preto sme

už začali s tým nešťastným
likvidovaním
preliezačiek.
V budúcom roku to budeme
musieť aj dokončiť, aby na
detských ihriskách zostali len
tie prvky a zariadenia, ktoré
sú v dobrom stave, majú certifikát o zhode s príslušnými
STN, sú označené štítkom od
výrobcu atď...
V tomto roku pripravujeme
aj označovacie tabule na ihriská, niektoré prvky ešte opravíme. Nové prvky pribudnú na
ihrisku pri čínskom múre, na
ňom si aj premiérovo vyskúšame certifikáciu ihriska skúšobným orgánom.
Mnohí z vás krútia hlavou,
že je to len byrokracia a čo si
to už štát navymýšľal, ale na
druhú stranu, je dôležité, aby
mesto prevádzkovalo ihriská
v súlade so zákonom a disponovalo potrebnými dokladmi,
preukazujúcimi bezpečnosť
detských ihrísk.
Lebo na rozdiel od dôb minulých, kedy sme pri páde
z hojdačky rozbité koleno
umyli v potoku a maximálne dezinfikovali peroxidom,
dnes s každým úrazom hrozí
okrem medializácie aj súdny
spor, vyšetrovanie, pokuty a
mnohé ďalšie nie príjemné záležitosti. A predovšetkým, ide
nám všetkým predsa o zdravie
a bezpečnosť detí pri hre, že?
Katarína Bašná

Stokrát zatracovaný (retročlánok)
(Novodubnické zvesti
9/1991, v texte je zachovaná gramatika autora)
Vetrolam. Svojou zeleňou obopína naše mesto zo severnej strany
sťa spona rozstrapatené dievčenské kučery. Mal chrániť (a aj
chráni ešte) naše stavania, námestia, ulice
a kvetinové záhony

pred horniackymi vetrami. Rokmi jeho štíhle topole mocneli,
zreli a čoraz viac sa
z priateľa (roky verného) stával nepriateľ. Sami vieme prečo.
Mračná jeho dozretého kvietia zaplavovali mesto a čoraz viac
znepokojovali alergetikov. Mnohí z nich
si už oči či priedušky

od štípania a bolesti
necítili. Rezultát hygienikov znel: asi 400
topoľov bude potrebné
z vetrolamu odstrániť.
Vetrolam tým utrpel,
najmä v časti za štadiónom. Uvoľnený pľac
po topoľoch využívajú
zhruba 30-ti záhradkári. Aby však mesto
neprišlo o zeleň, vysadilo sa vo vetrolame

(oproti kúpalisku) 120
javorov a za chýbajúce
topole do 400 vyrúbaných, popresádzali TS
ďalšie sadenice javorov a briez v mestskej
lokalite.
Vetrolam, hoci zatracovaný, stále žije
a mierní krutosť vetrov.
-ík-
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Niekedy ich treba
aj pochváliť

Akčná skupina jadzcov, ktorým nie je ich ihrisko ukradnuté
(foto: A. Cyprián)

Na mládež, pubertiakov,
juniorov, decká (a ešte aj
všelijako inak im vieme povedať... ) mnohí z nás zanadávajú - robia neporiadok,
sú hluční, vystrájajú...
V primeranej miere je to ok,
veď dospievanie nie je jednoduchý proces. Horšie je, ak už
niektorým dospievanie prerastie cez hlavu v takej miere,
že po nich zostáva zničený
majetok a znečistené priestranstvá.
Takouto
problematickou
zónou je aj skejtové ihrisko,
ktoré bolo premiestnené od
čínskeho múru k budove centra voľného času a umeleckej
školy. Počas polroka sme tam
trikrát menili zničenú nádobu
na odpad, z trávnika okolo
ihriska svietili rozmanité farby
plastových fliaš, plastových
obalov z jedla či plechoviek.
Takže na nadávanie je dôvodov pomerne dosť.
A potom - príde na životné
prostredie takýto e-mail, ktorý
nám, ufrfľaným dospelákom
pripomenie, že nie všetci juniori/decká/pubertiaci sú na
zabitie, a že vedia aj príjemne
prekvapiť:
„Dobrý deň, moje meno
je Adam a som žiakom 5.

ročníka II. ZŠ v Novej Dubnici. Minulý týždeň sme boli
s kamarátom u pána primátora kvôli skateparku, a on
nám povedal, že tam býva
veľa odpadkov. Preto sme
sa s kamarátmi rozhodli
odpadky upratať. V prílohe
posielam žiadosť o povolenie realizovať upratovanie
odpadkov. Vopred ďakujem
za kladnú odpoveď.“
A nezostalo len pri slovách
- okrem pozývacieho plagátu,
perfektne vymysleného a zhotoveného, sa 6. júna udiala aj
brigáda, na ktorej chalani vyzbierali z ihriska a jeho okolia 3
vrecia odpadu.
Takže nastal čas nielen
haniť, ale aj chváliť - ďakujeme všetkým, čo sa brigády
zúčastnili, a dupľovane tým,
ktorí túto akciu aj vymysleli
a zorganizovali. V kútiku duše
dúfam, že aj pri zbieraní odpadkov sa chalani zabavili
a nie je to poslednýkrát, čo
nám pomohli upratať priestor,
ktorý je určený pre nich.
Želajme si spoločne, aby
odpadkov bolo čo najmenej
a aktívnych, tvorivých mladých ľudí čo najviac!
Katarína Bašná

Vetrolam z topoľov – vrátime ho mestu?

K nášmu mestu v dnes už
dávnej minulosti patrili
aleje topoľov, ktoré boli vysadené ako vetrolamy na
okrajoch mesta.
Aj ja si pamätám, ako som
na základnej škole počas telocviku behala slalom medzi
topoľmi, ako sme zbierali
„vatu“ z plodiacich samičích
stromov, ktorú vietor rozfúkaval do celého mesta.
Práve táto vata a antireklama zo strany alergikov spôsobili, že z pôvodných stoviek

kusov topoľov zostalo v meste
už len pár kusov týchto drevín. Ulicu Topoľovú, ktorej
meno by malo hrdo pripomínať nielen pamiatku, ale
najmä význam topoľov v krajine, už neobýva žiaden topoľ.
V 90. rokoch kvôli alergiám
boli topole vyrúbané, odvtedy sa v mestách nevysádzajú
– nielen kvôli alergii (odvtedy sa už zistilo, že iné stromy spôsobujú oveľa silnejšie
alergie ako zatracovaný topoľ
či breza), ale aj pre ich výšku
a lámavé drevo.

