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Spomienka na Nežnú revolúciu Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
Poslanci sa stretli na zasad-
nutí v Kultúrnej besede dňa 
30. 10. 2019. Podľa zverej-
neného programu čakalo 
na nich prerokovať dvanásť 
bodov zastupiteľstva. Po 
schválení programu bol na 
návrh poslanca program 
rokovania doplnený o ďalší 
bod „Zmena uznesenia č. 54 
zo dňa 21. 6. 2018“. 

Úvod rokovania patril hlav-
nej kontrolórke, ktorá pred-
niesla správu o výsledku re-
alizovaných kontrol. Ako to 
už v živote býva, nie všetko 
je bez chýb a nedostatkov, čo 
potvrdila aj jej kontrola. Kon-
trolovaný subjekt bol vyzvaný, 
aby prijal opatrenia na odstrá-
nenie nedostatkov. 

Bodom číslo dva bola infor-
matívna správa o overení súla-
du výročnej správy s účtovnou 
závierkou a informatívna 
správa o overení súladu vý-
ročnej správy s konsolido-
vanou účtovnou závierkou. 
Prednostka úradu konštato-
vala, že informácie uvedené 
vo výročnej správe za mesto 
Nová Dubnica a konsolidova-
ný celok mesta Nová Dubni-
ca, zostavenej za rok 2018, sú            
v súlade s účtovnou závierkou 
za daný rok. Správa obsahu-
je informácie podľa zákona                               
o účtovníctve. Poslanci uvede-
nú správu zobrali na vedomie. 

V ďalšom bode poslanci 
schválili VZN (Všeobecné zá-
väzné nariadenie) o rozsa-
hu poskytovania sociálnych 
služieb. VZN upravuje výšku 
úhrady za poskytované so-
ciálne služby podľa stupňa 
odkázanosti v zariadení pre 
seniorov a stravnej jednotky. 
Úhrada za sociálne služby sa 
zvyšuje o 5 eur pri každom 
stupni odkázanosti a stravná 
jednotka v priemere o 0,25 
eura. 

V bode štyri poslanci schvá-
lili VZN, ktoré určuje prevá-
dz-            kový poriadok po-
hrebísk na území mesta. Z 
dôvodu priestorového a este-

tického usporiadania nových 
hrobových miest bude mesto 
zabezpečovať budovanie hro-
bových polí s betónovými ob-
rubami a  kolumbáriá s urno-
vými miestami. Samozrejme, 
súčasťou VZN sú aj schválené 
poplatky za nové hrobové 
miesta. Napríklad jednohrob 
s vopred vybudovanými betó-
novými obrubami je za popla-
tok 230 eur na obdobie 17 ro-
kov nájmu. Po tejto dobe bude 
poplatok 20 eur za 10 rokov 
nájmu. Všetky pôvodné ceny 
za prenájom hrobových miest 
zostávajú bez zmeny. 

V bode päť zastupiteľstvo 
prerokovalo ďalšie VZN               
o poskytovaní dotácií z roz-
počtu mesta. Prijatím VZN sa 
sprehľadnila platnosť usta-
novení a zapracovali sa nové 
legislatívne zmeny, ktorými sa 
dosiahne jednotné používanie 
pravidiel pri žiadostiach o do-
táciu z rozpočtu mesta.

Poslanci schválili zvýšenie 
základného imania mestskej 
spoločnosti TEKOS Nová Dub-
nica o 15.000 eur. Z majetko-
vých vecí prišlo aj na schvá-
lenie odpredaja stavby súp. č. 
366 – budova školy, pozemku 
pod budovou a priľahlého 
pozemku v celkovej sume 
156.620 eur občianskemu 
združeniu EDEN, ktoré na zá-
klade zmluvy uzavretej s mes-
tom, prevádzkuje v uvedenej 
budove súkromnú základnú 
školu, umeleckú školu, škol-
skú jedáleň a školskú družinu. 
Poslanci schválili odpredaj 
za podmienky, že občianske 
združenie EDEN je povinné 
prevádzkovať súkromnú školu 
po dobu minimálne 15 rokov 
a mesto Nová Dubnica bude 
mať predkupné právo na túto 
nehnuteľnosť ešte 15 rokov od 
nadobudnutia vlastníckeho 
práva. 

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.novadubnica.sk.

Pavol Pažítka

Pred pár dňami sme si pri-
pomenuli 30. výročie Nežnej 
revolúcie, ktorá viedla ku 
zmene politického režimu 
v bývalej ČSSR. V ostatných 
dňoch prebiehali mnohé 
spomienkové podujatia          
a diskusie v médiách či väč-
ších mestách.

Ako to bolo v našom meste 
sme sa opýtali jedného z hlav-
ných aktérov týchto udalostí, 
zakladateľa občianskej inicia-
tívy VPN v Novej Dubnici pána 
Juraja Šušaníka.
 
Ako by ste charakterizovali 
prednovembrovú situáciu 
v našom meste? Fungovali 
aj tu nelegálne zoskupenia? 
Čo bolo ich cieľom? 

Neviem o žiadnych nelegál-
nych organizáciách, ktoré by 
tu pôsobili. Bolo jednoducho 

veľa občanov, ktorí neboli spo-
kojní s vývojom situácie od 
nástupu komunistov v roku 
1948. Tak ako to býva, ľudia, 
ktorí majú rovnaké názory, 
majú veľa spoločného. Stretá-
vajú sa a diskutujú, tak akosi 
situácia pomaly dozrievala, 
nebol to žiaden konkrétny 
plán.  Konať sme začali až po 
demonštráciách študentov 16. 
novembra v Bratislave a ná-
sledne  17. novembra v Prahe, 
kedy vyvrcholil odpor najmä 
študentov proti totalite, ale aj 
brutalita toho systému, kde 
bolo zranených takmer 600 
ľudí. 

Aký bol priebeh týchto uda-
lostí u nás v meste?

K informáciám o tom, čo 
sa tam naozaj dialo, sme sa 
dostávali od našich vyso-
koškolákov, ktorí študovali                          

v Bratislave. Lebo médiá o tom 
neinformovali objektívne, ba-
gatelizovali, nehovorili prav-
du. Študenti nám prinášali 
informácie, na základe nich 
sme potom niektorí začali 
chodiť na mítingy v Bratislave 
a začali sme pomýšľať na to, 
že by bolo treba niečo spraviť 
aj v našom meste. Približne 
po týždni sme sa rozhodli 
zhromaždiť sa pred mestským 
národným výborom, ktorý bol 
v tom čase v priestoroch dneš-
nej knižnice. Stretli sme sa                                                                         
a začali sme diskutovať s ľuď-
mi, ktorí tam prišli, o politickej 
situácii. Zišlo sa nás pomerne 
veľa, hoci to nemohlo byť 
nikde verejne oznámené, ľu-
dia boli vzájomne spriaznení                                                                              
a podávali si informácie medzi 
sebou. Čo bolo vtedy dôležité, 
prišiel nás na toto prvé stret-
nutie podporiť novodubnický 

dychový orchester na čele so 
Štefanom Balážom, ktorý bol 
významným politickým činov-
níkom (predseda národného 
frontu), ale pochopil už v tej-
to fáze, že zmena je potrebná. 
Začali hrať, okná sa otvárali, 
ľudia počúvali a vznikla tam 
veľmi pekná atmosféra. Pre-
to sme si povedali, že ideme 
do Panorexu. A cestou mes-
tom hudba hrala, ľudia sa                    
k nám  pridávali a do kina nás 
prišlo okolo 600 ľudí. A čo 
bolo symbolické, prišla riad-
na snehová fujavica, napriek 
ktorej sme s odhodlaním krá-
čali do toho Panorexu za tým, 
po čom sme túžili - po zmene 
neslobodného systému za 
demokratický.  O pár dní sme 
sa zišli v kine opäť, zúčastni-
li sa aj vtedajší zástupcovia 
mesta, kde sme spoločne dis-
kutovali o predstavách, ako 
viesť mesto ďalej. Nám na 
úrovni mesta šlo v prvom rade                                                        
o výmenu vedenia, zosadenie 
predsedu národného výboru 
ako najvyššieho predstaviteľa 
strany a teda aj národného 
výboru. Predsedom MsNV bol 
pán Bohumil Mikláš, jeho ta-
jomníkom Miroslav Holba. Ale 
musím povedať, že to boli ľu-
dia konsenzuálni, ktorí chceli 
jednať a podľa mňa tiež videli 
potrebu zmeny. Takže v tom-
to sme to mali ľahšie, že sme          
u nich nachádzali porozume-
nie. Bola to vždy veľmi sluš-
ná a konštruktívna debata.               
A takto sme dali najavo, že aj 
občania Novej Dubnice sú za 
zmeny v spoločnosti. Týchto 
diskusií s občanmi bolo viac. 

