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Novú Dubnicu navštívil 
biskup Mons. Tomáš Galis

Jeseň človeka je obdobím, 
ktoré nás môže obohatiť

Autobusom na mestské cintorínyDňa 8. októbra zavítal do 

Novej Dubnice žilinský bis-

kup Mons. Tomáš Galis na 

takzvanú  pastoračnú vizi-

táciu. Na to, čo si pod týmto 

výrazom máme predstaviť, 

sme sa opýtali farára novo-

dubnickej farnosti don Joze-

fa Ragulu.

Pán farár, čo je biskupská 

vizitácia a čo je jej cieľom?

Biskupská vizitácia je náv- 
števa najmenšej organizačnej 
jednotky Katolíckej cirkvi 
-  farnosti, ktorú biskup vyko-
náva  jednak preto, že mu to 
ukladajú predpisy cirkvi, ale 
najmä, lebo sa ľudsky zaujíma 
o život  farnosti ako spoločen-
stva. 

Takéto návštevy pán biskup 

vykonáva pravidelne. Kedy 

bola naposledy v Novej Dub-

nici?

Nová Dubnica je mladá far-
nosť, naviac aj Žilinská diecé-
za vznikla pomerne nedávno  
v roku 2008, takže toto bola 
historicky prvá vizitácia bis-
kupa v našej farnosti. Ale pán 
biskup bol v Novej Dubnici už 
mnoho ráz, len nie s takouto 
úlohou.

Aký mala priebeh?
Pán biskup strávil v na-

šom meste celý deň. Ráno, 
po svojom príchode sa stretol                          
s kňazmi saleziánmi a dlhšie 
sa zhováral s farárom práve na 
základe podkladov, ktoré boli 
spomenuté vyššie. Potom na-
vštívil našu Spojenú školu sv. 
J. Bosca. Zhováral sa s pánom 
riaditeľom, cez veľkú prestáv-
ku sa stretol s pedagógmi ško-
ly, ale zašiel sa porozprávať 
aj s pracovníčkami školskej 
kuchyne. Potom prešiel celú 
školu. Obedoval s miestnou 
komunitou kňazov saleziánov 
a pokračoval v stretnutiach 
s ľuďmi. Po obede navštívil 
zariadenie pre seniorov, kde 
mali úprimnú radosť z toho, 
že otec biskup ich pri svojej 
návšteve neobišiel, ale si na-
šiel čas ich počúvať a napokon 
ich požehnal. Odtiaľ sa už pán 
biskup ponáhľal na stretnutie 
s primátorom mesta a jeho 
zástupcom. Porozprávali sa  
o dojmoch pána biskupa z at-
mosféry v našom meste a tiež 
o starostiach a úsilí o skva-
litnenie života ľudí  zo strany 
vedenia mesta. O sedemná-
stej bolo stretnutie s farskou 
radou, po ktorej nasledovala 
sv. omša vo farskom kostole              
a po jej skončení zostal ešte 
pán biskup k dispozícii veria-
cim na rozhovor. 

(pokračovanie na 2. strane)

Jeseň je čas, kedy slnko                            
a teplo pomaly strácajú svoju 
moc. Rovnako je to aj s jeseňou 
človeka. Obdobie po skončení 
ekonomicky produktívneho 
veku sa vyznačuje mnohými 
zmenami, ktoré musí každý 
nevyhnutne prijať. 

Je to skúška sily osobnos-
ti, pevnosti vzťahov, dôvery                   
v seba, svojich blízkych, viery 
v Boha. Seniorský vek je ale 
tiež časom plodov - bohatstva 
spomienok, múdrosti a  skú-
seností. Zásob, ktoré seniori 
majú a z ktorých by sme mali 
čerpať my ostatní. 

Naša spoločnosť sa dnes 
vyznačuje dynamikou, za-
neprázdnenosťou, a často aj 
povrchnosťou vzťahov, čo sa 
neblaho odzrkadľuje najmä 
na generácii mladých ľudí                           
a detí. V minulosti žili gene-
rácie v spoločných domácnos-
tiach pevne prepojené, vzá-
jomne sa potrebovali. 

Dnes žije veľký podiel se-

niorov osamotených či už vo 
vlastných bytoch, alebo v iz-
bách špecializovaných zaria-
dení. Ich čas dokáže vyplniť 
domáca práca, televízia, či 
program organizácie pre se-
niorov. Ale ich srdce túži byť 
naplnené láskou a pozornos-
ťou vlastných detí, vnúčat, ro-
dín. Buďme im blízko, tak ako 
budeme raz túžiť, aby boli pri 
nás naši synovia a dcéry. Do-
prajme aj našim deťom pekný 
vzťah s babičkou či dedom. 
Čerpajme z plodov ich životov 
a minulosti, hoci dnešná doba 
ctí mladosť a výkon. 

Dovoľujem si popriať všet-
kým seniorom najmä pevné 
zdravie, dozrievanie v pokoji, 
múdrosti s noblesou a elegan-
ciou, ktorá nestarne. Prajem 
vám dni naplnené láskou, kto-
rá je zmyslom existencie nás 
všetkých. 

Peter Marušinec

Blížia sa dni, keď častejšie navštevujeme cintoríny, ozdobujeme 
hroby, zapaľujeme sviece, ale najmä spomíname a modlíme sa 
za zosnulých rodinných príslušníkov, priateľov a známych. Mes-
to Nová Dubnica opäť prináša možnosť prepravy na cintoríny, 
ktorú iste radi využijú najmä seniori.

Odchody autobusu vo štvrtok 31. 10. 2019:
Trasa: B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové ná-
mestie – cintorín Nová Dubnica a späť v časoch: 11.00 hod., 
14.00 hod., 15.00 hod., 16.00 hod.

Odchody autobusu v piatok 1. 11. 2019:
Trasa: B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové ná-
mestie – cintorín Nová Dubnica a späť v časoch: 10.00 hod., 
10.30 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 14.30 hod., 16.30 hod., 
17.30 hod.

Trasa: Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny dom 
– cintorín Malý Kolačín a späť v časoch: 15.00 hod., 16.00 hod.

Odchody autobusu v sobotu 2. 11. 2019:
Trasa: B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové ná-
mestie – cintorín Nová Dubnica a späť v časoch: 10.00 hod., 
10.30 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 14.30 hod., 16.30 hod., 
17.30 hod.

Trasa: Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny dom 
– cintorín Malý Kolačín a späť v časoch: 14.30 hod., 16.30 hod.

Otec biskup s doprovodom po stretnutí so zástupcami mesta. (Foto: OKaŠ)

Protichodným pólom lásky je závisť alebo žiarlivosť. Je to smútok nad prospechom druhého. Ukazuje, že nás nezaujíma šťastie 
druhých, lebo sme výlučne koncentrovaní na svoj vlastný komfort. 
Kým láska nás vyvádza zo seba samých, závisť nás vedie k zameraniu na vlastné ja. Skutočná láska oceňuje úspechy druhých, necíti 
ich ako ohrozenie. Prijíma, že každý má iné dary a rozličné životné cesty. Snaží sa teda objaviť vlastnú cestu k šťastiu a ostatných 
necháva, aby si našli tú svoju.
Láska vedie k úprimnému oceneniu každého človeka; k uznaniu jeho práva na šťastie. Akceptuje, že sa druhý môže tešiť dobrému 
okamihu. Vedie k odmietaniu nespravodlivosti, keď niektorí majú mnoho a druhí nič. Núti pričiniť sa, aby aj vylúčení zo spoločnosti 
mohli zažiť trochu radosti. Je to túžba po rovnosti a nie závisť.
Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Služba občanom
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Prvé novembrové dni sú už 
tradične späté s významný-
mi sviatkami. 

Slávnosťou všetkých svä-
tých si veriaci pripomínajú 
svätcov, ktorí žili pravý kres-
ťanský život a po smrti sú 
Pánom oslávení. Či už tých, 
ktorých cirkev ofi ciálne za 
svätých vyhlásila, ale aj všet-
kých, ako sa hovorí, Bohu 
známych. Pre veriacich sa 
tento deň spája s nádejou 
na vzkriesenie a večný život. 
Historicky tento sviatok siaha 
do 4. storočia, kedy poznali 
sviatok všetkých svätých mu-
čeníkov, v súčasnej podobe sa 
slávi od 1. novembra 844, kedy 
ho pápež Gregor III. rozšíril na 
celú cirkev. 

Naň akosi plynule nadvä-
zuje Pamiatka zosnulých (2. 
november), kedy spomíname 
na tých, ktorí tento svet už 
opustili. Navštevujeme cin-
toríny, zdobíme hroby kvetmi 
na znak spomienok a úcty                                  
k zosnulým. Zapaľujeme svie-
ce, modlíme sa za to, aby naši 
zomrelí dosiahli plné oslá-
venie v nebi. Túto spomien-
ku zaviedol svätý opát Odilo                                                    
z Cluny už v roku 998. 

O tom, aký význam má 
spomínanie na zomrelých 
zo psychologického hľa-
diska, sme sa porozprávali                  
s Mgr. Miroslavou Rýdzou.

Akým spôsobom sa človek 
vyrovnáva so stratou blízke-
ho a čo vtedy potrebuje?