Topole (čierny, biely, osikový a ich krížence) sú pôvodné
slovenské dreviny, rastúce
v okolí tečúcich a stojatých
vôd, keďže majú radi vysokú
hladinu podzemnej vody. Slovenské druhy topoľov, najmä
topoľ čierny, sa stali zriedkavými druhmi, ich genofond
je ohrozený aj ich vzájomným
krížením.
Preto v posledných rokoch
silnejú hlasy na „vzkriesenie“
topoľových alejí pozdĺž tokov, s dôrazom na návrat
slovenských druhov topoľov
namiesto kanadského topoľa,
ktorý bol na Slovensku a v Čechách vysádzaný v mestách
a v lesoch z hospodárskych
dôvodov – rýchlorastúci, rovný strom sa využíval na výrobu biomasy.
Bohužiaľ, po vyrúbaných
topoľových alejach zostali
buď zastavané pozemky, alebo len zakriačené brehy potoka. Posledné desiatky topoľov
pri potoku pod lokalitou Dlhé
Diely, ktoré sa už dožívajú

dôchodcovského veku, postupne vysychajú.
Povodne v posledných
dvoch rokoch nás však poučili, že potoky potrebujú nielen
udržiavané koryto (alebo aspoň dostatočný celoročný prietok vody, aby nebolo koryto
zanášané) ale aj dostatočný
brehový porast, ktorý zabráni
splavovaniu zeminy, spevní
brehy a zadrží časť prívalovej
vody svojím koreňovým systémom.
Preto mesto dalo vypracovať projekt výsadby topoľov
práve do lokality k potoku na
Dlhých Dieloch, s ktorým sa
budeme uchádzať o dotáciu
v rámci programu Zelené obce
Slovenska,
financovaného
z Operačného programu Kvalita životného prostredia,
s cieľom prinavrátiť na územie
mesta pôvodné slovenské dreviny. V prípade úspechu vetrolamom v Novej Dubnici zafúka
na lepšie časy...
Katarína Bašná

ZBERNÝ DVOR
Otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť
sú od 19. 6. 2020 nasledovné:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

zatvorené
7.00 – 16.00 h
7.00 – 17.00 h
7.00 – 16.00 h
7.00 – 16.00 h
9.00 – 13.00 h

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín.
Na zberný dvor vstupujte s dokladom totožnosti a riaďte
sa pokynmi správcov zberného dvora. Na zbernom dvore neodoberáme zmesový komunálny odpad, ale triedené
zložky odpadov – drevo, elektroodpad, nebezpečný odpad,
objemný odpad, bioodpad, drobný stavebný odpad, plasty,
papier, kovy, sklo, tetrapaky, jedlý olej, pneumatiky bez diskov, šatstvo a hračky pre charitu.
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Po stopách
Novodubnickej 25-ky

Po dlhšej neplánovanej odmlke rozbieha svoju činnosť
aj Klub slovenských turistov
Kolačín.
Z dôvodu zákazu organizovania hromadných podujatí
sa tento rok neuskutočnila ani
Novodubnická 25-ka, ani Jánsky haluškový festival a svoje
sily sme si nemohli zmerať
ani v turisticko-orientačnom
behu.
Pre milovníkov turistiky
sme si preto po postupnom
uvoľňovaní opatrení pripravili
náhradné podujatie s názvom
Po stopách Novodubnickej
25-ky, ktoré sa bude konať na
začiatku letných prázdnin
– v sobotu 4. 7. 2020.
Bude sa líšiť od klasickej
verzie tým, že štart bude hromadný, spoločný. Ak máte
záujem o 25 km trasu, príďte
na Mierové námestie v Novej
Dubnici o 8.00 hod., kde na

Tip na dobrodružný turistický výlet
Kedysi dávno, keď sa ešte
Kolačín nevolal Kolačín,
rieka Váh sa volala Wagus
(podľa Rímanov) a ľuďom
nad hlavami lietali obrovskí
draci, zrodila sa miestna legenda.
Juhovýchodný breh rieky
Wagus obývali Markomani.
Pod vrchom Markomika (neskôr Markovica) mali svoje
sídla postavené na koloch
nad úrovňou zeme, aby im pomohli prežiť vrtochy Váhu. Na
druhom brehu rieky žili Kvádi. Jedným z nich bol statný
šuhaj Janko, ktorý sa rozhodol
vziať si za ženu Aničku, krásnu devu z rodu Markomanov.
Delila ich nielen rozbúrená
rieka, ale aj nepriateľstvo medzi klanmi. Keď sa Jankovi
z posledných síl podarilo prekonať rieku, slnko už zapadalo za horizont. V diaľke pod
kopcom zazrel svetlá, tak sa
pobral za nimi. Spoločnosť
v tme mu robil len zvuk silnejúceho vetra a rôzne pazvuky
vychádzajúce z lesa. Zrazu
svietiaci mesiac a svetlá z obce
pohltila tma. Z oblohy zostúpil
obrovský drak a ...

vás bude čakať Milan Ondřejíček a povedie vás trasou.
Na tých, ktorí uprednostňujú 20 alebo len 15 km trasu,
budeme čakať v Kolačíne pred
Hostincom na Lúčkach o 8.30
hod. Pod Slimákovou by sme
sa mali stretnúť s tými, ktorí
pôjdu z Novej Dubnice a spoločne si prejdeme trasu. Cieľ
bude v Hostinci na Lúčkach.
Dovoľujeme si vás upozorniť, že trasa nebude pre účel
tohto podujatia značená, preto individuálnu turistiku odporúčame len tým, ktorí trasu
poznajú.
Verím, že využijete možnosť a pridáte sa k nám. Určite
bude veselo a fajn. Podujatie
sa koná za každého počasia
a účastníci idú na vlastnú zodpovednosť. Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