(pokračovanie na 4. strane)

Na stretnutie v športovej hale prišli hostia Magda Vašáryová a Emil Horváth, ktorí hovorili o tom, 
čo sa v spoločnosti deje. (Foto: Peter Jelínek)

Láske sa protiví vypínanie a vystatovanie. Je to dychtivosť po tom, aby sme ukázali, že sme lepší, aby sme na druhých zapôsobili 
malicherným alebo agresívnym spôsobom. Láska nie je arogantná.
Niektorí sa pokladajú za „veľkých“, lebo vedia viac než ostatní, pokladajú sa za schopnejších a inteligentnejších. Jednajú z pozície 
nadradenosti. Zaoberajú sa tým, že od druhých niečo vyžadujú a kontrolujú ich. 
V skutočnosti veľkými nás robí láska, ktorá chápe, opatruje a podopiera slabého.
Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

v Novej Dubnici ovocný sad
po starom
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Október je jesenný mesiac       

a zároveň symbolizuje jeseň 

života. Tieto paralely navzá-

jom spolu súvisia. V októbri 

si už takmer tri desaťročia 

pripomíname Mesiac úcty 

k starším, kedy sa viac ako 

inokedy venujeme senio- 

rom a dávame im najavo 

svoju úctu a lásku.

Stalo sa peknou tradíci-
ou, že pri tejto príležitosti sa 
každoročne vo vyzdobenej 
jedálni stretávajú obyvatelia 
novodubnického zariadenia 
pre seniorov. Aj keď ich nohy 
už neposlúchajú tak, ako za 

mladi,  všetci, ktorým to zdra-
vie dovolilo, prišli v stredu 23. 
októbra sviatočne naladení          
a s  úsmevom na tvári.  

V úvode všetkých pozdra-
vila riaditeľka zariadenia 
Margita Urbanová. Privítala 
primátora mesta Petra Maru-
šinca, prednostku úradu Evu 
Lackovičovú, vedúcu oddele-
nia sociálnych vecí a školstva 
Zuzanu Vankovú a členky so-
ciálnej komisie Martu Babuko-
vú a Júliu Králikovú.  

Dušu starkých pohladil 
milý program, v ktorom za-
zneli básničky a pesničky detí            
z Materskej školy - elokované-
ho pracoviska Komenského 
sady, ale aj piesne a tance detí 
zo ZŠ na Ulici J. Kráľa. Primá-
tor vo svojom príhovore po-
zdravil všetkých prítomných 
a poďakoval personálu zaria- 
denia pre seniorov za to, že 
sa o starkých s láskou starajú. 
Odovzdal symbolickú kyticu 

riaditeľke Margite Urbanovej. 
Ďalej vo svojom vystúpení 
povedal: „Stretávame sa v ob-
dobí, keď príroda hýri najkraj-
šími farbami jesene. Váš osud  
tvaroval majster život svojimi 
skúškami a prekonávaním 
rôznych problémov. Na dlhej 
ceste, ktorú ste prešli, vás ur-
čite stretli aj krásne chvíle, 
chvíle lásky a radosti. Prajem 
vám, aby vám vaši najbližší 
vrátili obetavosť plným prie-
hrštím v podobe milého slo-
va a vďačného úsmevu“. Ako 
poďakovanie odovzdali hostia 
starkým malú pozornosť. 

Potom si už v príjemnej at-
mosfére posedeli pri občerst-
vení a reprodukovanej hudbe. 
Bolo vidno, že majú zo spoloč-
ného posedenia radosť a niek-
torí z nich si aj zanôtili známe 
melódie.

Marta Babuková

Výstava Z NAŠICH ZÁHRAD, 
ktorú každoročne organizu-
je ZO Únie žien Slovenska                                   
v Novej Dubnici v spolu-
práci so záhradkármi a ve-
dením mesta, sa tento raz 
konala v dňoch 15. až 18. 
októbra  v priestoroch Kul-
túrnej besedy. 

Poriadatelia aj návštevníci 
tu mali vytvorené lepšie pod-
mienky a zmenu si všetci po-
chvaľovali.

Žiaľ, príroda zariadila, že 

úroda jabĺk bola v tomto roku 
podstatne slabšia a množstvo 
bolo poškodených. Prinese-
ných exponátov  bolo menej 
ako inokedy a vybrať také, 
ktoré by spĺňali všetky poža-
dované kritériá, nebolo vôbec 
jednoduché. Napriek tomu 
novodubnickí záhradkári pri-
niesli takmer 70 výpestkov. 

Šikovné ruky členiek výbo-
ru ZO ÚŽS dokázali vytvoriť 
z prienesenej úrody peknú 
výstavu. Jej úroveň vyzdvihol 
aj predseda OO SZZ J. Čučka, 

ktorý sa otvorenia výstavy zú-
častnil. Jesennú atmosféru do-
tvorili práce detí MŠ a ZŠ. 

S úspechom sa stretol aj 
retro kútik, kde si návštevníci 
mohli pozrieť rôzne starožit-
né kúsky z domácnosti, ale aj 
krásne vyšívané kroje a dečky. 

Návštevníci výstavy si mali 
možnosť zakúpiť aj rôzne vý-
robky z medu a K. Černoto-
vá, ktorá sa zaoberá liečením 
chorôb bylinami, im poradila, 
aké tinktúry a mastičky, ktoré 
sama vyrobila,  pomáhajú pri 
jednotlivých ochoreniach. 

Pred otvorením výstavy 
vystúpili deti z MŠ na Ulici 
P. Jilemnického. Potom už 
primátor mesta P. Marušinec 
slávnostne otvoril 22. ročník 
výstavy Z NAŠICH ZÁHRAD, 
ocenil víťazov kategórií O JA-
BLKO NOVEJ DUBNICE a O 
NAJZAUJÍMAVEJŠÍVÝPEST-
OK a najlepším pestovateľom 
odovzdal diplomy a ceny.

Aj keď sa názory na oce-
nené jablká líšili, nakoniec 
získala prvenstvo odroda 
IDARED, ktorú vypestoval D. 
Molnár zo ZO SZZ č. 3. Druhé 

miesto obsadilo jablko odrody 
JONATHAN R. Vinklárika, tiež 
zo ZO č. 3. Tretie miesto získali 
jablká odrody JAMES GRIEVE 
G. Šarlaja zo ZO SZZ č. 2.  

Zo zaujímavých výpestkov 
najviac zaujala pestrá zmes 
tekvíc, ktoré vypestoval a na 
výstavu prinesol R. Pagáč zo 
záhradkárskej osady č. 3, dru-
há bola obrovská tekvica R. 
Ďurča zo ZO SZZ č. 2  a tretie 
miesto získal košík, ktorý zo 
svojej úrody vytvorila M. Kubi-
cová z IBV Miklovky. 

Po ofi ciálnej časti organi-
zátori pripravili besedu s od-
borníkom na ošetrovanie a rez 
ovocných stromkov I. Juríkom.

Oceneným srdečne blaho-
želáme. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí priniesli na 
výstavu svoje výpestky. Vďaka 
patrí aj tým, ktorí venovali 
ceny pre kategóriu výpestky. 
Organizátori veria, že úroda, 
najmä jabĺk, bude na budúci 
rok lepšia a že výstavy sa zú-
častní čo najviac pestovateľov.    
                              
Marta Babuková

Z dôvodu starnutia populá-
cie mesta a rastúcimi požia-
davkami na zväčšenie kapa-
cít jestvujúceho zariadenia 
pre seniorov, mesto pristu-
puje k vybudovaniu nového, 
ďalšieho zariadenia. 

Projektová dokumentácia 
pre územné rozhodnutie je           
v procese pripomienkovania. 
Po zapracovaní pripomienok 
všetkých účastníkov sa roz-                                                                              
behnú práce na projekte pre 
stavebné povolenie, ktoré 
bude odovzdané do konca 
tohto roka. Dokumentácia 
novostavby zariadenia sociál-                                                             
nych služieb rieši okrem 
splnenia požiadaviek na le-
gislatívu, hlavne zvýšenie 
komfortu bývania užívateľov                                    

v zariadení.
V novej trojposchodovej 

budove, ktorá bude umiest-
nená v tesnom susedstve 
jestvujúceho zariadenia, bude 
možné umiestniť 24 seniorov                                                                        
a ubytovať ich v dvojmiest-
nych izbách so sociálnym 
zariadením, jednoduchou 
kuchynkou a balkónom. Na 
prízemí bude okrem vstupu, 
technických miestností, skla-
dov a sušiarne bielizne aj  spo-
ločenská miestnosť pre pose-
denie seniorov a výdaj stravy. 

Vybudovaním nového za-           
riadenia opatrovateľských slu-
žieb chceme prispieť ku zvý-
šeniu kvality života seniorov                 
v našom meste.

Ján Krumpolec

Na pôde bývalej základnej 
umeleckej školy sa dnes na-
chádza nocľaháreň pre ľudí 
bez domova, ktorá je otvo-
rená denne od 19:00 hod. 
do 7:00 hod. v mesiacoch 
november až marec nasle-
dujúceho roka.

V nocľahárni sa nachád-
za jedáleň, izby na spanie                 
a kúpeľňa. Priestory poskytujú 
občanom bez domova prístre-
šie, kde môžu prenocovať, 
dostať sociálne poradenstvo, 
nevyhnutné ošatenie, obuv 
a stravu. Ide o zabezpečenie 
nevyhnutných podmienok              
a uspokojenie základných ži-
votných potrieb pre približne 
15 ľudí. 

Kritériá prijatia do nocľa-
hárne sú hmotná alebo so-                                                                       
ciálna núdza, vyhovujúci 
zdravotný stav (bez prenos-
ných ochorení), schopnosť 
pohybovať sa a postarať sa o 
seba. Pri nástupe do nocľahár-
ne ubytovaný dostane pride-

lené lôžko a do zariadenia si 
môže priniesť len najnutnejšie 
osobné veci. Každý má nárok 
na ošatenie, hygienické aj 
zdravotné potreby, čaj a jedno 
teplé jedlo denne. 