Každá životná strata má za 
následok smútenie, pričom 
smútenie je spôsobom vyrov-
návania sa so stratou. Ako sa 
človek pri smútení správa, 
závisí od osobnosti. Niekto 
potrebuje veľa komuniko-
vať, uvoľňovať emócie, iný 
zas chce byť sám, aby mohol 
smútiť, niektorým pomáha 
viera a Boh. Sú ľudia, ktorí do-
konca potrebujú ísť do práce, 
aby dokázali žiť ďalej. Netreba 
však ľudí súdiť. Keď sa niekto 
snaží fungovať a neplače na 
verejnosti, neznamená to, že 
je chladný človek, lebo nik                           
z nás nevie, čo v skutočnos-
ti cíti a či neplače doma celé 
noci. Najdôležitejšia je pre-
to citlivosť a ohľaduplnosť 
okolia. Dôležité je prejaviť 
súcit so smútiacim človekom.                           
V prípade, že človeka smútok 
,,valcuje“, môže vyhľadať psy-
chológa a vyžiadať smútkové 
poradenstvo. Sú však prípa-
dy, kedy človek potrebuje na 
zvládnutie straty blízkej oso-
by i pomoc psychiatra, ktorý 
pomáha prevažne dočasným 
nasadením medikamentóznej 
podpory.

Aké fázy, prípadne trvanie 
má tento proces?

Mnohí psychológovia sa 
zhodujú v tom, že smútenie je 
proces, v ktorom môžeme roz-

líšiť tri štádiá. Prvé štádium je 
šok a popieranie straty (môže 
trvať od niekoľko hodín až po 
niekoľko týždňov po udalos-
ti straty). Druhé štádium je 
obdobie akútneho smútenia 
s typickými prejavmi smúte-
nia (od troch mesiacov až do 
dvoch rokov). Záverečné štádi-
um je obdobím signifi kantnej 
(dôležitej) straty (od dvoch do 
troch rokov).

Trvanie týchto fáz je však 
len orientačné, nakoľko exis-
tujú individuálne rozdiely. Ne-
pripúšťanie si pocitov, zvýše-
ná potreba sebakontroly často 
posilňovaná spoločnosťou, 
je brzdou procesu smútenia. 
Smútenie je hojivý proces, 
ktorým cieľom nie je zabud-
núť, ale postupne si získať 
odstup, aby sme boli schopní 
ďalej plnohodnotne žiť. Straty 
blízkych nás robia citlivejšími 
ľudskými bytosťami. Pri kaž- 
dom úmrtí si uvedomujeme 
krehkosť života. 

U detí je proces vyrovnania 
sa so stratou rýchlejší, prevaž-
ne do jedného roka. Záleží aj 
na veku dieťaťa, či už chápe 
nezvratnosť smrti. Hovorí sa, 
že čím menšie dieťa, tým via-
cej u neho prevláda ,,magický 
svet“, ktorý mu pomáha ľah-
šie zvládať aj veľké bolestné 
straty, ktoré začne chápať až 
postupne v neskoršom veku.

Aký význam má zo psy-
chologického, resp. možno                   
z hľadiska psychohygieny 
pripomínanie si Pamiatku 
zosnulých a návšteva mies-
ta ich odpočinku?

Môžeme to chápať ako jed-
nu z metód, ktoré nám pomá-
hajú emocionálne sa vyrovná-
vať so stratou, ale i spôsobom 
pravidelného prejavu úcty               
k našim zosnulým. Na cin-
toríne je priestor, kde sa cíti-
me bližšie ku stratenej osobe. 
Môžeme využiť modlitbu za 
osobu, či prihovárať sa v du-
chu priamo vlastnými slova-
mi, pripomenúť si pekné spo-                                                                           
mienky, vyrozprávať si 

nedopovedané atď. Každo-
ročne sa v tieto dni stíšime, 
sme citlivejší a zároveň pozor-
nejší k nášmu okoliu.

O pohľad na tieto sviat-
ky sme poprosili aj farára 
novodubnickej rímskoka-
tolícej farnosti don Jozefa 
Ragulu.

Pán farár, veriaci ľudia pre-
žívajú stratu blízkych tro-
chu inak ako ostatní...

Strata milovanej osoby je  
veľmi bolestivá udalosť. Srd-
ce nám vtedy zovrie hlboký 
zármutok, veľmi ľahko sa nás 
môže zmocniť aj zúfalstvo. 
Sám to dobre poznám, keďže 
otec mi zomrel, keď som bol 
ešte  gymnazista. A aj po tých 
rokoch si to obdobie živo pa-
mätám. Ale to, čo veriacemu 
skutočne pomáha prejsť aj 
cez toto obdobie zármutku, je 
nádej. Nádej, ktorú nám za-
nechal Ježiš, keď pri svojom 
odchode z tohto sveta hovorí: 
„Idem vám pripraviť miesto. 
V dome môjho otca je mnoho 
príbytkov.“

Prečo je dôležité pripomí-
nať si zosnulých, čo je podľa 
cirkvi úlohou nás pozosta-
lých?

Je to akt lásky. Ak mám 
niekoho skutočne rád, chcem 
mu len to najlepšie. Aj po-
čas pozemského života sa                                       
u Boha prihovárame svojou 
modlitbou za našich drahých.                            
A v tomto chceme pokračovať 
aj po prechode našich blíz-
kych do večnosti. Aj v tejto si-
tuácii chceme našich drahých 
podporovať modlitbou. Ak 
sme úprimní, tak vieme, že aj 
pri tej najlepšej snahe nastá-
vajú v živote človeka situácie, 
ktoré zbabral. Obyčajne kaž-
dý uznáme, no nie som svätý. 
Svojou modlitbou sa prihová-
rame u Boha, aby bol k našim 
blízkym milosrdný.

Petra Hrehušová

Blíži sa koniec roka a s ním 
aj splnenie si povinností 
voči správcovi dane. Kaž-
doročne sa obraciame na 
občanov, ktorí „akosi poza-
budli“ zaplatiť daň z nehnu-
teľnosti, daň za psa  alebo 
poplatok za komunálny 
odpad, aby tak urobili  ešte 
predtým, ako mesto pris-
túpi k vymáhaniu nedoplat-
ku exekúciou.

V tomto roku bola splatnosť 
dane z nehnuteľnosti, dane za 
psa ako i poplatku za komu-
nálny  odpad 30. septembra 
2019. V súčasnom období je 
všetkým „neplatičom“ zasie-
laná výzva na úhradu nedo-
platku. 

Ak ani po zaslaní výzvy 
nedôjde k úhrade nedoplat-
kov, mesto je povinné vyrubiť 
daňovému dlžníkovi sankčný 
úrok za každý deň omeška-
nia až do zaplatenia. Zároveň 
začne správca dane vymáhať 
nedoplatky v súlade s prísluš-
nými právnymi predpismi a to 
exekučným konaním, pričom 
vymáhaná suma sa navýši            
o nie malé trovy konania.

Pri platení dane a poplatku 
za odpad je daňovník  povinný 
predložiť rozhodnutie alebo 
výzvu na uhradenie nedoplat-
ku.

Dagmar Gregušová

S príchodom jesene sa v na-
šom meste obnovil stavebný 
ruch. Okrem zrekonštruova-
ných bytových domov v okolí 
Mierového námestia, mesto 
zrealizovalo nový chodník              
v Komenského sadoch, a to 
medzi materskou škôlkou a 
bytovým domom č. 60.

V miestnej časti Kolačín sa 
pokračovalo v budovaní chod-
níka od kultúrneho domu ku 
kostolu. V rámci tejto investí-
cie sú vybudované dva nové 
priechody pre chodcov, ktoré 
sú osvetlené v zmysle normy          
a tým zvyšujú bezpečnosť 
chodcov. 

Za najdôležitejšiu investí-
ciu tohto volebného obdobia 
považujeme rekonštrukciu 
Kina Panorex. Po vykonaní 

kontroly statikom, bol ziste-
ný nevyhovujúci stav strechy                             
v prísálí kina a podľa static-
kého posudku v prípade na-
padnutia snehu o výške viac 
ako 30 cm hrozí zrútenie tejto 
strechy.

Preto mesto vydalo naria- 
denie a s účinnosťou od 1. 
12. 2019 do odvolania bude 
kino Panorex uzatvorené pre 
verejnosť, a to aj prevádzka 
reštaurácie Pizzeria Livig-
no. Mesto urýchlilo práce na 
tomto projekte, bol vybraný 
dodávateľ projektových prác 
a začiatkom novembra  budú 
zahájené práce na projektovej 
dokumentácii.

Peter Marušinec

Novembrové spomienky na blízkych

Výstavba v meste

Dane - len aby sa nezabudlo
(pokračovanie z 1. strany)

Aký je prínos takejto návšte-
vy?

Myslím, že dvojaký. Po-
najprv veriaci ľudia z Novej 
Dubnice majú osobnú skú-
senosť, že ich biskup je muž 
s otvoreným srdcom. Že vie 
ľuďom načúvať a že ich za-
hŕňa do svojich modlitieb.                                              
A aj pre samotného biskupa 
sú takéto stretnutia oboha-
tením. Pretože v stretnutiach                             
s jednoduchými ľuďmi vidí, 
ako sa úprimne usilujú žiť 
kresťanské a ľudské hodnoty, 
čím svojou čiastkou prispie-
vajú k ozdraveniu našej spo-
ločnosti a príjemnej atmosfére 
nášho mesta. 

Ako sa otcovi biskupovi                 
v Novej Dubnici páčilo? 

Pán biskup do nášho mesta 
vždy prichádza rád. Vie, že tu 
žijú ľudia, ktorým záleží na 
spoločnom dobre a usilujú sa 
každý svojim spôsobom pris-
pievať k pokojnému životu. 