Chcete vedieť, ako sa príbeh
skončil?
Ak áno, máme pre vás tip
na výlet. Vydajte sa do oblasti nad Kolačínom, kde je časť
zvaná Pliešky. Tam, pri turistickom rázcestníku, si môžete
nielen celú povesť prečítať, ale
aj obdivovať obrovskú hlavu
Draka.
K Drakovi vás dovedie naše
miestne značenie, ktoré začína pri Klondajku v Kolačíne,
pokračuje popri kultúrnom
dome, kostole a po asfaltke až
na Pliešky.
Výlet je vhodný pre rodiny
aj s malými deťmi, pretože je
nenáročný a vedie po značenom chodníku a spevnenom
povrchu. Ak by ste si chceli
turistiku predĺžiť, upozorňujeme na ťažbu dreva smerom na
Markovicu a Kyšky. Buďte preto opatrní. Verím, že do konca
augusta, kedy organizujeme
ďalšie podujatie v tejto oblasti, bude už všetko v poriadku
a bezpečné.
Verím, že vám i vašim deťom nový počin KST Kolačín
urobí radosť. A nezabudnite,
Pomocníci kolačínskych turistov Peťko a Milanko už vedia, aký
fantázii sa medze nekladú.
osud stihol draka z Plieškov. (foto: M. Hál)

Soňa Kačíková
K Drakovi sa dostanete po „modrej“. Začína pri Klondajku v Kolačíne, pokračuje popri kultúrnom dome,
kostole a po asfaltke až na Pliešky.

Text a foto: Soňa Kačíková

Rúško pristane každému Novodubničanovi - vyhodnotenie
Naša krajina bola jednou z prvých v Európe, ktorá na začiatku marca prijala opatrenie celoplošného nosenia rúšok. Slovensko sa stalo krajinou vlastnoručne šitých rúšok mnohých typov a tisícich farieb. Každý šil či skladal,
aby zabezpečil tento nevyhnutný doplnok pre členov rodiny, známych, seniorov... originál za originálom.

Veru áno, rúška im pristanú, aj keď najradšej už chodíme bez bez
nich...

V aprílovom vydaní mestských novín sme vás vyzvali, aby
ste nám zaslali svoju fotografiu s originálnym nápaditým
rúškom na tvári. Lákadlom bola aj prisľúbená cena od speváčky Lucie Bílej.
Osemnásti odvážni neváhali, zapojili sa do súťaže a my
sme ich všetkých pozvali na jej vyhodnotenie 10. júna v zasadačke mestského úradu. Na stretnutí si zúčastnení prezreli všetky súťažné fotografie, privítal ich zástupca primátora
a za porotu súťaž zhodnotila pani učiteľka ZUŠ a výtvarníčka
Majka Ďurišová.

Tri z nádherných rúšok získali prvú cenu: Zuzana Jarošová zaujala kúskom ušitým zo starého ručne vyšívaného
obrusu. Pani Gabika Vavríková predstavila rúško vhodné na
záverečnú fázu epidémie, cez ktoré sa dá prestrčiť slamka
na nápoj. A manželia Prnoví prezentovali pár ručne maľovaných rúšok so širokými úsmevmi, ktoré automaticky vyčaria
úsmev na tvári každého, koho stretnú. Už niekoľkohodinové
nosenie tohto modelu zlepší deň a pôsobí ako psychoterapia.
Výhercovia sa môžu tešiť z vlastnoručne ušitého rúška alebo drobného šperku od Lucky Bílej. Odmenení však boli všetci súťažiaci a konalo sa aj spoločné fotenie.
Veríme, že plošné nosenie tvárových rúšok ostane už len v
našich spomienkach na zvláštne obdobie s pomerne dobrým
koncom.
Text a foto: Petra Hrehušová

Novinky v knižnici zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia
Jana Pronská
Viazaný prísahou
Kráľovná slovenskej historickej
romance vás vo svojom najnovšom románe opäť prenesie do
búrlivého obdobia našej histórie,
poznačeného tureckými vpádmi.
A opäť nebude chýbať ani pútavý
ľúbostný príbeh, od ktorého sa
nebudete vedieť odtrhnúť!

Tatiana Michalková
Macocha
Skutočný príbeh Edit, ktorá je od
narodenia vystavená odmietaniu, krutosti a nenávisti zo strany
vlastnej matky. Napriek bezútešnému detstvu plnému strachu
a smútku a tiež viacerým sklamaniam a bolestným ranám v mladosti neprestáva veriť v šťastný
život naplnený láskou.

Lucinda Riley
Motýlia izba
Posy prežila idylické detstvo v rodinnom sídle a neskôr tu vychovala aj svoje deti. Teraz sa blíži
k sedemdesiatke, sídlo pomaly
chátra a ona si uvedomuje, že
nastal čas, aby ho predala. Vtedy
jej do cesty vstúpi jej prvá láska Freddie, ktorý ju pred rokmi
opustil a teraz sa znovu uchádza
o jej priazeň.

L. Boije af Gennäs
Krvavý boľševník
Po otcovej nečakanej smrti chce
Sara začať nový život. V kancelárii náhodou nájde otcove dokumenty a zamotá sa do spleti
nebezpečných intríg. Čoskoro je
vystavená zvláštnym udalostiam
a hrozba proti nej a jej rodine je
čoraz hmatateľnejšia. Ale kto to
je? A o čo vlastne ide?

Edward Snowden
Trvalý záznam
Dvadsaťdeväťročný
Snowden
v roku 2013 šokoval svet, keď sa
ako príslušník CIA a NSA rozišiel
so svetom amerických tajných
služieb a zverejnil informácie
o budovaní systému schopného
zaznamenať každý telefonát, textovú správu či e-mail. Výsledkom
by bol zlom v dejinách špionáže.

J. Lier Horst
Zlo
Mŕtve dievča objaví v lese náhodný turista. Bola zavraždená
rovnakým spôsobom ako obete
sériového vraha. Ten však sedí
už štvrtý rok vo väzení. Zabil ju
azda jeho pomocník, ktorého
novinári nazvali Ten druhý? Vyšetrovateľom však uniká a bude
vraždiť, kým ho nezastavia.

www.novadubnica.sk
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Smejeme sa aj s rúškom
VÝTVARNÉ TVORIVÉ DIELNE a STRETNUTIE S HUDBOU
Piatok 18. septembra od 10.00 hod.
v parčíku pri Kultúrnej besede
Piknik s primátorom, plenér výtvarníkov z Novej Dubnice
a okolia, tvorivé dielne so Stankou Habšudovou, Majkou Ďurišovou,
Anitkou Šebíkovou, Jožkom Vydrnákom, Soňou Zelískovou a Dankou
Vlčkovou.
Koncerty skupiny Banda, Muchovho kvarteta, Katky Koščovej,
Daniela Špinera a bratov Geišbergovcov.
Podrobný program nájdete v budúcom čísle Novodubnických
zvestí.