V prípade, že dotyční sú 
pod vplyvom alkoholu a iných 
omamných látok, odmietnu 
podrobiť sa hygienickej očiste 
alebo závažne porušia pre- 
vádzkový poriadok, môžu byť 
vylúčení z nocľahárne. Všetci 
ubytovaní ľudia tu prispievajú 
svojou prácou k zlepšeniu pro-
stredia zariadenia. Pomáhajú 
s upratovaním a čistením. 

Jedlo a oblečenie sa tu 
zíde vždy, preto ktokoľvek 
môže darovať rôzne veci. Naj-                     
viac potrebné je oblečenie na 
zimu, čiže ponožky, tielka, 
spodná bielizeň, tričká, svetre 
a pančuchy. Núdznym ich mô-
žete priniesť na oddelenie so-
ciálnych vecí mestského úra-
du pani Vankovej. Ďakujeme.

Jasmína Jakalová

Mesto si uctilo seniorov

Výstava z našich záhrad bola v nových priestoroch  

Nocľaháreň otvorená

Nové zariadenie 
pre seniorov

Miešaný spevácky zbor je 

jedným zo subjektov pod-

porovaných mestom Nová 

Dubnica formou dotácie. 

Tohtoročné fi nancie boli 

použité najmä na organizo-

vanie vystúpení.  

Jedným z nich bolo stret-
nutie poľskej komunity pri 
príležitosti MDŽ, ktoré sa 
konalo 10. marca v Trenčian-
skych Tepliciach v kostole 
sv. Štefana Kráľa. Počas slo-
vensko-poľskej omše sme vy-
stúpili s piesňami poľských 

skladateľov Nikolaja Gomul-
ku, Piotra Janczaka a iných. 
Po skončení omše sa uskutoč-
nilo posedenie v dome Sloven-
ských učiteľov za prítomnosti 
predsedu poľskej komunity 
na Slovensku Marka Berky-
ho, konzula Jaceka Doliwu s 
manželkou, primátorky Tren-
čianskych Teplíc Zuzany Fraj-
kovej-Ďurmekovej a primátora 
Dubnice nad Váhom Petra 
Wolfa. 

Ďalšou akciou tejto sezóny 
bola účasť zboru na siedmom 
ročníku ,,Svátku sborového 
spěvu“, ktorý sa uskutočnil 
15. júna v Luhačoviciach. Or-
ganizoval ho domáci spevác-
ky zbor za hosťovania zborov                        
z Ostravy a Prievidze. Vy-
stúpenia sa konali za veľkej 
horúčavy pred spoločenským 
domom. Okrem mesta Luha-
čovice ho podporila známa 

minerálna voda Vincentka a.s. 
a kúpele Luhačovice. 

V mesiaci október, ktorý je 
venovaný úcte k starším, sa 
náš spevácky zbor zúčastnil 
vystúpenia v Dolnom Ohá-
ji, kde sme spolu s domácim 
zborom Juraja Holčeka sprí-
jemnili prítomným sobotné 
popoludnie skladbami od rôz-
nych slovenských aj svetových 
skladateľov. 

V decembri nás čakajú vy-
stúpenia v Beckove na poduja-
tí ,,Daj Boh šťastia tejto zemi“, 
v Hodruši-Hámre a adventný 
koncert v obci Zubák. Na pred-
vianočné podujatia sa veľmi 
tešíme a srdečne všetkých po-
zývame.

Mestu Nová Dubnica ďaku-
jeme za fi nančnú podporu na-
šej činnosti.

Anton Ježo

Zbor vystupoval doma aj v Čechách

Jednoduché, no životne dôležité podmienky pre ľudí bez 
domova. (Foto: Jasmína Jakalová)

Predbežná vizualizácia nového zariadenia. (autor Ján Madzura)

Maličkosť k sviatku z rúk primátora mesta. (Foto: Peter Jelínek)

Vystúpenie Miešaného zboru v teplickom Kostole sv. Štefana 
Kráľa. (Foto: Soňa Husárová)

Príjemná atmosféra tradičnej výstavy fotoobjektívom Jána 
Fuleka.
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Veríme, že obyvateľov mes-

ta počas vianočných sviat-                        

kov poteší vynovená a do-

plnená vianočná výzdoba, 

ktorú mesto zakúpilo v hod-      

note takmer 16.000 € od 

spoločnosti Blachere Illumi-

nation Central Europe. 

Okrem náhradných dielov, 

ktoré na opravu vianočnej 
výzdoby dokupujeme každo-
ročne, totiž v tomto roku pri-
budnú aj mnohé novinky.

Nové svetelné motívy na-
hradia zastaralú výzdobu na 
Trenčianskej ulici a námestie 
spolu so stredom kruhového 
objazdu na vstupe do mesta 
získajú 3D dekorácie. „Kru-
háč“ rozsvieti svetelná fon-
tána a pre malých a veľkých 
chystáme na námestí svietiace 
prekvapenie, o ktorom viac 
neprezradíme. 

Dúfame, že Mikuláša už 
privítame pri rozsvietenom 
stromčeku na vyzdobenom 
námestí, napriek zraneniu 
hlavného vianočného „fa-
chmana“ - elektrikára Rasťa 
Trsťana zo spoločnosti TEKOS 

Nová Dubnica, ktorý napriek 
zlomenej ruke aspoň odbor-
ným dohľadom a motivačnými 
pokrikmi „diriguje“ opravu                         
a osádzanie vianočnej výzdo-
by. 

Tak držíme palce, aby sa 
napriek komplikáciám po-
darilo všetko zapojiť správne                             
a v termíne a Novodubničania 
každého veku budú spievať 
koledy spolu so zvonkohrou 
a tešiť sa zo slávnostne vyzdo-
beného mesta. 

A mimochodom, nová vý-
zdoba je samozrejme na LED 
žiarovky, aby nespotrebovala 
zbytočne veľa elektrickej ener-
gie. Hohohó!

Katarína Bašná

Členovia a sympatizanti Klubu slovenských turistov Kolačín        
v sobotu 26. októbra ráno nezaháľali a vybrali sa do lesa. Pridali 
sa k organizovanej brigáde, ktorej cieľom bolo  sadenie  stromče-
kov. Prežili   krásne dopoludnie  v horách a vysadili  spolu 1200 
mladých sadeníc.  
Poďakovanie patrí nielen 15 dospelým, ale aj 5  malým pomocní-
kom, ktorí sú už odmala vychovávaní k láske k prírode a ochra-
ne životného prostredia. KST Kolačín aj v budúcnosti plánuje 
podobné brigády a pridať sa môžete aj vy. Informácie sú pravi-
delne zverejňované na facebookovej stránke klubu. 

Pretože pomáhať sa má.

-sk-

Oznamujeme občanom, že od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 budú otváracie hodiny zberného dvora nasledovné:

Pondelok: 7.00 – 16.00 hod. / Utorok: 7.00 – 16.00 hod. / Streda: 7.00 – 16.00 hod. / Štvrtok: 7.00 – 16.00 hod.
Piatok: 7.00 – 16.00 hod. / Sobota: 9.00 – 13.00 hod.

Mgr. Katarína Bašná, vedúca oddelenia ŽP

Tak ako každý rok, aj v tom-
to roku, na jar a na jeseň 
vypuklo v meste obdobie 
temna - obdobie odvozu 
objemného odpadu od byto-
vých domov. 

Prečo spomínam len bytové 
domy? Od rodinných domov 
sa objemný odpad odváža 
tiež, ale tým, že každá rodina 
má svoju „kôpku“ nachysta-
nú pred svojím domom (až na 
pár nedisciplinovaných výni-
miek), sa odvoz objemného 
odpadu vykonáva pomerne 
bez komplikácií. 

Odvoz objemného odpadu 
od bytových domov je však 
úplne iná kategória - niečo 
medzi dobrodružným fi lmom 
a hororom. 

Všetko sa vždy začína ve-
čer pred termínom odvozu. 
Najprv sa z vchodov vynárajú 
„vykladači“ - teda tí, ktorí sa 
chcú  nejakého odpadu zbaviť. 
Chvályhodné je, že dodržali 
stanovený termín a nezakla-
dajú počas roka pri kontaj-
neroch čierne skládky. Menej 
chvályhodné je ale, že okrem 
objemných (nadrozmerných) 
odpadov sa neustále vedľa 
kontajnerov vyskytujú od-
pady, ktoré sa nedajú ani pri 
troche fantázie považovať 

za objemný odpad.  Pri kon-
tajneroch sa váľajú po zemi 
sklené poháre aj so zavárani-
nou, kusy oblečenia, hračky, 
hrnce, plastové kvetináče, 
elektroodpad rôznych veľkostí                                        
a druhov (ten patrí priamo 
na zberný dvor, aby nedošlo                                      
k jeho rozoberaniu a poško- 
dzovaniu), igelitky plné rôz-
nych drobností...