Vysoko si váži najmä tých, 
ktorí sa v nedávnej minulosti 
pričinili o založenie a rozbe-
hnutie farnosti. Či už výstav-
bou kostola v meste a v Kolačí-
ne, o výstavbu Saleziánskeho 
mládežníckeho strediska,  ale 
aj pracovníkov našej farskej 
charity a všetkých, ktorí sa vo 
farnosti angažujú ako dobro-
voľníci. S úctou sa vyjadruje 
aj o pedagógoch a zamestnan-
coch našej cirkevnej školy, 
pretože vidí ich obetavú prácu 
na vzdelávaní, výchove a odo-
vzdávaní životných hodnôt 
ďalším generáciám. Napokon 
si váži každého človeka, ktorý 
tu žije a ktorý svojim slušným 
životom spoluvytvára príjem-
ný obraz o našom meste.  

Počas svojej návštevy 
nám aj Mons. Tomáš Galis 
odpovedal na naše otázky.

Otec biskup, minulý mesiac 
ste slávili  výročie, 20 rokov 
vášho biskupského diela. 
Ako sa, podľa vás, za tých 

20 rokov ľudia zmenili – ich 
vnútro a viera?

No viete, žije sa nám dobre, 
takže nás to láka k pohodliu. 
To je možno trochu negatív-
ne. Ale ľudia sa dostávajú do 
ťažkých situácií, či už si to 
spôsobia sami, alebo vplyvom 
rôznych okolností a vtedy hľa-
dajú pomoc. Či už od bratov 
kňazov, alebo od cirkvi vo vše-
obecnosti. Niektorí napríklad 
nikdy nezažili krásny vzťah. 
Ich život, niekedy možno aj 
agresia, sú akoby výkrikom 
Pomôžte nám. Pretože ich ži-
vot ich nenapĺňa. Potrebujú 
niekoho, kto sa dotkne ich 
srdca, kto ho uzdraví. Potom 
sú za to veľmi vďační.

Je október – mesiac úcty             
k starším – čo potrebujú sta-
rí a trpiaci ľudia?

Pri KBS (Konferencia bis-
kupov Slovenska) mám na 
starosti aj mládež. Aj tento rok 
som ich povzbudzoval zapo-
jiť sa do projektu „Za dobrú 
radu“.  Čiže mladí ľudia sa usi-

lujú pomôcť starším a oni im 
ako odmenu dajú dobrú radu, 
rozhovor. Je to veľmi oslovujú-
ce a obojstranne prospešné, aj 
pre mladých a aj pre starších. 
A z toho sa teším, lebo je to 
niečo veľmi osobné. 

Čo by ste popriali obyva-

teľom  Novej Dubnice?

Dôležité je spoločenstvo. 
Voľakedy sa hovorilo, že Nová 
Dubnica je socialistické mes-
to. Socializmus už nie je, ale 
to socialis – sociálne môže 
byť stále. Aby sme mali jeden 
k druhému blízko, aby sme sa 
neizolovali, nestavali veľké 
múry, ale aby sme mali otvo-
rené svoje srdce, boli ochotní 
vidieť blížneho, možno podať 
ruku, odpustiť si a jeden dru-
hému pomôcť. A vtedy bude 
vaše mesto už nie bez Boha, 
ale mesto naplnené Božou lás-
kou a vzájomnou službou. 

Petra Hrehušová

Novú Dubnicu navštívil biskup Mons. Tomáš Galis
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Keďže sa nám od minulo-
ročného zavedenia zberu 
použitého jedlého oleja stá-
va, že pri panelákoch a by-
tových domoch obyvatelia 
v dobrej viere a aktívnom 
prístupe k triedeniu odpa-
dov vyložia fľaše so zozbie-
raným olejom ku kontaj-
nerom (čo sa nemá robiť), 
dovoľujeme si pripomenúť 
niekoľko pravidiel.

Ako zbierame a odovzdáva-
me použitý jedlý olej:

1. V uzatvorenej nádobe 

(plastovej či sklenej fľaši) ho 
môžete priniesť na zberný 
dvor na Topoľovej ulici alebo 
na Mestský úrad, oddelenie ži-
votného prostredia (to je mož-
nosť pre obyvateľov bytoviek). 

2. Obyvatelia rodinných 
domov v IBV Miklovky alebo 
v Kolačíne môžu DOBRE UZA-
TVORENÚ fľašu s jedlým ole-
jom vyložiť v dňoch zberu trie-
deného odpadu pred svoj dom 
spolu s vrecami s vytriedeným 
papierom, plastami, kovmi                                  
a  tetrapakmi. 

Pri bytových domoch totiž 
nemáme zabezpečený zvoz 
fl iaš s jedlým olejom, aj by 
ho bolo náročné realizovať – 
kvôli prípadnému vandaliz-
mu hrozí poškodenie, vyliatie                
fl iaš a zber jedlého oleja sa 
nedá skombinovať so zberom 
kovov či tetrapakov do spo-
ločného kontajnera – takisto 
by mohlo dôjsť veľmi ľahko                       
k vyliatiu oleja.  

Pokusy obyvateľov vykladať 
fľaše s olejom skončili presne 
tak –  vyliaty olej vytvára nei-
dentifi kovateľné mastné útva-
ry na povrchu stojiska. 

Preto vás prosíme, prineste 
nám olej na zberný dvor alebo 
na mestský úrad – stačí ho ne-
chať v chodbičke pred našou 
kanceláriou, ak tam práve nie 
sme.

Pre pripomenutie, prečo 
vám radíme nevylievať pou-
žitý/prepálený jedlý olej do 
výlevky, sme už písali. Opa-
kovanie je však matka múd-
rosti, a tak ešte raz:

1. Nie je to EKOlogické -  
prepálený kuchynský olej sa 
ľahko a s nízkymi nákladmi 
recykluje a používa sa ako bio-
prísada do motorovej naft y.

2. Nie je to EKOnomické 
- pri vylievaní použitého ku-

chynského oleja do výlevky 
sa vytvára olejový fi lm na 
vnútornej ploche kanalizač-
ného potrubia, naň sa začnú 
zachytávať rôzne nečistoty, 
ktoré prúdia potrubím. Tieto 
nánosy najskôr zúžia prie-
mer kanalizačného potrubia                                        
a môže dôjsť aj k upchatiu ka-
nalizačnej prípojky. Náklady 
na prečistenie kanalizácie sú 
relatívne vysoké. 

Na oddelení životného pro-
stredia alebo na zbernom dvo-
re vám bezplatne odovzdáme 
do domácnosti extra špeciál-
ny uzatvárateľný skrutkovací 
lievik, ktorý môžete mať na 
fľaši pripevnený neustále, 
až do naplnenia fľaše. Vždy, 
keď pôjdete z panvice zlievať 
vychladnutý použitý olej, len 
vytiahnete fľašu s lievikom, 
otvoríte lievik, nalejete olej, 
zatvoríte lievik a hotovo! 
Okrem panvice nie je potreba 
žiadneho umývania. Po napl-
není fľaše jednoducho lievik 
nasadíte na inú fľašu.

Triedeniu odpadov zdar!

A. Závodská, G. Záhorcová

oddelenie život. prostredia

Pri večerných prechádzkach 
sa môžeme stretnúť s naším  
utajeným spoluobčanom  - 
ježkom, ktorý si to pomerne 
svižným krokom mieri od 
jedného kríčka k druhému. 
Vidíme ho v parkoch, záhra-
dách, v horšom prípade na 
chodníkoch a v najhoršom 
prípade zrazeného na ceste. 
Mnohí  „zvieratkomili“  sa 
snažia urobiť pre ježka život 
v meste príjemnejším a ľah-
ším - niektorí vhodným spô-
sobom, iní až tak nie.

Poďme si o tomto podivne 
vyzerajúcom zvieratku čo-to 
povedať. Ježko – odborne jež, 
sa vyskytuje na Slovensku                                   
v dvoch druhoch - buď jež 
tmavý, alebo častejší jež bledý. 
Ako ich rozoznáme? Jež ble-
dý je už podľa názvu bledší -                                                                             
v tváričke a na brušku, pich-
liače má takisto svetlejšie                    
a má ich „neučesané“ - oproti 
ježkovi tmavému pôsobia ne-
upravene. Ježko tmavý  má 
pichliače tmavé a bielo pási-
kové, je to švihák s upravenou 
ježatou učesanou frizúrou. 
Tmavá srsť okolo očí mu tvorí 
charakteristické „okuliare“              
v tvare písmena „V“ smerujú-
ce k nosu.

Ježko je cicavec, hmyzožra-
vec, nočný samotár, nevidí 
bohvieako, ale počuje a ňuchá 
na vysokej úrovni. Špeciálny 
je jednak svojimi pichliačmi, 
ktoré v tisíckach kusov rastú 
na vonkajšej strane jeho tela, 
a špeciálna je aj jeho schopno-
sť stočiť sa do klbka – má na 
to prispôsobené svalstvo. Jež-
kovia pôvodne obývajú okra-
je listnatých lesov, ale kvôli 
chemizácii, odlesňovaniu                   
a pestovaním monokultúr sa  
presúvajú do parkov a záhrad. 

V Európe sú oba druhy jež-
kov chránené. Ich populácia 
nie je ohrozená predátormi, 
smrteľne nebezpečné sú však 
pre  ježkov dve veci: zima                                                            
a cesty. Prečo cesty? Ježkovu 
potravu tvoria húsenice, sli-

máky, chrobáky, rôzne čer-
vy a uloví aj myš. Za mňam 
mňam dážďovkami sa vyberie 
aj do nebezpečného terénu 
- na cestu s rušnou premáv-
kou. Tá býva najmä po tep-
lom lejaku plná dážďoviek, 
ktoré sa rozliezajú po asfalte.                                             
A koniec tohto cestného lovu 
býva často pre ježkov tragic-
ký. Zima je pre ježkov nebez-
pečná vtedy, ak sa nestihnú 
dostatočne vykŕmiť - ježkovia 
totiž zimu prespia. Počas zimy 
ježko výrazne schudne a ak sa 
na jeseň dobre nevykŕmil, jari 
sa bohužiaľ nedočká. Zima je 
náročná hlavne pre mláďatá, 
ktoré sa rodia na začiatku jese-
ne. Štatistika úmrtnosti ježkov 
zodpovedá „zákonu džungle“ 
- prežije len najsilnejší: v pr-
vom roku života zomiera viac  
ako 60% ježkov,  veku 4 rokov 
sa dožije cca 15% populácie. 