Joe Hajšo band

Bluegrassový festival - 17. ročník

Nedeľa 12. 7. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

Sobota 15. 8. o 19.00 hod.
Amfíkpub

Gitarista Jozef Hajšo z Trenčína je súčasný člen skupiny
Queenmania, s ktorou hral od roku 1992 koncerty v 24 krajinách. V minulosti spolupracoval aj s Elánom a Michalom
Davidom. Pred rokom 1989 hral so skupinou Gravis, Hoja
Ďunďa a Metrum. Speváčka Natália Górásová po absolvovaní strednej jazykovej školy spievala s otcom klaviristom
na výletnej lodi pre amerických hostí Viking River cruises
z Amsterdamu do Budapešti. Bubeník z Púchova, Dobroslav Crkoň, je bývalý člen kapely Hoja Ďunďa.
Na koncerte si vypočujete jazz, rock, pop hity a pôvodnú
autorskú tvorbu.

(19.00 hod.) L.T.T.
Gospelová smršť s pestrými vokálmi, vycibrenými aranžmánmi a celkovým pokojom. To je kapela L.T.T. z Hornej
Poruby.

Hornosrnianská dychovka
Nedeľa 19. 7. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede
Prvé začiatky dychovej hudby v Hornom Srní sa datujú už
od roku 1917. Pôsobila ako dedinská aj závodná kapela Cementární. Tradícia a dobrá úroveň hudby je zachovaná aj
naďalej. V súčasnosti kapela pôsobí pod vedením Ing. Ivana Kováčika. V Novej Dubnici sa predstavia netradičným
pestrým repertoárom ľudových piesní, česko-slovenských
hitov, šlágrov a svetových melódií.

Pavol Gubančok
Nedeľa 26. 7. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

(20.00 hod.) The New Old Traditon
The New Old Tradition je bluegrassová skupina, ktorá vznikla v roku 2016 okolo dvoch hudobníkov (Marian
Šupák a Ľuboš Drozd). Ako už z názvu skupiny vyplýva,
venujú sa tradičnému bluegrassu v novom prevedení
a svojím zložením sú pre novodubnický festival domácou
skupinou.
(21.00 hod.) Prospektori
Skupina Prospektori zo Skalice čerpá z tradičnej americkej
Old Time Music. Repertoár pozostáva z amerických štandardov spievaných v angličtine, češtine a vlastných originálov.
(22.00 hod.) Blueland
Slovenská bluegrassová skupina Blueland vznikla začiatkom roku 1995 v Hlohovci. Skupina sa zameriava na
moderný súčasný bluegrass a hráva hlavne na bluegrassových festivaloch na Slovensku aj v zahraničí.

Sranda Banda
Nedeľa 23. 8. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

Radosť a muzikantské srdce charakterizuje novodubnického speváka Pavla Gubančoka. Hrá na plesoch, kultúrnych
podujatiach, zábavách. Tešiť sa môžete na skladby slovenských a zahraničných skladateľov, ľudové piesne aj moderné skladby.

Pripravte sa, mile deti, valí sa na vás tornádo! Sranda Banda show je komediálna Family show, v ktorej sa miešajú
krásne bábky, výborná bruchovravecká technika a trefný
humor. Energické divadlo je popretkávané gagmi tak, aby
pobavilo celú rodinu. Show je absolútne unikátna a nikde
inde na Slovensku ju neuvidíte. Po predstavení sa bude
rozdávať točená cukrová vata.

DH Bučkovanka

Duchoňovci

Sobota 15. 8. o 17.00 hod.
Dom kultúry Kolačín

30. 8. o 17.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

„Bučkovec“ je názov časti obce Moravské Lieskové v okrese Nové Mesto nad Váhom, od ktorého sa odvíja dnešný
názov známej dychovej hudby podjavorinského regiónu –
BUČKOVANKY. Jej repertoár tvoria reprezentatívne skladby
našich a zahraničných autorov a úpravy ľudových piesní
z rodného podjavorinského kraja.

Aj keď v novembri uplynie od smrti Karola Duchoňa 35
rokov, piesne, ktoré preslávil svojím nezabudnuteľným
hlasom stále znejú z rádií, na koncertoch, zábavách. A to
aj v podaní skupiny Duchoňovci z Banskej Bystrice. Tešiť
sa môžete na najväčšie Duchoňove hity ako „V dolinách“
alebo „Čardáš dvoch sŕdc“.

Vstup na všetky programy Novodubnického kultúrneho leta voľný. Zmena programu vyhradená. Účasťou na podujatí súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových a video záznamov z podujatia. Informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ
Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484 kl. 110, 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.
Počas všetkých akcií kultúrneho leta budú platiť hygienické pravidlá (nosenie rúšok, rozostupy, dezinfekcia rúk), na toaletách v kultúrnej besede budú dostupné dezinfekčné prostriedky.

Prajeme vám krásne dovolenkové mesiace, buďte však opatrní, aby sa COVIDová téma nestala opäť aktuálnou.
Obrázky z dielne Ľubomíra Kotrhu poskytla Galéria kresleného humoru v Novom Meste nad Váhom.
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Zaspomínajme si na mesto v (nie až tak) dávnej minulosti
Spomienky sú súčasťou každého jedného z nás. Rozdielom je však doba, kedy sa do nich vraciame. V minulom a predminulom čísle sme vám priniesli zábery, ktoré potešili oko
nejedného Novodubničana a oživili v ňom spomienky na časy dávno minulé. V tomto čísle sme si pre vás pripravili ďalšiu naozajstnú špecialitku - reštauračné zariadenia.