Následne, väčšinou pod 
rúškom tmy, prichádzajú 
„zberači“ - ľudia peší, na 
bicykloch, fajnšmekri na au-
tách. Svietiac si baterkami, 
mobilmi či dokonca čelovka-
mi kutrú v kope vyloženého 
odpadu a hľadajú, čo sa im 
zíde - kovy, elektroodpad, 
funkčný nábytok, hračky či 
športové potreby - vlastne ani 
veľmi neviem, čo všetko sa im 
zíde, ešte som totiž „nekutra-
la“.  To, že sa vyhodené veci 
ešte niekomu zídu, je fajn, 
problémom je, že pri prehra-
bávaní sa v odpade dochádza 
k jeho rozhádzaniu po veľkej 
ploche, porozbíjaniu skla                                                                       
(z vyložených presklených 
dverí a pod), poškodeniu elek-
troodpadu, vysypaniu drob-
ných odpadov z igelitiek. 

Nakoniec, po tomto divo-
kom večere a noci, kedy to 

okolo kontajnerov bzučí ako 
v úli, prichádza vývozca od-
padu a na traktory s vlečkami 
sa postupne nakladá odpad - 
zvlášť drevo a nábytky z dreva 
a potom zvyšok, ktorý sa ešte 
na zbernom dvore roztrieďuje, 
aby na skládku odpadov išli 
len nerecyklovateľné odpady. 
Porozťahované, porozbíjané 
odpady a spústa drobností 
okolo kontajnerov komplikujú 
nakladanie odpadu na vlečky 
a vyzbieranie a vyčistenie oko-
lia kontajnerov trvá oveľa dlh-
šie.  Sú lokality, kde je to lep-
šie, a sú lokality, ktoré stavom 
stojiska a jeho okolia konku-
rujú katastrofi ckým fi lmom.

Takto to bolo aj počas ok-
tóbrového zvozu, pozrite sa 
sami. A ako bonus sa ešte na 
mnohých stojiskách pár dní 
po ofi ciálnom vývoze objavili 
znovu vyložené odpady, ktoré 
sme ešte celý deň z rôznych 
lokalít odvážali. Škoda, že si 
nevieme sami medzi susedmi 
navzájom ustrážiť takýchto 
ani nie zábudlivcov, ale skôr 
ignorantov, ktorým je zrejme 
ľahostajné, ako vyzerá naše 
mesto. 

Odvoz objemného odpadu 
zabezpečuje 2x ročne mesto 
z poplatku za komunálny od-
pad, okrem tohto odvozu je 

celoročne 6 dní v týždni ot-
vorený zberný dvor. Keby sme 
boli všetci Novodubničania 
poriadni a v maximálnej mie- 
re využívali na odovzdanie 
odpadu zberný dvor, slúžil by 
jarný a jesenný odvoz odpa-
du naozaj len na odvezenie 
veľkých kusov nábytku, kto-
ré nezmestíme do našich áut                                                                          
a ušetrili by sme prekvapivo 
vysokú sumu peňazí, o kto-
ré by mohol byť poplatok za 
komunálny odpad nižší. Ne-

uveríte, ale jesenný odvoz 

objemného odpadu od ro-

dinných domov, bytových 

domov a garáží stál mesto,                                    

a nás všetkých, takmer 

12.000 €. 
Takže, skúsme na jar 2020 

pred vývozom objemného 
odpadu popremýšľať, čoho 
sa plánujeme v domácnosti 
zbaviť, ponúknime funkčné 
veci známym, predajme ich 
alebo darujme charite, menej 
funkčné odvezme na zberný 
dvor, drobné veci roztrieďme 
do kontajnerov a v termíne 
odvozu objemného odpadu 
vyložme naozaj len objemný, 
nadrozmerný odpad. 

Katarína Bašná

Môžeme získať na výsadbu 
stromov 10.000 €! Ako? Hla-
sujme za projekt!

Občianska iniciatíva Vy-
čistime si les a mesto Nová 
Dubnica vypracovali projekt 
na vytvorenie ovocného sadu 
v našom meste, ktorý Nadácia 
VÚB po posúdení odbornou 
porotou postúpila do druhého 
kola.

TERAZ JE TO UŽ NA NÁS
V druhom kole získavame 

hlasy od verejnosti – tri pro-
jekty z každého kraja s najvyš-
ším počtom hlasov budú pod-
porené sumou až do 10 000 €! 

Pomôžte mestu získať pro-
striedky na zhotovenie zau-
jímavého projektu, v rámci 
ktorého sa zazelená a ožije 
komunitnými akciami plocha 
v lokalite Dlhé Diely pri poto-
ku! Ako? 

Hlasovať môžete na web-

stránke www.komunitneg-

ranty.sk od 2. do 15. decem-

bra 2019. Na tejto webstránke 
si vyhľadáte projekt, ktorému 
chcete dať svoj hlas – ten náš 
projekt sa volá „V Novej Dub-

nici ovocný sad po starom“, 
po zadaní svojho telefónneho 
čísla vám bude bezplatne za-
slaná SMS-ka s kódom, ktorý 
zadáte a odošlete – a váš hlas 
je započítaný. Z každého tele-
fónneho čísla sa bude dať hla-
sovať iba raz.

Chcete viac vedieť o pro-
jekte? Ďalšie informácie sú 
zverejnené na webstránke 
mesta a na FB mesta. Veríme, 
že spojíme sily a zabojujeme! 
Prosíme o podporu, šírenie                  
tejto informácie a hlavne – 
HLASUJME! 

Katarína Bašná

Hlasujme za projekt!

Na Vianoce sa Nová Dubnica rozsvieti

Jesenný odvoz objemných odpadov 
- obdobie hrôzy (alebo, Dá sa to aj inak?!)

Pomáhali aj naši 
najmenší turisti

Vizualizácia nového svetelného prvku na kruhovom objazde 
pred mestom. (autor Blachere Illumination CE)

...a že sa všetci naozaj činili, vidno aj na týchto záberoch.
(Foto: Michal Hál)

Mnoho vecí z tohto neporiadku sa dá jednoducho roztriediť do 
kontajnerov. (Foto: ŽP)

Napriek zákazu a vysvetľovaniu je elektroodpad pravidelne 
vykladaný na verejné priestranstvá. (Foto: ŽP)

Zmena otváracích hodín zberného dvora
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Dňa 3.10. 2019 plne obsade-
ný autobus vyštartoval smer 
Nitra. Seniori JDS  sa vybrali 
na termálne kúpalisko do 
Poľného Kesova. 

Toto kúpalisko sme navští-
vili prvýkrát a boli sme plní 
očakávania, ako to tam bude.
Poľný Kesov využíva termál-
ne vrty s teplotou vody 50,5                
a 30,5  stupňov celzia. V areáli 
je moderná Bazénová hala so 
Zážitkovým bazénom s chrlič-
mi a Vírivým bazénom. Von-
kajší Výplavový bazén, detský         
a Hypertermálny bazén.                                                              

V areáli je aj nová tobogánova 
aréna so siedmimi tobogánmi 
pre malých aj veľkých. Termál-
na voda je prírodna minerálna 
hydrouhličitá. Má blahodárne 
účinky na pohybové ústrojen-
stvo, centrálny nervový sys-
tém  a reumu.

Naši seniori si túto termál-
nu vodu plne užili.  Posilnení 
obedom, ktorý ponúkala hote-
lová reštaurácia, sa spokojní 
vrátili podvečer domov.
                                                                                                                               
Alžbeta Kopačková

predsedníčka JDS

Dňa 14. októbra sa, vo veľmi 
hojnom počte, zišli členovia  
ZO JDS, aby si pripomenuli 
Mesiac úcty k starším. 

Po otvorení oslavy priví-
tala predsedníčka Alžbeta 
Kopačková všetkých prítom-
ných vrátane pozvaných hostí                                           
z mestského úradu - vicepri-
mátora Pavla Pažítku a vedú-
cu sociálneho oddelenia Zuza-
nu Vankovú. 

Na úvod zazneli dve piesne 
a príhovor, ktorý predniesla 
pani Kopačková. Nasledovala 
báseň od Kataríny Hudecovej 
Zrelý vek, v podaní recitátorky 
Sone Krškovej. Po príhovore 
viceprimátora mesta odovzda-
la Anna Prokešová členkám, 
ktoré sa zúčastnili výstavy 
„Zlaté ruky“ v Trenčíne, ďa-
kovné listy za pomoc pri jej 

organizovaní. 
Ďalším bodom programu 

bolo vystúpenie žiakov ZUŠ 
v Dubnici nad Váhom. Lucia 
Baďurová a Hugo Pavliš,  nám 
zahrali romantické valčíky 
pod vedením pani učiteľky 
Martiny Holej. 

Tromi ľudovými piesňami 
sa nám predstavil náš spevo-
kol a „Jednoťácke divadlo SNP 
z Bratislavy“ –ako sa naša ve-
selá partia dôchodcov príleži-
tostne nazvala, nám predvied-
lo paródiu na Labutie jazero. 
Bohatý program bol odmene-
ný mohutným potleskom. Po 
prípitku zaželala moderátor-
ka všetkým príjemnú zábavu                  
a oslava pokračovala  voľnou 
zábavou pri živej hudbe. 

Soňa Kršková

Revolučný rok 1989 sa dá 
prirovnať k mozaike. Rôzne 
časti ale spoločne vytvá-
rajú ucelený obraz udalostí, 
ktoré ovplyvnili spoločnosť           
a dianie na Slovensku. Jed-
nou časťou revolučnej mo-
zaiky sú aj amnestie bývalé-
ho prezidenta ČSFR Václava 
Havla z januára 1990. Práve 
tejto špecifi ckej časti mozai-
ky sa venuje fi lm Amnestie.
 