Ako môžeme novodubnic-
kým ježkom pomôcť? Určite 
nie pravidelným kŕmením, 
veď hmyzu, červov a dážďo-
viek je počas väčšej časti roka 
v meste dosť.  Sú to mäsožrav-
ce, takže suchým chlebom            
a polievkou im akurát spôso-
bíme zdravotné ťažkosti, krav-
ské mlieko ich môže dokonca 
zabiť. Nechajme ich radšej 
kutrať sa v parkoch a záhrad-
kách, nerušme ich. Aby im 
bolo dobre, potrebujú dosta-
tok úkrytov - bývajú v nad-
zemných domčekoch medzi 
kopami dreva, v kope lístia, 
v komposte, v hustejšom po-
raste krov. Ak teda chceme za 
podnájomníka záhrady ježka, 
mali by sme si pamätať, že jež-
ko nemá rád príliš upravené 
či vykosené miesta - necíti sa 
v nich bezpečne, len ťažko by 
hľadal úkryt. Preto nepohrab-
me všetko lístie a neodpracme 
každú spadnutú halúzku.  Jež-
ko v záhrade je hotový poklad 
-  dokáže denne vyhubiť v zá-
hrade 100 až 200 g rôzneho 
hmyzu a živočíchov.

Katarína Bašná

Pikošky o ježkoch:
Pán ježko je ťažký samotár, pre partnerku nespoľahlivý. Hneď ako 
si nájde partnerku a spári sa, opúšťa ju. O deti sa stará samica. 
Bábätká ježkovia sa rodia slepé, s mäkkými krátkymi pichliačmi, 
ktoré sú prekryté tenkou vrstvou pokožky, aby nezranili pôrodné 
cesty svojej matky. Veď ktorá by sa inak dala na opakovaný pôrod 
takéhoto tvora?
Povera o zablšených ježkoch je pravdivá – medzi pichliačmi majú 
pomerne bohatú spoločnosť rôznych parazitov – väčšina by mala 
byť na človeka neprenosná. Preto ich radšej nechytajme.
Ježko dokáže zaútočiť aj na hada, je oveľa viac odolný voči hadie-
mu jedu ako iné zvieratá.
Detský motív ježka s nákladom jabĺčok a hrušiek na chrbte je 
čisté vymetanie detských hlavičiek - v skutočnosti by ježka ta-
kýto náklad mohol zabiť. Z pichliačov by nemusel dokázať niečo 
také odstrániť a hnijúce ovocie znamená neželaný záujem hmyzu                    
a tiež zdravotné riziká. A ak by  ježkovi padlo na chrbát veľké 
jablko, mohlo by tohto cca kilového tvora aj prizabiť. 

Ak patríte k tým, ktorí pre 
zachovanie jemnosti svojej 
pokožky na spodnej časti 
vášho chrbta (áno, myslím 
tým zadok) používate vý-
lučne bielučký, mäkučký 
toaletný papier, s vyraze-
nými ornamentmi či potla-
čou (minimálne labuťami či 
kvetovým motívom), bonu-
sovo navoňaný s aloe vera či 
kamilkami,  pozor, mali by 
ste sa nad sebou zamyslieť 
- prispievate tým totiž  k ni-
čeniu životného prostredia. 
Podľa európskych  priesku-
mov podiel recyklovaného 
toaletného papiera na trhu 
klesá. 

V poslednej dobe zaplavuje 
trh ekologický boom. Trendom 
je všetko, čo je green, eko,  bio 
či sustainable - od nákupných 
tašiek a bezobalového preda-
ja až po zákaz jednorazových 
plastov. Výrobcovia, predajco-
via aj spotrebitelia však akoby 

zabudli, že jednou z vecí kaž-
dodennej potreby (a z toho dô-
vodu aj ekologickou záťažou) 
je aj toaletný papier.

Priznajme si, doba lopúcho-
vých listov či stránok z alma-
nachu je už dávno za nami        
a niet väčšej krízy, ak sediac 
na WC, prídeme na to, že „do-
šiel“. Toaletný papier je naším 
každodenným, trúfam si pove-
dať, že pomocníkom. Mnohí 
ho kupujeme podľa ceny, ale 
väčšina z nás vyberá práve tie 
mäkšie, bielučké verzie.  Práve 
kvôli bohatej ponuke a priaz-
nivým cenám sa zvýšil dopyt 
po luxusnejších variantoch to-
aletného papiera, ktorý je vy-
robený z čistej, nerecyklovanej 
kvalitnej buničiny. Pri výrobe 
toaletného papiera nejde len                                                                                
o rúbanie stromov ( z 1 stromu 
je možné v priemere vyrobiť 
200 roliek toaletného papie-
ra). Na bielenie a zmäkčova-
nie buničiny sa v minulosti 
bežne využíval chlór. Pri tom-

to procese však dochádzalo                              
k produkcii dioxínov, ktoré pa-
tria k najškodlivejším anorga-
nickým toxínom. V súčasnosti 
sa namiesto čistého chlóru vy-
užíva oxid chloričitý. Produk-
cia dioxínov je teda síce men-
šia, no i tak k nej pri výrobe 
toaletného papiera dochádza.             
A najmä pri tom snehovobie-
lom a príjemne mäkkom.

Podľa štatistík – v roku 2018 
dosiahla priemerná ročná 
spotreba toaletného papiera 
v USA na obyvateľa  141 ro-
liek, čo predstavuje asi 12,7 
kg, nasleduje Nemecko so 134 
rolkami toaletného papiera                  
a Spojené kráľovstvo s počtom 
127 roliek.

Ak si spočítame, koľko toa-
leťáku domácnosť každoročne 
spotrebováva, a v prípade 
voľby nerecyklovaného pa-
piera, koľko stromov zabije 
pre jemnosť našich zadkov, 
zdá sa vhodnejšie prejsť                                
k používaniu toho recyklo-
vaného. V obchodoch je bez 
problémov k dispozícii, len 
nás neláka imidžom obalu ani 
vzhľadom materiálu. Mnohé 
z recyklovaných toaletných 
papierov nemajú dostatočnú 
pevnosť a zároveň jemnosť, 
trhajú sa viac, než je potreb-
né, oddeľujú sa ich jednotlivé 
vrstvy a v mnohých prípadoch 
nevoňajú úplne rozprávkovo. 
Ale po zvážení všetkých pre 
a proti je to stále pre ochranu 
nášho životného prostredia 
lepšia voľba. Preto navrhujem 
otužovať aj tie menej viditeľné 

časti nášho tela a bez váhania 
si v obchode vyberať z 50. od-
tieňov šedej recyklovanej po-
doby toaletného papiera. 

Bolo by fajn, keby výrob-
covia hygienických papieren-
ských výrobkov zamakali na 
vzhľade a kvalite recyklova-
ných či udržateľných produk-
tov, aby boli aj eko/bio/green 
a zároveň vyhovovali vysokým 
nárokom dnešného spotrebi-
teľa.

Alternatívou ku klasické-
mu toaletnému papieru je 
aj toaletný papier vyrobený                   
z bambusu, či cukrovej trstiny. 
Tieto rastliny sú rýchlorastúce 
a možno ich teda hospodársky 
efektívne pestovať – u nás sú 
to však zriedkavo dostupné         
a drahé varianty. Najekologic-
kejšou možnosťou je zrejme 
používanie bidetu. Podľa šta-
tistík spotrebujeme pri jed-
nom jeho využití v priemere 
0,6 litra vody. Výroba jednej 
rolky toaletného papiera ale 
spotrebuje až 168 litrov.

Takže – či už s bidetom či 
bez, skúsme byť aj na WC za 
uvedomelých bojovníkov pro-
ti ničeniu prírodných zdrojov. 
Inak, je neuveriteľné, na koľ-
ko pikošiek a zaujímavostí                    
z histórie  som pri vyhľadáva-
ní článkov o toaletnom papieri 
natrafi la, skúste to aj vy...

Katarína Bašná

Trieďme použitý jedlý olej, ale neznečisťujme 
ním stojiská na kontajnery

Aby ochrana prírody nekončila 
pred dverami WC 

Najpichľavejší obyvateľ 
nášho mesta - ježko

Filozofi cké zamyslenie sa
nad toaletným papierom

(Foto: www.prelovca.sk)
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Naše centrum nepočujúcich  
ANEPS Nová Dubnica uspo-
riadalo v upršanú sobotu 5. 
októbra 2019 v priestoroch 
Kultúrnej besedy kartársky 
turnaj v hre Žolík. 

Zúčastnilo sa ho 13 hráčov         
a 4 hráčky. Nechýbala súťaži-
vosť a zápal do hry. 

Turnaj nakoniec vyhral Mi-
lan Benko z Novej Dubnice, 
druhá bola Zuzana Selecká              
z Nového Mesta nad Váhom 
a tretie miesto získal Ľubomír 

Galo zo Sučian. 
V súťaži žien obsadila prvé 

miesto Silvia Palošová z Du-
najskej Stredy, druhé mies-
to patrilo Diane Babicovej                      
z Vrútok a na treťom mieste sa 
umiestnila Veronika Hvizda-
ková z Košíc. Trom najlepším 
odovzdal prichystané ceny 
organizátor turnaja Milan 
Lipták. 