Reštauračné zariadenia
V roku 1955 bola zriadená
provizórna vývarovňa v drevenom domčeku v mieste, kde
sa dnes nachádza Slovenská
sporiteľňa (SA3). Bola určená
predovšetkým pre robotníkov,
ktorí stavali Vorošilovo (pôvodný názov Novej Dubnice),
ale aj pre prvých obyvateľov.
Vedúcim bol Jozef Šupák.
V roku 1956 otvorili tzv. „blcháreň“ na mieste dnešnej
Družby. Bola to viacúčelová
budova, kde sa okrem prevádzky kantíny a výčapu premietali filmy (kino Mier) a konali
sa tu rôzne kultúrno - spoločenské akcie.
Už v roku 1956 sa začalo
s výstavbou bloku AT 32/I,
určeného pre byty, obchody
a služby. Hotel a reštauráciu
Luník tu otvorili v roku 1958
a od začiatku patrila k najkrajším podnikom na Slovensku.
Viedol ju pán Babo, vynikajúci kuchár, skvelý človek so
vzťahom nielen ku gastronómii, ale aj umeniu. Luník
spravoval RAJ (Reštaurácie
a jedálne) Považská Bystrica
a zamestnával 25 – 30 zamestnancov.
Patrila sem hotelová časť so
16 izbami a 4 apartmánmi.
Hosťom boli ponúkané
nasledovné služby: zmenáreň v recepcii hotela, predaj
pohľadníc a spomienkových
predmetov v recepcii, spájanie
telefonických hovorov priamo
z izieb, telefonické budenie
v stanovený čas, ponuka
dennej domácej i zahraničnej
tlače, informácie o spojoch

ČSAD a ČSD, v kaviarni hotela hudba v piatok a sobotu od
19,00 do 02,30 hod.
Ubytovávali tu delegácie zo
zahraničia (Vietnam, Sovietsky zväz, Nemecko...), ktoré
chodili na obchodné rokovania do blízkych Vorošilových
závodov (ZŤS), účastníkov
rôznych športových turnajov,
ale aj bežných turistov. Súčasťou každej izby bolo sociálne
zariadenie, telefón a rádioprijímač, neskôr televízor, čo bol
na tú dobu naozaj luxus.
Reštaurácia patrila do III.
cenovej skupiny a varili sa tu
klasické jedlá. Favoritom boli
hovädzie vývary so zeleninou
či poctivá držková alebo gulášová polievka. Z varených
jedál viedli sviečková na smotane, maďarský guláš a halušky, v osemdesiatych rokoch
vyprážaný syr s hranolčekmi
a tatárskou omáčkou, ktorý
vydržal na našich jedálnych
lístkoch až dodnes. Stál 7,50
Kčs. Čapovalo sa ilavské pivo.
Stravovať sa sem chodili zamestnanci obchodov, národného výboru ale aj z výskumného ústavu. Istú dobu patrila
polovička reštaurácie II. ZŠ,
ktorá tu samostatne prevádzkovala jedáleň a stravovali sa
tu ich žiaci.
Pod stredisko patrila aj
kaviareň, známa predovšetkým diskotékami a zábavami
s novodubnickou skupinou
Exodus, bufet na kúpalisku
a v rokoch 1975 – 1982 aj vyhlásený salaš nad mestom.
Ten sa otváral vždy na 1. mája
a fungoval do 30. septembra.

Rodiny sedávali na lúke okolo
salaša a pri malom jazierku.
Podávalo sa pivo, kofola, žinčica, ovčie syry. Škoda len, že
salaš podpálili a prevádzka sa
nikdy neobnovila.
Od roku 1965 – 1973 robil
v Luníku kuchára a do roku
1983 vedúceho Milan Miklovič, ďalšia vzácna osobnosť vo
vedení. Reštaurácia bola vyhlásená krásnym prostredím,
vynikajúcim jedlom, milým
a pozorným personálom. Recepcie, svadby, výročia mesta,
jubileá a najmä silvestrovské
zábavy patrili k nezabudnuteľným zážitkom. V 80. rokoch
patrila pod Luník aj „Šopa“
– piváreň, miniexpreso a vývarovňa, kde sa dali kúpiť polotovary aj hotové jedlá (tzv.
SO linka).
S narastajúcim počtom obyvateľov sa rozširovali aj služby. V roku 1975 bola na mieste
bývalého kina Mier otvorená
reštaurácia a kaviareň Družba. Moderné jednoposchodové zariadenie poskytovalo
okrem reštauračných a kaviarenských služieb aj možnosť
zakúpiť si polotovary. Tie pripravovali v kuchyni v Družbe,
ale predávali sa v obchode,
kde sa v súčasnej dobe nachádza Regena. Bežne ste si tu
mohli aj v nedeľu kúpiť obaľované rezne, knedle, parené
buchty, dukátové buchtičky.
Čo by sme za to teraz dali?
S nostalgiou spomíname na
útulné a príjemné priestory
Letky. V 70. rokoch ju prevá-

dzkoval ZDROJ – potraviny
pána Černeja. Po vzniku Drobnej prevádzky pri Národnom
výbore prešla Letka spolu s
kamenárstvom a dopravou 1.
5. 1988 pod jej správu.
Vtedy čašníčka Júlia Králiková považuje toto obdobie za
najkrajšie v jej živote. Príjemné prostredie, medzi návštevníkmi hlavne partie mladých
ľudí. Pri dobrej káve, miešaných nápojoch, šľahačkových
pohároch s nimi prežívala
prvé lásky, rozchody, spomína aj na manželstvá, dokonca
medzinárodné, ktoré vďaka
Letke vznikli.
Určité obdobie prevádzkovali Letku technické služby
a pre pani Julku nebol problém prísť v zime do práce aj
v noci a uvariť zamestnancom
nočnej „šichty“ teplý čaj.
Letka či Lisunov Li – bývala
v čase najväčšej slávy vládnym špeciálom. V roku 2003
ju odkúpilo Letecké múzeum
Slávnica, pôvodný nápad dostať ju z Novej Dubnice vrtuľníkom nevyšiel a preto tento
kolos ručne odtlačilo štyridsať
chlapov. Dnes patrí k unikátom Leteckého múzea.

Luník - čašníčky Hejduková a Miezgová - 70. roky. (foto: archív
Milana Mikloviča)

Za cenné informácie ďakujeme Milanovi Miklovičovi,
Gabriele Benešovej, Soni Madudovej, Božene Böhmovej,
Júlii Králikovej a Soni Krškovej.
Eva Kebísková

Zamestnanci Luníka. V pozadí strieborná LUNA, podľa ktorej
vznikol aj názov Luník. (foto: archív Milana Mikloviča)

Kino Mier a kantína, v súčasnej dobe Družba - 60. roky. (foto:
archív OKaŠ)

Terasa Luníka - 60. roky. (foto: Rudolf Mitánek)

Luník - kaviareň - 80. roky. (foto: archív Peter Jelínek)

Salaš nad Novou Dubnicou - 70. roky. (foto: archív Petra Jelínka)

Letka v 60. rokoch. (foto: archív p. Vertfein)

Kaviareň v Družbe - 80. roky. (foto: archív Petra Jelínka)
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Spomienky a smútočné poďakovania
MESTSKÁ

UBNI
Á D CA

ÍCIA NOV
POL

Ponuka práce
Mestská polícia v Novej Dubnici oznamuje, že do
svojich radov prijíma nových príslušníkov Mestskej
polície.
Nástup možný po úspešnom absolvovaní výberového
konania.
Uchádzači musia mať úplné stredoškolské vzdelanie,
ovládať prácu s PC, mať dobre telesné i duševne
predpoklady, byť bezúhonný a spoľahlivý. Zbrojný preukaz
vítaný.
Platové náležitosti v zmysle zákona č. 553/2003 o
odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom
záujme.
V prípade záujmu kontaktujte:
Mgr. Pavol Šimák, náčelník MsP, Tel.: 0905 445 192.