November 1989 má mnoho 
prívlastkov, ale najvýstižnejší 
je určite sloboda. Má však na 
ňu nárok každý? Túto otáz-
ku sa pýta aj snímka režisé-
ra Jonáša Karáska. Odpoveď 
nachádza práve vo väzení                
v Leopoldove, kde sa odohrala 
vzbura väzňov. Scény zachy-
távajú chaos, ktorý nastal po 
vyhlásení amnestií. Nie všetci 
sa totiž dostali na slobodu. 
Bola to vzbura, na čele ktorej 
stáli väzni žiadajúci slobodu. 
November 1989 a revolta boli 
naozaj všade. Herecké výkony 
presvedčivo zobrazujú poli-
tickú a spoločenskú situáciu. 
Každým strihom sa vynorí 
nová emócia väzňov, umelcov, 
občanov. Kúsky z histórie do 
seba zapadali. 

Spoluscenárista fi lmu 

a obyvateľ Novej Dubnice 
Marek Janičík odpovedal na 
niekoľko otázok ohľadom 
fi lmu a Nežnej revolúcie.

S čím ste sa najviac museli 
popasovať pri vytvorení sce-
nára fi lmu? 

„Určite bol najväčší problém 
obsiahnuť celkovú atmosféru 
tej doby do dvojhodinového 
fi lmu. Išlo o neskutočne ná-
ročné mesiace, kde sa všetko 
staré zmenilo za pár týždňov. 
Dostať do fi lmu socializmus, 
disidentov, revolúciu, voľbu 
nového prezidenta, amnestie, 
vzburu väzňov, to bolo naozaj 
ťažkým orieškom. Divák totiž 
musel pochopiť, že vzbura                             
v Leopoldove nevznikla len 
tak zo dňa na deň, ale že to 
tam vrelo už dlhé roky kvôli 
zlým podmienkam. Zároveň 
však bolo namáhavé praco-
vať s obrovským zberom ma-
teriálu, ktorý sme pre fi lm 
robili. Išlo o stovky článkov, 
rozhovorov, video záznamov 
a predovšetkým ľudských prí-
behov. Bolo z čoho vyberať.“

Vo fi lme Amnestie ste doká-
zali oživiť historické udalos-
ti z roku 1989. Určite to ne-
bolo vždy jednoduché. Ako 

to vnímate vy?
„Myslím si, že bolo veľmi 

dôležité, aby vznikol fi lm ako 
sú Amnestie. Ide o prvý fi lm, 
ktorý hovorí o dobe roku 1989 
a následnej demokracii. Som 
rád, že sa to nakoniec podari-
lo dotiahnuť do konca a ľudia 
si môžu pozrieť fi lm v kine. 
Mnohým Slovákom sa zdá, 
že nie je potrebné rozprávať 
niečo, čo sa udialo nedávno                     
a na čo si ešte väčšina ľudí 
pamätá. Ale práve preto sme 
sa snažili zachytiť pamäte 
ľudí, ktorí boli pri revolúcii                     
a následných amnestiách či 
pri vzbure v Leopoldove. Už 
teraz sme bojovali s tým, že 
mnohí si dané udalosti pa-
mätali len útržkovito a my sme 
museli spoznávať pravdu tým, 
že sme porovnávali výpovede 
viacerých ľudí na danú tému.“

Je fi lm nadčasový? Preho-
vára aj ku dnešnej generácii 
mladých? 

„Od samého začiatku sme 
k tvorbe fi lmu pristupovali 
tak, aby zaujal mladých ľudí. 
Aj preto sme sa potešili, keď 
na režisérsku stoličku sadol 
Jonáš Karásek. Ten je známy 
ako režisér pútavých fi lmov, 
má veľmi moderný štýl, ktorý 
vie osloviť aj mladých ľudí. 
Typickým príkladom bol jeho 
fi lm Kandidát. Napriek tomu, 
že vznikol komerčný fi lm, do-
volím si tvrdiť, že ide o nadča-
sový fi lm. A to najmä z dôvodu 
jeho spracovania. Film bude 
pozerateľný aj napríklad o 50 
rokov, keď sa kinematografi a 
a najmä štýl snímania po-
sunie inam. Ale už teraz sú vo 
fi lmoch tendencie skracovať 
zábery, vytvárať rýchle tempo 
a pracovať s počítačovou gra-
fi kou pri tvorbe. A takým je aj 
fi lm Amnestie.“

Aké je z vášho pohľadu hlav-

né posolstvo fi lmu Amnes-

tie?

„Myslím, že sme to najlep-
šie vyjadrili podtitulom fi lmu: 
Slobodu si nezaslúži každý. 
Vidíme to aj dnes, keď ľudia 
na námestiach pokojne vyja-
drujú sympatie k totalitným 
fašistickým stranám. Ľudia 
spomínajú na socializmus či 
nacizmus dokonca s úsme-
vom. A to nie je dobré. Demo-
kracia, na ktorú nadávajú, je 
bohužiaľ taká, akú si ju obča-
nia sami vytvoria. A nám na 
Slovensku sa v prvých rokoch 
demokracia nerodila ľahko.                   
A preto sú ľudia aj dnes fru-
strovaní a na režim zhadzujú 
často svoj životný neúspech.“

Čo pre vás, ako osobu, zna-

mená rok 1989? 
„Podobne ako producent 

fi lmu Maroš Hečko, tak aj ja 
si myslím, že ide o náš naj-
významnejší štátny sviatok. 
Keby nebolo tých novemb-
rových dní, tak by som dnes 
neštudoval, nevyznával nábo-
ženstvo, necestoval a najmä 
by som nemohol ani písať tie-
to slová bez toho, aby mi ich 
niekto neschválil. Nehovorím 
však, že sa v socializme žiť 
nedalo. To nie. Režim dokázal 
vychovať milióny šťastných 
ľudí, ľudia boli pokornejší, 
držali viac spolu, nehnali sa 
za peniazmi a boli viac slušní 
ako dnes. Ale doba sa zmeni-
la a je zbytočné sa obzerať za 
tým, ako sa žilo v minulosti. 
Dôležité je vnímať to, ako sa 
má žiť dnes. Aby tie isté hod-
noty, ktoré ľudia mali radi                             
v socializme, prešli aj do dneš-
nej doby a pokora či slušnosť 
bola aj súčasnosti čoraz viac 
zastúpená medzi ľuďmi.“

Jasmína Jakalová

(pokračovanie z 1.strany)

Na stretnutie v športovej 
hale prišli z Bratislavy Mag-
da Vašáryová a Emil Horváth, 
ktorí mali príhovor o tom, čo 
sa v spoločnosti deje.

Rozhodli sme sa založiť 
pobočku VPN Nová Dubnica                                                                       
a do stanov sme prevzali 
12-bodový program, v ktorých 
boli najdôležitejšie požiadav-
ky a ciele, ako zrušenie zá-
konom danej vedúcej úlohy 
komunistickej strany, demo-
kratické princípy života - prá-
vo slobodnej voľby, sloboda 
tlače, prejavu, podnikania, 
cestovania. Ja som bol zvolený 
za predsedu. Zo strany VPN 
sa časom začali diferencovať 
jednotlivé zoskupenia podľa 
záujmov: Kresťansko demo-
kratická strana, Strana zele-
ných, Demokratická strana a 
podobne. 

S vedením mesta sme jed-
nali o výmene pléna, disku-
tovali sme o tom za okrúhlym 
stolom s poslancami, mnohí 
to prijali a vzdávali sa funk-
cií. S kandidátom na nového 
predsedu MsNV to bolo tak, že 
ľudia vo vznikajúcej opozícii 
neboli pripravení prevziať túto 
funkciu, mali svoje zamestna-

nia a s vedením nemali žiadne 
skúsenosti. Tak sa z ôsmich 
kandidátov postupne všetci 
vzdávali kandidatúry, až neo-
stal žiaden kandidát. Bolo to 
dve hodiny pred zasadnutím 
okrúhleho stola, kde sme mali 
toto meno navrhnúť. Dostali 
sme sa do nepríjemnej situá-
cie, preto som nakoniec kan-
didoval ja a tak som sa stal 
predsedom MsNV. Bol som 
si bol vedomý toho, že je to 
dočasné. Za svoju úlohu som 
považoval doviesť mesto do 
prvých slobodných volieb. To 
sme aj splnili, v týchto voľ-
bách získalo VPN 37%.

Ako ste vnímali atmosféru                
a náladu v meste počas 
týchto pohnutých dní? 

Atmosféra bola taká, že ľu-
dia boli zo začiatku aj v neis-
tote, ale aj vo veľkom očaká-
vaní pozitívnych zmien, veľa 
sa diskutovalo, ľudia žili na 
jednej strane nadšením na-
stávajúcich zmien, na druhej 
strane očakávaním, ako veci 
dopadnú. 

Aké boli  najväčšie očakáva-
nia spojené s pádom vtedaj-
šieho režimu? Ktoré z nich 

sa podľa vás splnili? Ktoré 
nie? 