Za ceny ďakujeme mestu 
Nová Dubnica.

Michal Daňo

Po prázdninách sme za-
hájili našu bohatú činnosť 
tradičnou opekačkou. Zi-
šli sme sa v hojnom počte                
v pondelok 23. septembra     
o 14. hodine v priestore 
hostinca Štadión. 

Počasie nám síce príliš 
neprialo, ale to našich ak-
tívnych členov nemohlo od-
radiť. Pre nepriazeň počasia 
sme sa uchýlili na zastrešenú 
terasu. Ale naša zástupkyňa 
Tonka Ďuďáková nás nene-
chala len tak zaháľať. Vyzvala 
nás, aby sme stretnutie zahá-
jili rozcvičkou na vonkajšom 
priestore.

Po natiahnutí stuhnutých 
svalov sme sa vrátili na tera-

su. A zakrátko už naši muži 
roznášali rozváňajúce špeká-
čiky, ktoré pre nás ochotne 
pripravili vo vyhradenom 
priestore na opekanie. A ná-
sledne sa začali terasou roz-
liehať ľúbivé ľudové piesne 
v podaní harmonikára za vý-
datnej podpory našich žien. 
A hneď sa aj dámy pustili do 
svojich tanečných kreácií. Zá-
bava sa pretiahla do neskor-
ších poobedňajších hodín. 

Po skončení sme odchá-
dzali príjemne unavené                  
s dobrým pocitom z prežitého 
poobedia.

Soňa Kršková

výbor ZO JDS

Členovia ZO JDS Nová Dub-
nica sa dňa 24. 9. 2019 zú-
častnili súťaže v petangu. 
Toto športové podujatie sa 
uskutočnilo v Novej Dub-
nici na petangovom ihris-
ku, ktoré vybudovalo naše 
mesto. 

Oslovili sme zástupcu pri-
mátora Pavla Pažítku, aby zo 
zamestnancov MsÚ vytvoril 
súťažné družstvo, ktoré si s 
nami zasúťaží. Z mestského 
zastupiteľstva sa zúčastnilo 

5 súťažiacich (2 ženy, 3 muži).
Súťažilo sa v dvojčlenných 

družstvách. Boli to veľmi 
zdatní súperi. Táto akcia sa 
veľmi vydarila a dokonca aj 
počasie nám prialo. 

Stále tvrdíme v našej ZO 
JDS, že všetky podujatia robí-
me s cieľom stretnutia sa na-
vzájom . Už sa tešíme na ďal-
šie športové stretnutie s MsÚ, 
ale aj s inými organizáciami.
                                                                                         
A. Ďuďáková
podpredsedníčka ZO JDS

Letné prázdniny sa v našom 

Saleziánskom mládežníc-

kom stredisku začali týžd-

ňovým zážitkovým mládež-

níckym táborom. 

Dočasným domovom sa pre 
účastníkov stala nádherná 
príroda Strážovských vrchov, 
v blízkosti dedinky Podskalie 
v okrese Považská Bystrica. 
Program bohatý na množstvo 
zážitkov pre mladých pripra-

vili ich starší priatelia, ani-
mátori-dobrovoľníci, spolu so 
saleziánmi. Zážitkov bolo sku-
točne mnoho. Na svoje si pri-
šli milovníci športu, turistiky                                                                       
a adrenalínu, ale aj tí, čo sú la-
dení skôr poeticky. Zážitkové 
aktivity, ako lovenie a prípra-
va pokrmu, zdolávanie jasky-
ne, výstup na vrch na východ 
slnka, to všetko je len zlomok 
z toho, čo všetko sa dalo za 
tak krátky čas zažiť. Pravdaže, 

priestor tu bol aj pre duchov-
ný rast. Spoločná modlitba, 
duchovná obnova, či každo-
denné slávenie Eucharistie, 
pomohlo mladým zakúsiť, akú 
radosť prináša pravidelný du-
chovný život. 

Počas ďalších týždňov 
prázdnin sa deti a mladí moh-
li stretávať v popoludňajšom 
oratóriu (deti vo veku 8-15 ro-
kov) a večernom mládežníc-
kom stredisku (mládež od 14 
rokov). Zmysluplne prežívali 
čas pri hrách, súťažiach, de-
batách, výletoch. 

Posledný týždeň tohtoroč-
ných prázdnin v našom sa-
leziánskom stredisku patril 
tiež naplno mladým. Trochu 
netradične, v novom termíne, 
sme uskutočnili tradičný Prí-
mestský tábor. Úmyslom bolo 
poskytnúť mladým silný náboj 
práve na prelome prázdnin 
a začiatku nového školského 
roka, aby radi prichádzali do 
nášho strediska aj počas škol-
ského roka.

Naši šikovní dobrovoľnícki 
animátori a animátorky po-
mohli v tomto týždni deťom 
zažiť množstvo dobrodruž-
stiev spolu s Alicou v jej kraji-
ne zázrakov. Aj naše salezián-

ske stredisko sa premenilo na 
takúto krajinu zázrakov, kde 
sa deti učili podrásť v dobrom. 
Množstvo aktivít v stredisku, 
nádherný výlet z Červeného 
Kameňa do Lednice, to všetko 
boli nezabudnuteľné dobro-
družstvá. Do umenia narába-
nia s mečom mladých zasvätili 
ochotní členovia šermiarskej 
skupiny Gaston, ktorí sú vždy 
ochotní pridať ruku k dielu.

Celý tábor vyvrcholil v pia- 
tok, kedy po záverečnej sv. 
omši nasledovala párty spolu 
s rodičmi, až do neskorého 
večera. 

Sme vďační Bohu za nád-
herne strávený týždeň. Naše 
poďakovanie patrí všetkým 
animátorom-dobrovoľníkom, 
ktorí nezištne tieto poduja-
tia pod vedením saleziánov 
pripravili a uskutočnili. Tieto 
podujatia sa mohli uskutočniť 
aj vďaka  fi nančnej podpore 
mesta Nová Dubnica a dotácii 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR „Progra-
my pre mládež 2014 – 2020“, 
ktorú administruje IUVENTA 
– Slovenský inštitút mládeže. 

Jozef Ragula
Marek Michalenko

Október, ktorý je zároveň 
Mesiacom úcty k starším, 
sme aj v našom zariadení 
sociálnych služieb zahájili 
neobvyklým spôsobom, čo 
milo prekvapilo klientov, 
ktorí svoj aktívny život pre-
žili v Novej Dubnici.

Dňa 2. októbra 2019 sa 
uskutočnilo pracovné stret-
nutie u riaditeľa zariadenia 
Agentúry sociálnych služieb, 
n.o. v Dubnici nad Váhom 
Jaroslava Kusého so zástup-
com primátora mesta Nová 
Dubnica Pavlom Pažítkom 
a riaditeľom spoločnosti TE-
KOS Nová Dubnica, s.r.o. Ľu-
bomírom Galovičom.

Pri tejto príležitosti sa zá-
stupca primátora zaujímal 
o klientov z Novej Dubnice, 
ktorým sú u nás poskytované 
sociálne služby. V súčasnosti 
sa poskytujú sociálne služby 
piatim ženám a piatim mu-
žom. Následne hostia osob-
ne navštívili klientov z Novej 

Dubnice a na znak úcty Pavol 
Pažítka odovzdal každej žene 
ružu s poďakovaním vedenia 
mesta za prácu, ktorú vyko-
nali vo svojom produktívnom 
veku. 

Osobitne vyjadril uznanie 
Edite Starečkovej, ktorá roky 
vykonávala prácu na Mest-
skom úrade v Novej Dubnici. 
Taktiež veľkú vďaku a uzna-
nie za nenahraditeľnú služ-
bu lekára vyjadril primárovi 
MUDr. Karolovi Krajčovi CSc. 
Zároveň mu dodatočne po-
blahoželal k jeho životnému 
jubileu 89 rokov, ktoré oslávil 
30.septembra 2019. 

Na záver spoločného stret-
nutia riaditeľ Kusý poďakoval 
v mene vedenia, ako aj celé-
ho pracovného kolektívu ASS 
n.o. za uskutočnené stretnu-
tie a poprial vedeniu mesta 
Nová Dubnica, ako aj poslan-
com MsZ, veľa pracovných 
úspechov a osobného šťastia.

Jaroslav Kusý

Prianím všetkých rodičov 
je, aby ich deti boli zdravé. 
Práve preto do popredia              
v súčasnosti vystupujú ter-
míny ako zdravý životný 
štýl, zdravé stravovanie, či 
športovanie. 

A preto naša materská ško-
la, elokované pracovisko M. 
Kukučína, vytvorila projekt 
„Detská mini fi tness telocvič-
ňa“. 

Projekt sa realizoval vďaka 
Participatívnemu komunitné-
mu rozpočtu Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, z ktoré-
ho sme získali fi nančnú pod-
poru vo výške 2114,15 Eur.

Zámerom nášho projek-
tu bolo skvalitniť, inovovať            
a zefektívniť výchovno-vzde-
lávací proces materskej školy 
so zreteľom na zdravý vývin 
detí. Cieľom projektu bolo vy-
tvoriť mini fi tness telocvičňu 
pre deti.

Keďže išlo o participatívny 
projekt, chceli by sme poďa-
kovať všetkým, ktorí sa na 
ňom podieľali. V prvom rade 
rodičom, pedagogickým aj 
nepedagogickým zamestnan-
com, ktorí ochotne pomáhali 

s úpravami priestoru, maľova-
ním, upratovaním i samotnou 
inštaláciou fi tness strojov.               
V druhom rade spoločnosti 
Rehan s.r.o., ktorá nám ochot-
ne spravila prednášku pre uči-
teľky, ale aj rodičov na tému 
„Ako rozpoznať chybné drža-
nie tela a plochonožie u detí 
predškolského veku.“ 

Záverom projektu bolo sláv-
nostné otvorenie „Mini fi tness 
telocvične“. Sme veľmi radi, 
že naše pozvanie prijali aj 
vážení hostia, ako primátor 
Peter Marušinec, zástupca pri-
mátora Pavol Pažítka, riadi-
teľka MŠ Jana Ványová, ale aj 
ostatní hostia z radov pedagó-
gov a rodičov. 