Z bloku mestskej polície
Podnapitý a vulgárny
Dňa 4. júna vyrazila hliadka MsP na základe telefonátu pred
OC Tesco. 36-ročný muž z Dubnice nad Váhom sa správal na verejnosti vulgárne a hrubo. Bol pod vplyvom alkoholu a napriek
upozorneniam príslušníka MsP v jeho konzumácii pokračoval.
Svoju fľašku však nedopil, bol predvedený na mestskú políciu
a bola mu uložená bloková pokuta.
Dymové signály
Dňa 7. júla sedeli 4 mladíci na čistinke v Areáli zdravia. K nezáväznej debate používali dymiace sa plastové fľaše. Známy špeciálny zápach dymu zacítili hliadkujúci príslušníci MsP. Zapojili
sa do diskusie tým, že mládež požiadali o preukazy totožnosti.
Medzitým už dorazili kolegovia z OO PZ Dubnica nad Váhom.
Mladí muži boli „turisti“ z Trenčianskej Teplej. Nakoľko u nich
boli zaistené omamné látky, polícia tento výlet rieši ako prečin
držania omamných a psychotropných látok.
Podobnú „schôdzu“ prerušila hliadka MsP 13. júna o 21.20 pri
garážach na Trenčianskej ulici. Skupinu 6 mladých ľudí prezradil tiež marihuanový zápach, rozložené upravené plastové fľaše
a krabička sušiny. Privolaná hliadka polície z Dubnice nad Váhom už rieši veselých mladíkov za rovnaký prečin.

Editka Smerčanská
Dňa 26. júna uplynulo 9 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mama a stará mama Editka Smrečanská. Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomína manželka, deti s rodinami, ostatné
príbuzenstvo a priatelia.

Oľga Poľacká
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať a s láskou na teba spomínať. Dňa 25. mája uplynulo 14 rokov, čo nás
navždy opustila naša drahá manželka, mamička
a babka Oľga Poľacká. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou
manžel a smútiaca rodina.

Bernardína Šťastná
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme
pri tebe každý deň. Dňa 2. júna sme si pripomenuli výročie úmrtia milovanej manželky,
mamičky, babky a prababky Bernardíny Šťastnej. S láskou a úctou spomína manžel a deti
s rodinami.

Mária Doleželová
Dňa 16. mája uplynul rok, čo si nás opustila,
mamina. Každý deň na teba myslím. Spomínajú
deti: Milan, Juraj, Jarmila s rodinami.

Anton Stránovský
Dňa 1. júna bolo prvé výročie, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Anton Stránovský. S láskou spomíname a nikdy
nezabudneme. Manželka s rodinou.

Jozef Pružinec
Ruky pracovité mali skrehnúť, žiadalo sa im
v rodnej zemi spočinúť. Srdce ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby mohol ďalej žiť. Dňa
1. júla si pripomenieme 4. výročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka Jozefa Pružinca.
Spomína manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina.

Ing. Milan Masár
Dňa 11. júna nás navždy opustil vo veku 55 rokov náš milovaný Milan Masár. Ďakujeme celej
rodine, známym a priateľom, ktorí sa zúčastnili
poslednej rozlúčky s ním. Ďakujeme p. farárovi, pohrebnej službe STYX, ktorí si uctili jeho
pamiatku a snažili sa zmierniť náš hlboký žiaľ.
S úctou smútiaca rodina.

Emília Kubaščíková rod. Roncová
Dňa 16. júna sme si pripomenuli 1. výročie
úmrtia našej mamy, babky a prababky Milky
Kubaščíkovej z Kolačína. Život jej nedoprial
s nami dlhšie byť, no v našich srdciach zostáva
stále žiť. S Láskou spomína celá rodina.

Rudolf Tomanica
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou na teba spomínať. Dňa 19. júna uplynulo 12 rokov, odkedy nás
navždy opustil manžel, otec a starý otec Rudolf
Tomanica. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami
tichú spomienku. S láskou spomína manželka
a traja synovia s rodinami.

Marián Ušiak
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nezabudne. Dňa 14. júna uplynulo 6 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Marián Ušiak. S láskou v srdci spomína manželka, deti, vnuk a celá rodina.
Božka Poliačiková
Dňa 7. júna uplynulo osem rokov, čo nás navždy opustila naša drahá a láskavá mamička,
svokra a starká Božka Poliačiková. Milosrdný
čas otupil našu bolesť, no nezmazal spomienky
na ňu. Vždy pre nás bola – a navždy zostane –
vzorom nezlomnej vnútornej sily, odhodlania,
pracovitosti, zodpovednosti a obetovania sa pre
druhých. Mali sme ju radi a nikdy na ňu nezabudneme. Syn Ivan s manželkou, dcéra Jarka
s manželom, vnúčatá Elenka, Marek, Miško
a Katka s rodinou.

Stanislav Urbánek
Dňa 18. júna uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Stanislav
Urbánek. S láskou a úctou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinou.
Stanislav Koniar
Už dávno ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať,
ale tí, čo ťa mali radi, neprestali na teba spomínať. Dňa 27. júna uplynulo 25 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný manžel, otecko,
deduško a pradeduško Stanislav Koniar. S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatná rodina.

František Marek
Dňa 14. júla uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko
Ferko Marek. S láskou spomínajú manželka,
dcéra a syn s rodinami.

Priestory na prenájom

Podľa záznamov MsP spracovala PH

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov v Mestskom zdravotnom stredisku, Gagarinova ul. č.
773 v Novej Dubnici. Celková výmera je 180 m² .