Naše očakávania boli vlast-
ne formulované do programo-
vého vyhlásenia VPN. Dnes 
máme pluralitnú demokra-
ciu, slobodné voľby, slobodu 
tlače, nie je cenzúra, môže-
me cestovať po celom svete. 
Máme slobodu vierovyznania 
a konečne sme aj v našom 
meste mohli postaviť chrámy. 
Splnilo sa aj očakávanie, že 
stúpne hospodárska úroveň. 
Základné potraviny väčšinou 
boli, no sortiment bol úzky, 
pamätám si, že ovocie, zelenia 
bola často len v druhotriednej 
kvalite, aj to sa často stáli dlhé 
rady, lebo ich priviezli len prí-
ležitostne. Napríklad na kúpu  
televízora či nábytku bývali 
poradovníky, a takéto veci 
ľudia tiež potrebovali a verili, 
že sa zlepšia.  Samozrejme, aj 
dnes je veľmi veľa problémov, 
nečakali sme, že sa tak veľ-
mi zväčšia sociálne rozdiely. 
Stále nevieme riešiť rómsku 
otázku. Korupcia je dnes ne-
bývalých rozmerov. Máme 
ľudí čestných, ale aj mnoho 
nečestných. To nikdy nemalo 
obdoby a to sme si kedysi ani 
nevedeli predstaviť. V štá-

toch s  vyspelou demokraciou            
a vyspelou kultúrou je jej však 
podstatne menej. Tieto národy 
mali svoju parlamentnú de-
mokraciu pred päťsto rokmi                                                            
a tieto princípy už majú v sebe 
vžité. Toto, čo sa deje u nás, 
ako napríklad vražda noviná-
ra, to je veľká hanba. Niektorí 
ľudia hovoria, že aha, čo nám 
priniesol November. Ale toto 
nepriniesol November, nevie- 
me demokratické princípy žiť 
a máme krízu ľudských hod-
nôt. Lebo demokracia je veľká 
zodpovednosť za to, čo si zvo-
líme. 

Aký je hlavný odkaz Novem-
bra do dnešných dní?

Som presvedčený, že zá-
kladom slobodného štátu je 
slobodný občan, nie kolektív, 
lebo dobrý kolektív môže byť 
zložený len zo zodpovedných 
jednotlivcov. A odkazom je aj 
to, že slobodu a demokraciu 
sme si vybojovali po mno-
hých rokoch, no jej princípy 
si musíme strážiť a vážiť stále 
rovnako. Aby na ňu už nikto 
nesiahal, alebo aby sme si ju 
sami nezničili.

Petra Hrehušová

Jednota dôchodcov
na termálnom kúpalisku

Akordeónové valčíky
aj Labutie jazero

Amnestie, fi lm z pera Novodubničana

Spomienka na Nežnú revolúciu

Vek je len číslo. Strhujúci balet pre členov aj hostí.
(Foto: Vlasta Klobučníková)

Partia JDS na ďalšom vydarenom výlete.
(Foto: Vlasta Klobučníková)
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Vystúpenie Hany Zagorovej a Petra Rezeka v kine Panorex 17. 11. 2019 si užilo množstvo ľudí, ktoré naplnilo a vypredalo úplne celú 
sálu. Obecenstvo tvorili ľudia rôznych vekových kategórií. Ako prvý hral a spieval v sprievode skupiny Boom Band Petr Rezek, zná-
my český spevák, ktorý si prítomných získal svojou energiou, piesňami ako je Přátelství a nenapodobiteľným hlasom. Postupom 
času do svojich hudobných čísel zapájal aj divákov, ktorí tlieskali do rytmu, ale aj spievali. Po ňom na pódium prišla Hana Zagorová 
česká dlhoročná diva, speváčka, textárka, herečka, držiteľka mnohých Zlatých slávikov a Zlatej desky. Hneď na úvod každého rozhý-
bala  piesňou Proč ti na tom tak záleží. Talentovaná, vtipná a energická speváčka dokázala svojimi piesňami publikum roztlieskať, 
ale piesňou Mít tě ráda dojala nejedného fanúšika. Zazneli niektoré z viac ako 820. piesní, ktoré počas svojej kariéry naspievala. 
Mnohé z nich sú hitmi už niekoľko generácií. Bludička Júlie,  Je naprosto nezbytné, Já nemám strach, Setkání a neodmysliteľná 
Maluj zase obrázky. Diváci prežívali príjemnú nostalgiu spojenú so spomienkami na mladosť či detstvo. Na záver silným potleskom 
ocenili jej výkon a energiu, ktorú už desaťročia odovzdáva na pódiách.

Galakoncert Hanky Zagorovej bol nateraz dôstojnou bodkou za množstvom programov a koncertov, ktoré sa konali v našom kine 
Panorex počas jeho päťdesiatročnej exsistencie. Je nevyhnutná jeho celková rekonštrukcia. Veríme, že sa jeho vchod čoskoro znovu 
otvorí, a na túto, pre naše mesto ikonickú budovu, budeme opäť hrdí. Zaslúži si to.

Jasmína Jakalová

Dňa 5. novembra primátor mesta slávnostne privítal malých obyvateľov - detičky, ktoré sa narodili od marca do augusta tohto roku. 
Rodičom sa prihovoril, poblahoželal a odovzdal darčekové poukážky. A „veľkáči“, čo majú uvítanie už päť či šesť rokov za sebou, 
rozveselili prítomných milým folklórnym vystúpením.

Vystúpenia tejto spievajúcej lienky a čmeliaka deti milujú. Aj 
23. októbra rozpútali v kine Panorex veľkú párty na oslavu                
5. výročia spoločného účinkovania. Počas predstavenia zapá-
jali aj deti. Takto smelo napríklad Jurko ukul vlkovi tenší hlas.

V deň rakúskeho štátneho sviatku (26. október) si návštevu his-
torickej Viedne nenechala ujsť asi päťdesiatka výletníkov z No-
vej Dubnice a okolia. Navštívili sme Vojenské historické múze-
um, prešli sme sa v sprievode informáciami chŕliaceho Karola 
Margetu ulicami a námestiami, obdivovali Mozartov dom, Dóm 
sv. Štefana, Albertinu či štátnu operu. Zvyšný čas každý veno-
val tomu, čo má rád. Niekto návšteve múzea, galérií či posede-
niu pri dobrej kávičke a neodmysliteľnej Sacherovej torte.

Galakoncert Hany Zagorovej

Smejko
a Tanculienka

Slnečný výlet
vo sviatočnej Viedni

Mesto vítalo svojich najmenších
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Nechajte sa pozvať

S A M O Z R E J M E  N E B U D E  S Á M  

A  N E P R Í D E  N A P R Á Z D N O .  

T E N T O  R O K  P R Í D E  N A  M I E R O V É

N Á M E S T I E  N A  K OČ I  ŤA H A N O M

K O N Í K M I

MILÉ DETI,  PRICHÁDZA

Bližšie informácie, čerstvé pozvánky a predaj vstupeniek:
Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484, kl. 110 a 112,
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk

Účasťou na podujatí súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových 

a video záznamov z podujatia.
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Jozef Fingerhutt
Dňa 5. novembra uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko        
Jozef Fingerhutt. S láskou spomína manželka, 
syn a celá rodina.

Jozef Staňo
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. 30. novem-
bra uplynie 13 rokov, odkedy nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko Jozef Staňo. S láskou               
a úctou spomína manželka, deti a vnúčatá.

Mária Sýkorová
Dňa 22. novembra uplynul 1 rok, čo nás navždy 
opustila naša mamička Mária Sýkorová. Bez 
teba a tvojho úsmevu, bez tvojej túžby všet-
kým pomáhať, stále máme pocit, že si odišla na 
krátky čas a vrátiš sa k nám domov zas. Chýbaš 
nám, mami. S láskou spomíname. Tvoje deti                       
Jozef, Daniela, Marta, nevesta Elena s rodinami.

Zdenko Križan
Dňa 11. novembra uplynulo 15 rokov, kedy nás 
náhle opustil milovaný manžel a tatino Zdenko 
Križan. Aj keď si odišiel a niet ťa medzi nami,          
v našich srdciach žiješ spomienkami. S láskou    
a úctou spomína manželka s deťmi.

Milan Šulko
Dňa 3. decembra si pripomenieme 1. výročie, 
odkedy nás navždy opustil manžel, otec, ded-
ko a pradedko Milan Šulko. Navždy zostaneš                 
v našich srdciach. Spomína manželka a deti              
s rodinami. 

Jozef Hrubý
Dňa 30. septembra 2019 nás navždy opustil            
vo veku 81 rokov náš milovaný manžel, otec                                                                                  
a dedko. Ďakujeme touto cestou rodine, pria-
teľom a známym, ktorí sa zúčastnili na posled-
nej rozlúčke a uctili si jeho pamiatku. S vďakou 
manželka s rodinou.

Eva Luciaková
Dňa 12. novembra sú to štyri smutné roky, čo 
nám navždy odišla naša milovaná Evka Lucia-
ková. S láskou spomínajú dcéra, syn, vnučka, 
pravnúčatá a ostatná rodina.

Milan Koštial
Úprimné poďakovanie celej rodine, priateľom, 
susedom a všetkým známym za odprevadenie 
a kvetinové dary na poslednej ceste nášho mi-
lovaného manžela a otca Milana Koštiala, kto-
rý zomrel 5. 11. 2018. Smútiaca manželka, syn                        
a nevesta.