Primátor s riaditeľkou sláv-
nostne prestrihli stuhu a prvé 
deti si už skúšali telocvičňu. 
Obľúbenými sa stali bežecký 
pás, eliptical, ale aj stacionár-
ny bicykel.

Ešte raz veľmi pekne ďaku-
jeme Trenčianskemu samo-
správnemu kraju a všetkým, 
ktorí sa podieľali na tomto 
projekte.

Martina Ježíková Janesová

Jesenný
kartársky turnaj

Opekačka v ZO JDS

Súťaž v petangu

Saleziánske leto 2019

Návšteva seniorov 
v Dubnici nad Váhom

Detská mini fi tness
telocvičňa v materskej škole

Spokojné a ocenené víťazky turnaja v kategórii žien spolu                        
s organizátormi turnaja. (Foto: ANEPS)

Dobrá partia, pevné priateľstvá a zmysluplné trávenie voľného 
času by mohol byť základ pre krásnu mladosť, nie?

Hostia s jubilantom primárom Karolom Krajčom.
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V stredu 16. októbra sa konala vernisáž výstavy Z našich záhrad, ktorú už po 22. raz pripravili novodubnické organizácie 
Únie žien Slovenska a Slovenského zväzu záhradkárov, no v tomto roku sa po prvý raz konala v Kultúrnej besede. Prináša-
me vám jej atmosféru prostredníctvom fotografi í Petra Jelínka.

V nedeľu 20. októbra sme si uctili novodubnických seniorov programom „Z úcty k vám“, ktorý sa uskutočnil v kine Pano-
rex. Poéziou program zahájila pani Soňa Kršková, pekným slovom sprevádzala Gabika Majchráková, za vedenie mesta 
vzdal hold životu a práci seniorov primátor mesta Peter Marušinec. Pre potešenie a rozveselenie zahrala Drietomanka - 
dychovka s históriou a skvelým menom. (Foto: Peter Čačko, ImpulzPress)

V meste spôsobila trošku rozruch. Všetci sa na ňu pýtajú. 
Publikácia História športu v Novej Dubnici 1955 - 2018. Au-
torom je Milan Ondřejíček a 21. októbra bola pokrstená du-
bovou kôrou a dubovou halúzkou. Krstnými rodičmi sa sta-
li významní ľudia z oblasti športu: Janka Stašová, František 
Jozef Wild a Miroslav Cibulka. Kultúrna beseda sa zaplnila 
ľuďmi, z ktorých každý športu v našom meste dal zo seba 
veľký kus. (Foto: OKaŠ)

Výstava „Z našich záhrad“

Úspešný program „Z úcty k vám“

Krst publikácie
o športe
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Predpredaj vstupeniek: 
Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@nova-
dubnica.sk.

GALAKONCERT HANY ZAGOROVEJ 
PRELOŽENÝ NA NOVEMBER

Pre ochorenie Hany Zagorovej je jej koncert, kto-
rý sa mal uskutočniť 6. októbra v kine Panorex 
v Novej Dubnici, presunutý na náhradný ter-
mín 17. novembra 2019 o 18.00 hod. 
Zakúpené vstupenky platia na tento náhradný 
termín. Z dôvodu zmeny termínu sa niekoľko 
miest dokonca uvoľnilo, takže posledné vstu-
penky si môžete kúpiť alebo rezervovať na od-
delení kultúry MsÚ počas úradných hodín. Tel.: 
042 /44 33 484 kl. 112.

EKO BY SA TO DALO? - Prednáška spojená s tvorivými dielňami
Sobota 23. novembra o 16.00 hod.
Kultúrna beseda

Priemerný Slovák  vyprodukuje 450 kg odpadu ročne. To je viac ako kilo za deň. A z toho sa zrecyk-
luje iba necelá tretina. Dá sa to však robiť inak? Žiť šetrne k životnému prostrediu a neprodukovať 
(skoro) žiaden odpad? Ak sa vám táto myšlienka páči, prednášku určite nevynechajte. Novodub-
ničanka Dáška Štofaníková  nám porozpráva, ako žiť bez odpadu v modernom meste. Dozvieme 
sa konkrétne tipy a triky, ako radikálne znížiť množstvo odpadu vo svojej domácnosti a tak šetriť 
nielen životné prostredie, ale aj svoju peňaženku! Naučíš sa vyrobiť „včelobal“ - ekologického po-
mocníka v domácnosti, prací prostriedok z brečtanu, čistiaci prostriedok z octu a citrusových plo-
dov,  bavlnené vrecúška na rôzne potraviny. Ak máte možnosť, prineste si kúsok bavlnenej látky 
(min. 25x25 cm) a dva sklenené poháriky (cca. 2 dcl).
A aby sme si vedeli pre vás všetko prichystať, budeme radi, ak nám svoj záujem potvrdíte na odde-
lení kultúry MsÚ, alebo mailom na hrehusova@novadubnica.sk.
Tešíme sa na spoločnú diskusiu! Vstup voľný.

ZÁJAZD VALAŠSKÝ JARMOK – VALAŠSKÉ  KLOBOUKY
Sobota 7. decembra 
V poradí už 28. ročník jarmoku pozve návštevníkov na ukážky starodávnych remesiel,  ľudové 
zvyky patriace k adventu, naláka na vynikajúce valašskej dobroty -  kyselicu,  jahňací guláš, pravú 
valašskú zabíjačku, poteší pri počúvaní folklórnych súborov, dychových a ľudových hudieb,  roz-
veselí mikulášskou obchôdzkou so sprievodom čertovských družín a prichystá aj mnoho ďalších 
milých stretnutí.
Odchod  o 8.00 hod. zo  zastávky z  Mierového námestia smer Dubnica nad Váhom. 
Cena: 7€.

Nechajte sa pozvať

V našej generácií sa stretá-
vame čoraz častejšie s tým, 
ako by sme mali ochraňo-
vať lesy, neničiť naše okolie            
a ako pozitívne prispievať 
pre životné prostredie, kto-
ré tú zanecháme generá-    
ciám po nás. 

Zvyšujúce sa priemerné 
teploty, čoraz dlhšie trvajúce 
suchá, náš tlačia  k tomu, aby 
sme o tejto myšlienke pre-
mýšľali čoraz častejšie. Chlad-
nými to nezanechalo ani nás, 
hasičov z Kolačína. 

Rozhodli sme sa preto, že 
využijeme možnosti, ktoré sú 
nám ponúkané a spravíme 
niečo nielen pre naše okolie, 
ale aj pre naše životné prostre-
die. Vďaka projektu „Vyžeň 
oheň z lesa“, ktorý bol sumou 
500€ fi nančne podporený 
Trenčianskym samosprávnym 

krajom, sa nám podarilo ob-
starať motorovú pílu, ktorá 
poslúžila práve na ekologicky 
a preventívne zameranú ak-
tivitu – vybudovania ofi ciál-
nych ohnísk v našich lesoch. 

Mnohí sa možno zamyslí-
te, čo má spoločné ohnisko                                                       
a ekológia. A s ohniskom 
veľmi ťažko spojiteľný pojem 
prevencia. Pre nás hasičov je 
to ale na prvý pohľad viditeľ-
né. Najmä počas letných dní 
vzniká množstvo ohnísk tak-
-povediac tam, kde je drevo. 
Tieto ohniská sú v prvom rade 
zakázané, ale zároveň nie sú 
bezpečnými preto, že často-
krát nie sú dostatočné odde-
lené od okolitých horľavých 
predmetov (suchá tráva, blíz-
ke stromy, ...). 

V našom projekte sme sa 
spoločne s lesnými spoločen-
stvami zamerali na vymedze-

nie najlepších lokalít a vybu-
dovali sme ohniská, ktoré sú 
dostatočne oddelené od horľa-
vých predmetov a ako bonus 
sme pri ohniskách vybudovali 
aj miesto na príjemné posede-
nie. Tieto ohniská by mali ľudí 
motivovať k tomu, aby si svoje 
opečené špeciality vychutná-
vali na vyhradenom mieste, 
kde neškodia prírode, ale zá-
roveň sa cítia pohodlne. 

Za všimnutie určite stoja 
aj tabule, ktoré obsahujú de-
satoro zakladania ohňa, GPS 
súradnice daného ohniska       
a nemenej podstatné núd-
zové čísla.  Niekto by mohol 
namietať, že opekaču s rodi-
nou chce zažívať v kruhu naj-
bližších, ale to by nemalo byť 
prekážkou, aby sa pri jednom 
ohni stretávali ľudia s rôznych 
kútov, s rozdielnymi záujma-
mi, ale spájali sa najmä pri 
udalosti, ktorá našich predkov 
spájala už tisícky rokov doza-
du – také to ohňové tajom-
stvo, ktoré ľudí zahreje nielen 
zvonku, ale i zvnútra. 

Veríme preto, že vďaka to-
muto projektu, vďaka ktorému 
máme novú motorovú pílu, 
vybavenie k píle, nové cedule 
pri ohniskách, to nebude prí-
nos len pre nás hasičov, ale 
najmä pre ľudí, pre ktorých 
je posedenie pri ohníku v prí-
rode neoddeliteľná súčasť ich 
zrelaxovania. 