Pavol prekvapil v tom
najlepšom zmysle

Navrhovateľ musí predložiť súťažný návrh – cenovú ponuku.
Požadovaná minimálna výška nájomného za priestory lekárne
(170 m²) je 60 € / m² /rok. Za spoločné priestory (10 m²) je minimálna výška nájomného 15 € / m² /rok.
Doba nájmu - na dobu určitú od 1.1.2021 do 31.12.2030 (10 rokov).

S neobvyklou žiadosťou sa obrátil na pracovníkov mestskej polície dňa 17. júna občan bez domova. Chcel, aby mu bolo umožnené skrášliť niektoré priestory mesta. Zaskočení policajti mu
po krátkej porade odovzdali náradie, vrecia a odprevadili ho ku
čiernej skládke odpadu za garážami na Topoľovej ulici. Práca trvala 4 hodiny. Pán Pavol celý priestor vyčistil a s drobnou odmenou a pocitom zadosťučinenia odišiel. Ďakujeme mu!

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.novadubnica.
sk a tiež sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

Po pauze opäť uvítania
malých Novodubničanov

Futbal leto
2020

Každoročne organizuje Zbor pre občianske záležitosti pri
Mestskom zastupiteľstve v Novej Dubnici (ďalej len ZPOZ )
uvítanie detí do života.
Vzhľadom na súčasnú situáciu, spôsobenú pandémiou
COVID-19 a prijatými opatreniami na ochranu obyvateľov, nebolo možné tieto vítania uskutočniť.
O nič však deti ani rodičia neprídu. ZPOZ plánuje prvé vítania detí do života zorganizovať od septembra 2020. O termíne
budú rodičia včas informovaní osobnou pozvánkou.
Veríme, že ani situácia spôsobená COVIDOM-19 Vás, milí rodičia a starí rodičia, neodradí, že naše pozvanie na jeseň prijmete a uvítania sa zúčastníte. Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Dagmar Gregušová, odd. organizačno-správne

FK Nová Dubnica pozýva chlapcov a dievčatá vo veku 6-10
rokov, ktorí majú radi futbal na letnú akciu poriadanú počas
letných prázdnin v areály futbalového štadióna.

27. 7. 2020 – 7. 8. 2020 denne (okrem soboty a nedele) v čase od 10.00 do 12.00 hod.
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

8

ŠPORT

Jún 2020

Novoveké olympiády a úspechy slovenských
športovcov v ére Uhorska

Alojz Sokol - jeden z prvých
slovenských olympionikov.

O znovuzrodenie myšlienok
Olympie sa usilovalo ľudstvo po dlhé stáročia. Význam telesných cvičení, ich
preventívne účinky v harmonickom súlade s čistotou
ducha zaujímali mnohých
historikov, štátnikov, básnikov aj filozofov.
Formou rôznych hier sa tieto myšlienky pokúšali oživiť
napríklad vo Švédsku, Nemecku, Holandsku a aj vo Francúzsku. Snahy vyvrcholili
v 19. storočí. Úsilie predchodcov a Nemcami objavené

a odkryté pozostatky Olympie
vzkriesili ideu znovuzrodenia
hier.
Najúspešnejším propagátorom bol vyznávač hesla
„Planúci duch vo svalnatom
tele“ francúzsky vzdelanec
Pierre de Coubertin (16831937). Pochopil, že znovuzrodenie hier nie je vecou jednej
krajiny, ale medzinárodnej
spolupráce. Podarilo sa mu
v r. 1894 zvolať do parížskej
Sorbony medzinárodný kongres pre obnovenie Olympijských hier a založiť Medzinárodný olympijský výbor (MOV)
ako najvyšší orgán, ktorý si
v krátkom čase získal medzinárodné uznanie. Prvé novodobé OH sa symbolicky konali
v krajine ich vzniku – v Grécku
už v roku 1896. Zúčastnilo sa
ich z 34 pozvaných iba 12 krajín.
V drese Uhorska štartovalo
osem pretekárov a jedným z
nich bol rodák z Hronca Alojz
Sokol - prezentovaný menom
Alájos Szokoli. V jednom dni
absolvoval rozbeh na 100 m
- postúpil do finále. Ponáhľal
na trojskok - stihol však iba
jeden pokus, za ktorý získal 4.
miesto, aby mohol bežať finá-

lový beh na 100 m. Vo finále
dlho viedol a nakoniec získal
3. miesto a pomyselný bronz.
Štartoval aj v rozbehu na 110
m cez prekážky. O postup do
finále ho však pripravil z 1.
miesta pád na poslednej prekážke.
Súťažilo sa v deviatich druhoch športov pozostávajúcich
zo štyridsiatich štyroch disciplín. Zaradený bol aj maratónsky beh ako symbolika
výkonu bežca Feidippa, zvestovateľa víťazstva Grékov nad
Peržanmi, ktorý sa po výkriku „nenikékamen“ (zvíťazili
sme), zrútil a skonal. Víťazom
tohto behu sa stal grécky roľník (iné zdroje uvádzajú - poštár) Spyros Luis.
Z vďaky ku Coubertinovým
zásluhám sa v r. 1900 druhé
hry konali v Paríži. Pre nepochopenie vo vládnych kruhoch sa stali sprievodným
programom Univerzálnej výstavy pod názvom „Medzinárodné športové a telocvičné
súťaže“ v primitívnych podmienkach Bulonského lesa
a na lúkach. Aj vyhlasovanie
víťazov sa konalo v nedôstojnom prostredí. Odmenou ešte
stále neboli medaily, ale rôzny

„galantérny„ tovar.
V drese Uhorska obsadil
druhé aj tretie miesto plavec
Zoltán Halmaj. Tento rodák
z Vysokej pri Morave sa na
ďalšej olympiáde v roku 1904
v Saint Louis stal prvým a dokonca dvojnásobným slovenským olympijským víťazom.
Bol najrýchlejší na 50 a 100
yardov. Úspešný bol aj o štyri
roky v Londýne, kde obsadil
opäť dvakrát 2. miesto. Tu
skončil druhý aj Vojtech Zulawsky v šerme.
Až Hry 5. olympiády 1912
v Štokholme splnili Coubertinove nádeje na organizáciu
podľa antického vzoru. Nám je
blízke víťazstvo rodáka z Košíc
Alexandra Prokoppa v streľbe
z vojenskej pušky, 3. miesto
Móra Koczána v hode oštepom, ako aj Ľudovíta Kmeťka v gymnastike družstiev.
V roku 1916 sa v Berlíne OH
v čase 1. svetovej vojny nekonali. V ére Uhorska 1896-1912
štartovalo v jeho drese celkovo
20 športovcov zo Slovenska.
K celkovej bilancii prispeli
viac ako tretinou pódiových
umiestnení.(3-6-3)
Milan Ondřejíček