Mária Lipovská
Dňa 31. 10. 2019 nás navždy opustila vo veku 88 
rokov naša milovaná matka, babka a prababka 
Mária Lipovská. Ďakujeme rodine, priateľom         
a známym, ktorí sa zúčastnili poslednej roz-  
lúčky a uctili si jej pamiatku. Zároveň ďakujeme 
pochovávajúcemu kňazovi a pohrebnej službe 
STYX za dôstojnú rozlúčku a zúčastneným za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti. S vďakou 
smútiaca rodina.

Ján a Magdaléna Galkovci, Dušan Galko
Dňa 4.októbra uplynulo 20 rokov a 2. septembra uplynulo 5 rokov, 
odkedy nás opustili rodičia, starí a prastarí rodičia Ján a Magda-
léna Galkovci. Dňa 11. novembra uplynulo 8 rokov, odkedy nás 
opustil brat a strýko Dušan Galko. Kto ste ich poznali, spomeňte 
si na nich spolu s nami. Ďakuje dcéra a sestra Zdenka s rodinou.

František Matula st., František Matula ml.
Dotĺkli srdiečka, zanikli hlasy, život sa skončil váš na večné časy. 
Nič nie je na stálo, všetko sa kráti, aj život pretečie a sa nevráti. Je 
to rok, čo nás opustili naši najdrahší: 13. 11.2018 odišiel na več-     
nosť František Matula starší a 25. 11. 2018 za ním odišiel na večnosť 
František Matula mladší. Prosíme, kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Dňa 29. októbra 2019 sme na posled-
nej ceste vyprevadili Ivana Bielicha, 

nášho spoluobčana, kolegu, pria-
teľa, ktorého  premohla choroba       
a navždy mu zabránila vrátiť sa 
medzi nás.
Pán Ivan Bielich celých 76 ro-
kov statočne žil a pracoval medzi 
nami. Poznali sme ho ako človeka, 

ktorý vedel nažívať v zhode a ľud-
skom porozumení, ktorý bol skromný, 

ochotný vždy pomôcť, či poradiť. 

Jeho rady využívali kolegovia v práci, spoluobčania, ako i poslanci 
mestského zastupiteľstva, s ktorými viedol naše mesto počas vy-
konávania funkcie primátora mesta po voľbách v roku 1994. Kaž- 
dý jeho krok bol poznačený rozvážnym, ustáleným charakterom                  
a ochotou všestranne  prispievať v ďalšom rozvoji. Keď bolo treba, 
nešetril radami, ani skúsenosťami a sám bol príkladom pre všet-
kých obyvateľov.
Odišiel dobrý človek, zostáva však aj nádej, že túto bolesť časom 
zmiernia krásne a svetlé spomienky na zosnulého.
Česť jeho svetlej pamiatke!
Dagmar Gregušová, (Foto: Peter Jelínek)

Z bloku mestskej polície

Dňa 2. októbra 2019 prijala hliadka mestskej polície oznámenie    
o krádeži bicykla v bytovom dome na Ul. Pribinove sady. V spo-
lupráci s oznamovateľom bol zistený páchateľ, ktorý sa k skutku 
priznal a bicykel bol vrátený majiteľovi. Uvedený priestupok bol 
riešený v blokovom konaní.

Dňa 7. októbra 2019 o 19.36 hod. mestská polícia prijala telefo-
nické oznámenie o osobe, ktorá leží na ulici SNP a je pravde-
podobne pod vplyvom alkoholu. Po príchode na miesto bolo 
zistené, že ide o mladého muža, ktorý je naozaj pod vplyvom 
alkoholu a iných návykových látok. Na miesto bola privolaná 
záchranná zdravotná služba a pre jeho agresívne správanie, bol 
jeho transport do nemocnice realizovaný za asistencie príslušní-
kov policajného zboru.

Spomienky a poďakovania

Spomienka na Ivana Bielicha
Fond na podporu umenia podporil v roku 2019  projekt mest-
skej knižnice „Knihy pre všetkých“ sumou 1500 € . 
Vďaka tejto dotácii môžeme naďalej rozširovať a aktualizovať 
knižničný fond o nové a hodnotné knižné tituly od sloven-
ských i svetových autorov pre deti, mládež i dospelých, čo 
bude prínosom pre našich čitateľov.

Aj v ich mene ďakujeme. 

Marta Bieliková

Boží šramot and The Gospel Family sa tešia na tradičné 
TROJKRÁĽOVÉ KONCERTY, ktoré sa však budú konať 

v Kultúrnom dome v Dubnici nad Váhom

v dňoch 11., 12., 17., 18. a 19. januára 2020 o 18.00 hod.

Predpredaj vstupeniek
od  pondelka 25. 11. 2019 od 14.00 hod.

vo výdajných miestach oddelenia kultúry
MsÚ Dubnica nad Váhom

alebo online www.kultura.dubnica.eu

Trojkráľové koncerty
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. 

prijme do zamestnania
nasledujúcich zamestnancov:

Údržbára technológie bazénového 
systému a areálu prevádzky

letného kúpaliska
Vzdelanie: úplné stredoškolské, prax je výhodou, 

zručnosť a samostatné riešenie technických problémov 
je výhodou. / Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti 

prípadne pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou 
dobou 1 mesiac / Nástup možný od 1. 4. 2020 /

Brutto mzda: 900 Eur/mesiac.

Administratívnu pracovníčku
Vzdelanie: minimálne stredoškolské (obchodná 

akadémia, stredná odborná škola) / Prax v odbore                   
1 rok / Druh práce: pracovný pomer na dobu neurčitú 

so skúšobnou dobou 3 mesiace / Nástup možný                                 
od 1. 2. 2020 / Brutto mzda: 750 Eur/mesiac.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com

Hladáme pracovníkov

Dotácia pre knižnicu

  Do tanca a na počúvanie hrá

HAPPYBAND ORCHESTRA

a ľudová hudba LEOŠA STANĚKA.

  Hosť večera ĽH Kollárovci

  Moderuje Martina Kacinová. 

V programe môžete obdivovať umenie

tanečnej školy manželov Paškovcov. 

Gurmáni si prídu na svoje pri bohatých

švédskych stoloch a druhej večeri.

Pripravený je prípitok, víno a nealko podľa chuti. 

Samozrejme nebude chýbať ani polnočná tombola.

15. február 2020 o 19. hod. 

Kursalon Trenčianske Teplice

Vstupné: 69 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie:

Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

042/44 33 484 kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk

XVIII. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Novodubnický futbal po 
úspešnom ukončení mi-
nulého súťažného ročníka 
opäť začal novú súťažnú 
sezónu 2019/2020. Priblíži-
me vám krátke zhodnotenie 
priebehu jej jesennej časti.

Začneme od najstaršieho 
mužstva, ktoré je ale vekovo 
mladé, a to od družstva mu-
žov. Muži úspešne postúpili 
do 7. ligy, ktorá sa vlastne 
pred začiatkom súťaže spo-
jila s 8. ligou, nakoľko bolo 
menej prihlásených mužstiev. 
Mužstvá v oboch skupinách 
odohrajú medzi sebou maj- 
strovské zápasy dvojkolovo. 
Po odohratí uvedených zápa-
sov, kluby umiestnené v kaž-
dej skupine do 4.miesta, budú 
hrať medzi sebou o postup do 
6. ligy. Družstvo mužov opäť 
pôsobilo pod vedením tré-
nera P. Ondrejíka. A to veľmi 
úspešne – 10 kôl bez prehry, 
až na majstrovský zápas po-
sledného kola jesene, kedy 
vo veľkom miestnom derby                     
v Kolačíne utrpeli prvú prehru 
3:0. Ale aj napriek tomu, sú na 
konci jesene na 1.mieste s vý-
borným skóre 58:7 a pred dru-

hým Kolačínom majú náskok 
7 bodov. Najlepším strelcom je 
M. Balón (14) a druhý T. Tóth 
(11). Dúfame, že sa chlapcom 
bude takto dobre dariť i v jar-
nej časti a dosiahnu opäť prvé 
miesto a postup.

Dorast po ukončení minulé-
ho ročníka skončil na 2. mieste 
6.ligy ObFZ Považská Bystrica 
a nakoľko sa mužstvo dorastu 
z Pružiny, ktoré skončilo na 
1.mieste, neprihlásilo vyššie, 
naše mužstvo dosiahlo svoj 
sen - postup do 5. ligy ZsFZ 
Nitra. Do nového súťažného 
ročníka nastúpili (po tréne-
rovi M. Havrilovi) pod vede-
ním trénera P. Ondrejíka. No 
po niekoľkých majstrovských 
zápasoch zistili, že to nie je 
také jednoduché vo vytúženej 
5. lige. Súperi sú ťažší, čoho 
dôkazom je aj umiestnenie 
momentálne na predposled-
nom mieste. Z mužstva odišli 
traja skúsení hráči, medzi kto-
rými bol aj brankár. Zároveň 
ich omladil príchod štyroch 
hráčov a brankára od žiakov, 
pre ktorých je to veľký skok. 
Ale veríme, že sa po zimnej 
prestávke trošku rozohrajú. 
Budeme sa snažiť mužstvo 

doplniť aj bývalými hráčmi, 
ktorí skončili a veríme, že sa 
budú chcieť vrátiť a pomôcť. 
Druhou možnosťou sú hráči z 
iných klubov, aby sme sa udr-
žali aspoň v strede tabuľky. 
Najlepší strelec tejto jesene 
bol A. Kováčik s počtom 7 stre-
lených gólov a s najväčším po-
čtom odohratých minút spolu                                                                               
s brankárom Jurkom Vavru-
šom, ktorý je na hosťovaní. 
Za to, že nevymeškal ani je-
den majstrovský zápas, sa mu 
chceme touto cestou  poďako-
vať.