Text a foto: Dušan Kačík

Vyžeň oheň z lesa

eko by sa to
dalo?
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Pavel Ondrejíčka 
Dňa 18. októbra uplynulo 5 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Ing. Pavel 
Ondrejíčka. S láskou spomínajú manželka, deti 
a vnuci. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. 

Elena Šimanská 
Dňa 24. októbra uplynul rok, čo nás náhle opus-
tila vo veku 61 rokov manželka a mama Elena 
Šimanská. S úctou a láskou spomínajú manžel, 
syn s priateľkou, priatelia a známi.

Peter Forgáč 
Dňa 31. októbra uplynulo 12 rokov, odkedy nás 
navždy opustil syn, manžel, brat, otec a dedko 
Peter Forgáč. S láskou a úctou spomína celá ro-
dina. 

Ladislav Mičian 
Dňa 18. októbra  uplynulo 27 rokov, čo 
nás navždy opustil  manžel, otec a dedko                                                       
Ladislav Mičian. S láskou  spomína manželka, 
deti a vnúčatá. 

Štefan Strapko  
Dňa 22. októbra uplynuli 2 roky, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedo Štefan Strapko. Smútok 
v srdci máme, na teba s láskou spomíname. Za 
spomienku ďakujú dcéry s rodinami a syn.  

Anton Mrázek 
Odišiel si do nebeských výšin, tam,  kde vládne 
pokoj s láskou a niet návratov. Dňa 2. novembra 
uplynie štvrté výročie od jeho úmrtia. S úctou             
a láskou si spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

Ján Búzik 
Dňa 25. októbra uplynulo 22 rokov, odkedy nás opustil otec Ján 
Búzik. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína 
dcéra Jana. 

Pavol a Mária Slamencovci 
Roky plynú, spomienky zostávajú. Spomína rodina Tomášková. 

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

Miloslav a Elena Tomáškovci 
Človek odchádza, ale všetko 
krásne, čo nám dal, ostáva                  
v nás. S láskou na nich spomí-
na syn s manželkou a dcérou 
Mirkou. 

Lukáš a Anna Orsagovci 
Ten, kto vás poznal, spomenie 
si, ten ,kto vás mal rád, neza-
budne. S láskou na nich spomí-
na dcéra s manželom a dcérou 
Mirkou. 

Eduard Prekop 
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. Dňa 12. októ-
bra uplynul 1 rok, odkedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko                
Eduard Prekop. S láskou spomína manželka, 
syn a dcéry s rodinami. 

Bohumil Doležel 
Dňa 20. októbra sme si pripomenuli 85. nedožité 
narodeniny nášho ocka, manžela, dedka a pra-
dedka Bohumila Doležala. Vždy budeš v našich 
srdciach.

Vincencia a Pavel Chabadovci 
Dňa 21. septembra uplynul rok , čo nás navždy  
opustila  mama, babka a prababka Vincencia 
Chabadová a dňa 27. novembra uplynie rok, čo 
nás navždy opustil otec, dedko, pradedko Pavel  
Chabada. S veľkou láskou a hlbokým žiaľom na 
nich spomínajú deti, vnúčence a pravnúčence. 

Eduard Reichert 
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žiješ spomienkami. Dňa 17. 
októbra uplynulo 7 rokov, odkedy nás opustil 
náš milovaný manžel, otec a pradedko Eduard                 
Reichert. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S úctou a láskou spomína manželka 
a celá rodina. 

Janka Mináriková 
Dňa 18. septembra  uplynulo 11 rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná dcéra, man-
želka, krstná mama a setra Janka Mináriková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo-
mienku. 

Aurélia Mészárosová 
Dňa 31. októbra uplynie päť rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mamička a ba-
bička Aurélia Mészárosová. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry, vnúčence a ostatná rodina. 

Pavel Kiška 
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, ne-
zabudne. Dňa 27. októbra uplynulo 15 rokov od 
smrti Pavla Kišku, na ktorého s láskou spomí-
najú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina. 

Alojz Nosál 
Osud už nevracia, čo navždy vzal, vracia len 
spomienky, bolesť a žiaľ. 30. septembra uply-
nul už rok, čo nás navždy opustil manžel a otec 
Alojz Nosál. S úctou spomína manželka a syn 
Dušan. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, 
ktorí nezabudli a spomínajú s nami.  

Ján Češko 
Dňa 21. októbra uplynulo 13 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko 
Ján Češko. S láskou a úctou spomínajú dcéra              
Jaroslava a syn Ján s rodinami. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu tichú spomienku. 

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Z bloku mestskej polície

Dňa 1. 9. 2019 o 10.30 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie           
o napadnutí personálu v pohostinstve na Mierovom námestí. Na 
miesto bola privolaná aj hliadka policajného zboru. Incidentu sa 
dopustila mladá žena, ktorá bola pod vplyvom alkoholu. Uvede-
ný priestupok bol riešený v blokovom konaní.

Dňa 8. 9. 2019 o 20.32 hod. bol hliadkou na Ul. P. O. Hviezdoslava 
spozorovaný muž, ktorý javil známky požitia alkoholu. Násled-
ne stratil rovnováhu a spadol na chodník, čím si spôsobil tržnú 
ranu na temene hlavy, z ktorej krvácal. Osobe bola okamžite po-
skytnutá predlekárska prvá pomoc a privolaná RZP. Po jej prí-
chode bol muž za asistencie hliadky prepravený do sanitky a bol 
prevezený do nemocnice na ďalšie ošetrenie.

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje obyvateľom aj návštev-
níkom mesta, že od 30. septembra je v prevádzke mestská krytá 
plaváreň. 
Otváracie hodiny pre verejnosť sú v pracovné dni od 16.00 do 
21.00 hod., v soboty a nedele od 13.00 do 18.00 hod. 
Vstupné: dospelí: 2,- €, študenti 1,50 €, deti a dôchodci 1,- € 
Teplota vody - krásnych 28°C.

Príďte si zaplávať

Spomienky a poďakovania

Mesto Nová Dubnica dáva 
do pozornosti  širokej verej-
nosti  informáciu o blížia-
com sa termíne na podáva-
nie žiadostí o poskytnutie 
dotácií z rozpočtu mesta.

Mesto každoročne podpo-
ruje všeobecne prospešné 
služby a formou poskytnutia 
dotácií prispieva na rozvoj                    
a plnenie verejnoprospešných 
cieľov v zmysle ustanovení 
zákona č. 583/2004 Z.z. o roz-
počtových pravidlách územ-
nej samosprávy a o zmene                                                   
a doplnení niektorých záko-
nov, v nadväznosti na plat-
né VZN č. 7/2011 Mesta Nová 
Dubnica o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Nová Dubni-
ca v znení doplnenia VZN č. 
6/2016, VZN č. 4/2017 a VZN č. 
9/2017, v ktorých sa upravuje 
spôsob a podmienky poskyto-
vania dotácií na území mesta.

Žiadateľ o dotáciu môže 
uplatniť písomnú žiadosť                                                
o poskytnutie dotácie na rok 
2020 na predpísaných tlači-
vách najneskôr do 15. 11. 
2019 na Mestskom úrade 
Nová Dubnica.

Žiadosti doručené po sta-
novenom termíne nebudú 
zaradené do procesu po-                                  

sudzovania.
Pre úspešné posúdenie 

žiadosti je nevyhnutné, aby 
žiadosť bola ku dňu podania 
úplná a spĺňala všetky nále-
žitosti. 

Žiadateľ doručí žiadosť                  
s prílohami do podateľne MsÚ 
Nová Dubnica alebo prostred-
níctvom poskytovateľa pošto-
vých služieb na adresu Mesto 
Nová Dubnica, Trenčianska 
45/41, 018 51  Nová Dubnica. 

Pre posúdenie dodržania 
termínu určeného na predkla-
danie žiadosti, je rozhodujúci 
dátum prijatia žiadosti poda-
teľňou MsÚ, resp. dátum odo-
vzdania žiadosti na prepravu 
poskytovateľovi poštových 
služieb.

Zároveň oznamujeme, že            
z dôvodu sprehľadnenia dote-
raz platných ustanovení a za-
pracovania novej legislatívy,       
v záujme komplexnosti práv-
nej úpravy v jednom  právnom 
predpise, sa pripravuje nové 
VZN, ktoré nahradí doteraz 
platné nariadenia o poskyto-
vaní dotácií. O schválení no-
vého VZN mestským zastupi-
teľstvom a nadobudnutí jeho 
účinnosti, vás budeme infor-
movať.

Dana Šišková

Podávanie žiadostí o dotáciu
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

FootGolf - poznáte tento 

nový šport, v ktorom sa                   

snúbi futbal s pravidlami 

golfu? A viete, že Sloven-

sko už niekoľko rokov patrí 

medzi európsku i svetovú 

špičku? 

Pred pár dňami sme sa 
dozvedeli potešujúcu sprá-
vu. Slovenský národný tím 
footgolfi stov vybojoval na 2. 
Majstrovstvách Európy tímov 
EURO FOOTGOLF 2019 v Ang-
licku v rezorte Magnolia Park 
Boarstall pri Oxforde v po-
sledný septembrový víkend 3. 
miesto ovenčené bronzovými 
medailami. 

Jednu z nich priniesol do-
mov aj bývalý občan nášho 
mesta v rokoch 1979 - 87, ktorý 
ako žiak bývalej 1. základnej 

školy na Ul. P.O. Hviezdoslava 
(dnes ZUŠ Š. Baláža) začínal        
s futbalom ako brankár v škol-
skej prípravke a v mladšom 
doraste TJ Slovan ZVS Nová 
Dubnica.