MTBIKER Novodubnický
maratón 2020

Maratón horských bicyklov
sa v našom meste koná nepretržite už štvrťstoročie.
Veríme, že ani tohtoročná
kríza nepreruší túto dlhú sériu a 26.ročník „Dubničáku“
odštartuje 22. augusta.
Prihlasovanie na najstarší
mtb maratón na Slovensku je
už spustené a na výber je zatiaľ z dvoch tratí: KLASIK
s dĺžkou 41km a prevýšením
1250m a HARD s dĺžkou 73km
a prevýšením 2450m. A ak

to situácia dovolí, tak ešte
pribudne aj trať s dĺžkou cez
100km a menej náročná trať
pre rodiny s deťmi.
Trasy vedú malebnou prírodou v okolí Novej Dubnice,
Trenčianskych Teplíc, Petrovej Lehoty a Dolnej Poruby.
Ich popis, prihlášku a vôbec
všetky dôležité informácie
o podujatí nájdete na webovej
stránke www.maraton.sk
Roman Holý

OSA bližšie k celej rodine - otvárame OSA Family Gym

Príjemné rodinné zázemie je cítiť už pri vstupe do našich
priestorov.

V moderne zariadenej telocvični si svoje miesto nájdú aj rodičia
a verejnosť.

V roku 2013 sme po prvý
-krát deťom otvorili pomyselné dvere do našej OSA
športovej akadémie. Názory
všetkých oslovených sa vtedy
v podstate zhodovali: „krásne,
ambiciózne, potrebné, v našej
spoločnosti NEMOŽNÉ!“ Pre
mňa však bolo to slovo výzvou,
výzvou pre športovca, ktorý
nerád prehráva.

Dnes sa píše rok 2020 a my
opäť otvárame dvere. Tentoraz
už nie pomyselné, ale reálne. Po 7 rokoch úsilia sa nám
podarilo vybudovať to, čo by
malo byť naším domovom, základňou a priestorom pre náš
ďalší rozvoj a rast.
Dokončili sme totiž komunitné športové centrum OSA
Family Gym. Tu sme sa snažili

vytvoriť podmienky pre každého člena domácnosti, presne
v duchu našej filozofie, ktorou
sa snažíme prinášať Pohyb Šport - Zábavu - Zdravie. A to
od tých najmenších až po najstarších v rodine.
Preteky OSA CHALLENGE
sú prvým z projektov, ktoré sú
toho dôkazom. A OSA FAMILY GYM chce celej rodine poskytnúť priestor pre pohybové
a športové vyžitie.
ČO SME PRE VÁS
PRIPRAVILI NA ÚVOD?
Nie je toho veľa, nakoľko nie
sme veľké a masové fitko. Skôr
sa chceme pasovať do pozície
„domácej telocvične“, kde sa
nemusíte hanbiť pred cudzími
či možno lepšie osvalenými
cvičencami.
Od septembra sa môžu tešiť
rodičia detí, pre ktoré sme doteraz priestor nemali. Ich prvé
krôčiky pod vedením trénerov
sme nazvali „Osičky v pohybe“ a sú určené pre deti od 2
do 4 rokov.
Ďalšou skupinou sú deti,
ktoré sa ešte nechcú odtrhnúť od mamy či otca. „Open
gym“ sú hodiny práve pre
nich. Tento čas budú môcť využiť na prvé socializovanie sa
v športovej komunite, spojené
s prvými návykmi na vedený
pohyb, tréning.
Pre dospelých sme otvorili populárne skupinové lekcie Zumba, Strong, Fitlopty

a GFM.
Pre „ranné vtáčatá“ čo sa potrebujú nakopnúť, ponúkame
„Ranný budíček“ a na konci
týždňa pre tých, čo potrebujú
uvoľnenie po namáhavom pracovnom týždni, zas „Kompenzácie a strečing“.
Pripravujeme lekcie na populárnych TRX, dôležité cvičenia pre „Tehuľky“ a „Ženy po
pôrode“ či cvičenia „Seniori
v pohybe“ pre aktívnych starých rodičov.
Špecialitou sú hodiny venované malým kolektívom do 6
osôb, výkonnostne rovnakým
cvičencom do 4 osôb, alebo individuálne tréningy pre páry či
jednotlivcov, ktorí hľadajú čas
a prístup trénera len pre seba.
Postupne sa budeme snažiť
aj obsah športového vyžitia
prispôsobovať požiadavkám
a potrebám verejnosti. V prvom rade však stále chcem

ponúkať priestor pre pohybový
rozvoj detí a mládeže, aby nám
mohla vyrastať silná mladá generácia.
CHCEME SA AJ NAĎALEJ
ROZVÍJAŤ
Projekt OSA Family Gym nie
je primárne komerčný. Príjem
z našich aktivít v ňom má
pomôcť celkovému financovaniu činnosti našej akadémie a zlepšeniu ďalších podmienok pre jej fungovanie.
A ako sa nám podarilo premeniť všetky naše prostriedky,
čas a energiu? Bola to ťažká
práca, všetko to zhmotniť do
priestoru, ktorý bol už vekom
a užívaním zdevastovaný.
Zopár fotografií napovie, ale
hlavne veríme, že vás aj priláka navštíviť nás.
Budeme sa snažiť, aby ste
sa u nás cítili príjemne, útulne a odchádzali s úsmevom

na tvári. No hlavne s pocitom
a myšlienkou, že sa chcete
opäť vrátiť. Lebo aj váš prístup
pomôže deťom v rozvoji. Práve
vy môžete byť vzorom pre vaše
deti, či svoje okolie.
Slávnostné otvorenie pre
našich partnerov a členov sme
pripravili na prvý júlový deň
od 18.00 hod. Viac informácií nájdete na novej webovej
stránke venovanej nášmu
gymu - www.osagym.sk

Adrián Gazdík a OSA Team
OSA Športová akadémia

Zdevastované priestory bývalej ZUŠ sme zrekonštruovali a budú opäť slúžiť deťom a mládeži. Tentoraz ako priestor pre rozvoj pohybu a športu.
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