Mužstvo žiakov, ktoré je 
stále pod vedením trénera 
K. Prnu, sa i v tomto ročníku 
udržiava v strede tabuľky, na-
koľko sa tiež oslabil spomína-
ný odchod štyroch hráčov do 
dorastu. Ale prišli mladší a ši-
kovní hráči, ktorí trénovali už 
v prípravke, len nemohli hrať. 
Najlepším strelcom jesene bol 
Andrej Bartoš s počtom gólov 
13 a taktiež s najväčším poč- 
tom odohratých minút, bez 
vymeškania.

Najmladšiemu mužstvu 
klubu, prípravke, ktoré je pr-
výkrát prihlásené do súťaže, 
a to do mladšej prípravky U9 

ObFZ Považská Bystrica, sa 
darí trošku menej. Momen-
tálne sú síce na poslednom 
mieste v tabuľke, ale strata 
bodov na ostatných nie je až 
taká veľká. Veríme, že to bude 
stále lepšie. Prípravka hrá po 
dohode prihlásených klubov 
zápasy turnajovo, takže sme 
nemali ešte možnosť ich sle-
dovať na domácej pôde, pre-
tože hrali v Ilave a v Púchove. 
Doma odohrajú zápasy až na 
jar. 

Na záver sa chcem poďa-
kovať vedeniu mesta Nová 
Dubnica, okrem pomoci pri 
fungovaní klubu aj za vybudo-
vanie zavlažovacieho systému 
na hlavnej hracej ploche. Zá-
roveň ďakujem všetkým hrá-
čom, trénerom, rodičom (hlav-
ne tých najmladších) hráčov 
za to, že venujú svoj voľný čas 
futbalu, za úspešný chod klu-
bu a doterajšie úspechy. Ďa-
kujem tiež fanúšikom futbalu, 
ktorí chodia povzbudzovať na-
šich futbalistov. 
Športu zdar.

Andrea Vaská
predseda FK Nová Dubnica

Dňa 13. októbra 2019 cent-
rum nepočujúcich ANEPS 
Nová Dubnica usporiadalo 
pre svojich členov a pria-
teľov turnaj v bowlingu. 

Na turnaji sa nás zišlo 17, 
súťažne si zmerali sily 4 ženy 
a 6 mužov. Nechýbala uvoľne-
ná a súťaživá atmosféra. Hra 
trvala dve hodiny. Organizáto-
ri ocenili tri najlepšie ženy (1. 
miesto Simona Kvasničková, 

2. miesto Martina Habaníko-
vá a 3. miesto Eva Liptáková) 
a troch najlepších mužov (1. 
miesto Michal Daňo, 2. miesto 
Peter Marguš a 3. miesto Milan 
Gonda)

Za organizovanie skvelého 
turnaja ďakujeme výboru CN 
N. Dubnica a za poskytnutie 
cien mestu Nová Dubnica.

Michal Daňo

Počas leta a skorej jesene 
naši hráči absolvovali rôz-
ne individuálne turnaje. Na 
základe dosiahnutých vý-
sledkov sa na konci sezóny                                                                       
v októbri publikujú celoštát-
ne rebríčky. A ako sa našim 
hráčom tento rok darilo?

V kategórii mladších žiačok 
sa z našich najlepšie umiest-
nila Michaela Chudová na 71. 
mieste. V rebríčku starších 
žiačok bola najvyššie Sára 
Miklánková na 165. mieste. 
V kategórii dorastencov naj-
lepšie skončili Karol Vlčko                     
a Milan Bežák na 30., resp. 31. 
mieste.

Momentálne máme v na-
šom klube registrovaných 
25 hráčov, ktorí už majú za 
sebou niekoľko rokov trénin-
govej prípravy a môžu hrávať 
aj súťažne. Najviac z nich je 
9-10 ročných, ktorí svoj rebrí-
ček ešte nemajú. O to viac sa 
na ich výsledky tešíme v bu- 
dúcom roku. Ďalších 20 nere-
gistrovaných detí je v príprav-
ke a zatiaľ naberajú zručnosti 
pod dohľadom našich tréne-
rov. Práve dvaja z nich, Jana 
Macková ml. a Filip Šobáň 

absolvovali tento rok dvojme-
sačný letný tenisový camp na 
Mallorke v Manacore v Rafa 
Nadal Academy. Veríme, že aj 
tieto ich nadobudnuté skúse-
nosti prispejú ku skvalitneniu 
tréningového procesu. 

Náš klub patrí dlhoročne 
medzi stálicu v organizovaní 
celoštátnych turnajov. Každý 
rok k nám zavíta širšia teniso-
vá verejnosť z rôznych kútov 
Slovenska a mimo klubového 
zázemia si chvália prostre-
die nášho mesta, nové kúpa-
lisko či obľúbenú zmrzlinu.                                       
V roku 2019  sme usporia-
dali 6 celoštátnych turnajov 
všetkých kategórií. Ich or-
ganizácia vyžaduje nemalé 
fi nančné prostriedky. Tieto 
náklady sme mohli čiastočne 
pokryť aj vďaka dotácii z mesta                                                                              
v hodnote 850 eur. Na záver sa 
chceme poďakovať všetkým 
zástupcom mesta a občanom 
Novej Dubnice za podporu, 
vďaka ktorej sa drží Tenisový 
klub Nová Dubnica na vysokej 
úrovni. 

Jana Macková ml.

(text a foto)

Máme za sebou šiesty roč-
ník vášho obľúbeného se-
riálu detských športových 
podujatí OSA CHALLENGE.

Čo ma vedie k tomuto sme-
lému označeniu? Predsa čísla. 
Dnes je moderné všetko me-
rať, zaznamenávať a vyhodno-
covať. Pri športe samozrejme 
tiež. A tak aj my zaznamená-
vame, meriame a vyhodnocu-
jeme. 

No nie čísla, ani dáta ma 
viedli k označeniu „obľúbe-
ný“. To váš záujem, pozitívne 
emócie a stále častejšie po-
chvaly po každom z podujatí, 

sú toho dôvodom. Ako totiž   
viete, na našich pretekoch 
časy nemeriame. A tak jedi-
ným merateľným parametrom 
pre nás, okrem vyššie uvede-
ných emócií, je počet medailí, 
ktoré každý rok rozdáme de-
ťom. A tento rok ich bolo opäť 
viac. 

A nielen to. Viac bolo aj 
miest, kde sa naše preteky                                                                
v tomto roku dostali. Po prvý-
krát to bol Trenčín a tiež Dub-
nica nad Váhom. Obe mestá 
boli úspešné a obe mestá nám 
zamotali poriadne hlavu do 
ďalších rokov. Ponúkli nám 
totiž nádherné trasy a pro-

stredie pre preteky a diváci 
vytvorili naozaj krásnu atmo-
sféru všetkým pretekárom. 
Nevieme to zatiaľ odmerať, no 
ak je výsledkom to, že sa do 
nášho seriálu prihlásili ďalšie 
dve mestá, tak sme zase spra-
vili pozitívny krok aj týmto 
smerom.

Ale poďme k deťom a ich 
výsledkom. Šiesty ročník deti 
bojovali v šiestich podujati-
ach, a to znamenalo pravidel-
nú prípravu a organizovanie 
vlastného času. Kto pomýšľal 
na umiestnenie v TOP trojke, 
musel už vážnejšie trénovať. 
Najtesnejšie súboje boli už 

tradične v kategórii OSA 2                                                
a bolo jedno, či u chlapcov 
alebo dievčat. Bojovalo sa do 
posledného kola. Stačilo, aby 
jeden, či jedna z najlepšej troj-
ky neprišli na posledné podu-
jatie a vypadli by z hry. V star-
ších kategóriách to už nebolo 
také tesné.

Najkrajším, a tiež aj najna-
vštevovanejším podujatím, sa 
stáva už tradične Nočný beh 
mestom, ktorý aj tento rok 
privítal 265 pretekárov a to už 
si zasluhuje v detských podu-
jatiach naozaj veľkú pozorno-
sť! Od nás ju dostane už naj-
bližšie podujatie v roku 2020                                                                               
a šťastné číslo 7 budeme                
chcieť osláviť naozaj po no-
vom.

No aby som nepísal dlho, 
dovoľte mi pripojiť nakoniec 
aj pár čísiel, ktoré sme predsa 
len dali dokopy.

Celkový počet účastníkov              
v roku 2019 bol v počte 923.

Najviac účastníkov bol na 
pretekoch Nočný beh mes-
tom - bolo ich 265.

Deti, ktoré absolvovali všet-
ky preteky - 22 detí.

Ak chcete vedieť viac, na-
vštívte náš web, kde sme rozo-
brali naozaj všetko. Tešíme sa 
na ďalšiu, už siedmu sezónu 
pretekov OSA CHALLENGE!

Adrián Gazdík a OSA TEAM

Novodubnický  futbal 
po skončení  jesennej  časti

Bowlingový turnaj

Tenisti ukončili sezónu

Slávnostné ukončenie OSA CHALLENGE

Vyhlasovanie výsledkov a odmeňovanie víťazov športového seriálu. (Foto: Libor Gazdík)

Spokojní víťazi turnaja. (Foto: ANEPS)