Je ním Rastislav Blaško, kto-
rý po maturite na gymnáziu           
v Dubnici nad Váhom odišiel 
do Bratislavy študovať žurna-
listiku a neskôr medzinárodné 
vzťahy. Po rokoch sa v rámci 
hobby vrátil k futbalovej lop-
te. V roku 2015, keď začínala 
prvá ofi ciálna súťaž Slovenská 
FootGolfová Tour na footogol-
fových ihriskách okolo Brati-
slavy, zapojil sa tiež. V roku 
2016 sa ako hovorca Sloven-
skej FootGolfovej Asociácie a 
prvý slovenský akreditovaný 
novinár, zúčastnil na 2. Maj-  
strovstvách sveta vo FootGolfe 

v Argentíne, kde neočakávane 
bývalý futbalový reprezentant 
a dnes tréner ŠK Slovan Brati-
slava Ján Kozák ml. vybojoval 
prvý slovenský bronz v súťaži 
jendotlivcov a slovenský tím 
skončil na 6. mieste. 

Už ako hráč v kategórii muži 
nad 45 rokov - seniori, súťažil 
Rastislav Blaško na 3. Majs-
trovstvách sveta 2018 v Maro-
ku. Na európskom šampionáte 
v Anglicku ako najstarší člen 
výpravy síce nezasiahol do 
hry, ale bol v prípade zranení 
hráčov pripravený a mohol sa 
venovať podpore tímu v iných 
formách. 

Slovensko ziskom bronzu 
potvrdilo svoje postavenie vo 
footgolfovej Európe, keď bolo 
nasadené ako tretí tím. Porazi-
lo tímy Luxemburska, Nórska, 
Maďarska a Talianska a zosta-
lo neporazeným tímom v ria-
dnom hracom čase. V súboji                                                            
o 3. miesto porazil náš tím Ho-
landsko, keď zápas skončil vý-
sledkom 3:3 a o víťazovi rozho-
dol rozstrel dvoch hráčov na 
18. jamke. Víťazstvo vo fi nále 
si vybojoval obhajca prvého ti-
tulu, domáci výber Veľkej Bri-
tánie, v súboji s Francúzskom.

Vo footgolfe na Slovensku 
patrí Rastislav Blaško medzi 
osobnosti. Je prezidentom klu-
bu 1. SFGK Carpathians Slova-
kia, ktorý v sezóne 2019 získal 
striebro v súťaži Slovenský                                                                    
FootGolfový Pohár a 4. mies-
to v Slovenskej FootGolfovej 
Tour.

V individuálnych súťa-                   

žiach získal v minulom roku 
2. miesto v tour, a v pohári             
v posledných dvoch rokoch 
zakaždým 3. miesto. Vo sveto-
vom rebríčku federácie FIFG je 
v kategórii seniorov najvyššie 
postaveným Slovákov, v minu-
lom ročníku bol 37. na svete 
a v tomto roku sa nachádza                  
v tretej desiatke. V posledných 
rokoch sa zúčastňuje najvý-
znamnejších turnajov po ce-
lej Európe. Okrem toho hráva 
aj futbalgolf, čo je podobný 
šport ako footgolf, ale je viac 
technickejší s rôznymi umelo 
vytvorenými prekážkami.

Na otázku, kde môžu Novo-
dubničania trénovať footgolf, 
nám odpovedal, že kdekoľvek 
v meste. Dlhé nákopy možno 
trénovať nielen na ihrisku, ale 
aj na lúkach pod Dubovcom, 
nahor či nadol, lebo také sú 
rôzne ihriská po Európe. Tre-
ba trénovať kopy z vykosenej 
trávy, vyššej trávy, okolo stro-
mov, alebo iných prekážok.               
A nakoniec dokopnutie, tzv. 
patovanie (od anglického slo-
va putt in hole - vložiť do jam-
ky), možno trénovať na nie-
koľko metrov dokonca okolo 
bytoviek alebo na záhradkách 
s trávou. Ako náhrada jamky, 
ktorá ma obyčajne priemer 55 
- 60 cm, môže byť podľa neho 
imaginárne čokoľvek. Dôleži-
tá pre začiatočníka je radosť                   
z hry či partia dobrých kama-
rátov.

-br-

Začiatok školského roka je 
u nás v posledných rokoch 
už tradične spojený s mest-
ským cyklistickým krité-
riom na námestí – OSA CY-
KLOKRUHY. 

Podľa predpokladov mali 
piate preteky v celom toh-
toročnom seriáli OSA CHA-
LLENGE 2019 poriadne zamie-
šať karty v celkovom poradí 
všetkých hodnotených kate-
górií detských pretekárov. To 
sa nielen vďaka krásnemu 
jesennému počasiu, no predo-
všetkým aj vďaka veľkej účasti 
detí potvrdilo. 

Takmer 160 detských účast-
níkov bojovalo o najlepšie 
umiestnenie v rozjazdách,         
z ktorých len tí najrýchlejší po-
stúpili do fi nálových súbojov. 
Tento systém pretekov je pre 
deti zaujímavý nielen z pohľa-
du možnosti rozložiť si sily na 
viac súbojov, ale aj z pohľadu 
určitého „tajomstva“ a napätia 
z očakávania, akého súpera 
dostane do ďalšieho kola, či 
samotného fi nále. Rozhodujú-
cim faktorom je čas.

Preteky boli však zaujímavé 
nielen pre samotných preteká-
rov, ale aj pre divákov. Tí vy-
tvorili v sobotné dopoludnie 
naozaj krásnu a motivujúcu 
atmosféru pre každého sú-
ťažiaceho. Čo bolo ešte viac 
zaujímavé a povzbudzujúce 

aj pre nás organizátorov, bol 
fakt, že rodičia sa radi zapá-
jajú do sprievodných pretekov 
pre deti. 

Pri tomto podujatí sa stali 
už tradíciou OSA KOLOKRUHY 
– preteky na kolobežkách. Pri 
súťažiach rodičov sa snažíme 
deťom ukázať tie pravé špor-
tové vzory pre nich. Rodičia 
sa tejto úlohy opäť chopili 
statočne a zábavnou formou 
ukázali deťom, že športovať 
je nielen zdravé, ale aj zábav-
né. Najdôležitejším odkazom 
však v tomto prípade je fakt, 
že deti majú možnosť vidieť na 
svojich rodičoch, že ani prehra 
nie je tragédia a život ide ďa-
lej, ak to berieš s humorom.

Celý seriál sa skončil 19. 
októbra novým podujatím v 
novom prostredí s názvom Cy-
kloKROSA v prostredí dubnic-
kého mestského parku. 

Pre tých z vás, ktorí ste boli 
našou súčasťou aj v tomto 
roku, však už pripravujeme 
ďalšie podujatia na rok 2020. 
Ich konečnú podobu vám 
predstavíme pred koncom 
roka tak, ako je to našim zvy-
kom, na slávnostnom vyhláse-
ní výsledkov tohto ročníka – 
OSA CHALLENGE CEREMONY.

Za vašu podporu a účasť 
vám z celého srdca ďakujeme!

Adrián Gazdík a OSA TEAM

O tom, že aj v sobotu sa dá 
prísť do školy, dobrovoľne 
s nadšením, sa mohli deti 
a rodičia z Novej Dubnice 
a okolia presvedčiť na ak-
cii celoeurópskej kampane 
-  Európsky týždeň športu 
a zároveň European School 
Sport Day, ktorá sa konala 
v areáli Spojenej školy sv. 
Jána Bosca v Novej Dubnici.

Malí i veľkí, starí aj mladí, 
športovci aj nešportovci...jed-
noducho všetci prišli preto, 

aby spojili dobré s užitočným. 
Veľa detí, ale aj dospelých si 
zašportovali pod dohľadom 
profesionálnych trénerov                                                                          
z Fitfabrik, vyskúšali  sku-
točný futbalový a hasičský 
tréning pod vedením futbalo-
vého trénera a hasičov z Ko-
lačína, zatancovali s Aquagy-
mom, so Zuzkou Bačovou 
– Salsation ... a mnoho ďaších 
športových aktivít. 

Ukážka KARATE ŠK Real 
team Trenčín, v ktorej sa pred-
viedli naši žiaci, nám doslova 

ukázala, akí nádejní športovci 
nám v našej škole vyrastajú.

Svojou účasťou nás pocti-
li osobnosti športu, ako sú 
Janko Zachara, Milan Vozár                        
a Richard Pavlikovský.

Šikovní páni zvukári sa po-
starali o to, aby nás celou ak-                                                                          
ciou sprevádzala veselá 
hudba a príjemný hlas mode-
rátora, učiteľa a spisovateľa                  
v jednom, Juraja Šimkoviča.

Organizátorom Spojenej 
školy sv. Jána Bosca, ktorí mali 
pripravené množstvo zaujíma-

vých športových stanovísk, 
skvelého občerstvenia, od-                                                                       
mien pre deti aj bohatú tom-
bolu, patrí veľká vďaka, pre-
tože energia a dobrá nálada 
sršala z každého miesta areálu 
našej školy. Tí, ktorí neváhali 
a prišli, odchádzali domov                  
s úsmevom a množstvom dob-
rých zážitkov.

Lucia Dolinajová

Bývalý Novodubničan priniesol bronz
z majstrovstiev Európy tímov vo FootGolfe

OSA CYKLOKRUHY

Spojení v športe v areáli Spojenej školy

Rastislav Blaško oslavuje na záverečnom ceremoniáli EURO 
FOOTGOLF 2019 zisk bronzových medailí. (Foto: R. Blaško)

O podpisy mladších aj starších športových vzorov mali deti 
veľký záujem. (Foto: Mário Badík)

Zrodený pre pohyb... (Foto: Mário Badík)


