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Gratulácie pre Janka Zacharu Múzy v malom meste

Lord Norton a sluha James

Legenda slovenského boxu oslavovala svoje jubileum.
Viac sa dočítate na strane 4.

Ľuboš Kostelný a Jozef Vajda v novom predstavení.
Viac o predstavení nájdete na strane 6.

Aj priehľadná fólia sa dá zaujímavo využiť.
Pozrite si fotoreportáž na strane 5.

Vám všetkým patrí vďaka...
Vážení a milí spoluobčania,
roky mladosti ubúdajú u každého z nás, všetci si postupne
prechádzame niekoľkoročnou
životnou etapou, na konci ktorej je starnutie. Vy, naši starší
občania, túto etapu už veľmi
dobre poznáte. Prináša so sebou nielen viac striebristých
vlasov, menej aktivity a istejších krokov, ale aj zamyslenie,
bilancujúce úvahy, milé či citlivé spomienky na všetko to, čo

ste prežili a vytvorili, spomienky na chvíle, ktoré ste venovali
rodine, blízkym, známym, svojej práci, záľubám. Pribúdajúci
vek si asi viacerí z vás uvedomujú najmä na jeseň. Možno
pre pochmúrne a melancholické počasie, ktoré núti človeka
byť viac doma. Nám mladším
sa v tomto období naskytá
väčšia príležitosť prejaviť vám
vďaku a úctu za všetko to, čo
sme sa od vás naučili, za rady
a skúsenosti, ktoré sme od vás

získali. 1. október je „Svetový deň seniorov“ a následne
celý október je Mesiacom úcty
k starším, kedy si viac pripomíname vaše zásluhy. Rád by
som touto cestou poďakoval
všetkým starším spoluobčanom nášho mesta za všetko to,
čo pre nás vo verejnom živote urobili a mnohí ešte robia.
Vďaka a úcta vám však patrí
nielen v tomto mesiaci, ale aj
počas celého roka za lásku,
radosť, starostlivosť a pokoj,

ktoré rozdávate v kruhu vašich najbližších. Hovorí sa, že
úsmev predlžuje život. Prajem
vám, aby úsmev na vašich tvárach zostal čo najdlhšie, aby
vás neopustila myšlienka, ako
svoj život prežiť ešte aktívne
a aby ste pribúdajúce rôčky
prežili skutočne čo najspokojnejšie.
Peter Marušinec

Obnovený pamätník
slovenskej štátnosti

Primátor mesta s Ruženou Hromádkovou slávnostne odhalili
zrekonštruovaný Dvojkríž. Foto: Peter Jelínek
Dňa 9. septembra 2018 sa
naše námestie zaplnilo obyvateľmi mesta pri príležitosti 20. výročia postavenia
symbolu slovenskej štátnosti. Pamätník bol renovovaný
a mesto Nová Dubnica spolu
s miestnym odborom Mati-

ce slovenskej pripravili pre
občanov a širokú verejnosť
slávnostný akt jeho odhalenia.
Je dobré, a všímam si,
že v poslednej dobe narastá
záujem o naše historické za

čiatky a osudy a tiež o tradície a symboly, ktoré sú spojené so zrodom nášho národa
a štátu. Slávnosť na Mierovom
námestí bola oslavou našej
histórie, štátnosti, Slovenska.
Vo svojich príhovoroch uvedené skutočnosti spomenul aj
prítomný predseda TSK Jaroslav Baška. Históriu vzniku
pamätníka pripomenul primátor mesta Peter Marušinec
a zároveň ocenil tých, ktorí sa
pred 20-timi rokmi zaslúžili
o jeho realizáciu. O nespochybniteľnej histórii a hrdosti na slovenskú príslušnosť
a zachovaní si tradícii hovoril prvý podpredseda Matice
slovenskej Marek Hanuska
a kresťanský význam symbolu, vieru a lásku k národnému
povedomiu
odobril
aj farár evanjelickej cirkvi
Dušan Vaňko. Vďačnosť našim predkom za vlasť, v ktorej teraz žijeme a rodičom
za dar, ktorý nám zanechali
v podobe krásneho mesta
Nová Dubnica v slove prejavila predsedníčka MO Matice
slovenskej Ružena Hromádková. Oslavu spestril kultúrny
program, ktorý si prítomní
diváci určite s potešením vychutnali.

Začiatok nového
školského roka

Veľký deň malých prváčikov.

Dvojkríž bol postavený pre
všetkých občanov mesta ako
symbol slobody a hrdosti slovenského národa na samostatnosť a pripomína nám historicky svetový unikát slovenského
štátneho znaku. Ten bol práve
pred 170-timi rokmi vyrytý aj
do pečate Slovenskej národnej rady. Oﬁciálne bola ustanovená 16. septembra 1848
a uznaná ako najvyššia slovenská politická a vojenská reprezentácia vo Viedni. O tri dni
neskôr na verejnom zhromaždení v Myjave vypovedala SNR
poslušnosť maďarskej vláde
a vyzvala slovenský ľud na celonárodné povstanie. Slávnosť
pri obnovenom pamätníku
na našom námestí bol teda aj
oslavou ďalšieho významného
sviatku Slovenska.
Osadzovanie
viditeľných
symbolov je také staré, ako
ľudstvo samo. Už praveké
spoločenstvá nimi označovali
svoje obydlia i teritóriá. Náš
štátny znak reprezentuje Slovensko po celom svete. Jeho
symbol urobil naše námestie
viac zaujímavé aj pre návštevníkov Novej Dubnice.
Mgr. Tomáš Zemko

Dňa 3. septembra sa po
prázdninách opäť otvorili
brány škôl. Základná škola na Ulici Janka Kráľa už
tradične slávnostne otvorila
nový školský rok v kine Panorex.
Všetkým prítomným žiakom, rodičom a pedagógom
sa prihovorili riaditeľ školy
Martin Staňo, primátor mesta
Peter Marušinec a predsedníčka rodičovskej rady pri ZŠ
pani Matejčíková. Tento deň
bol výnimočný pre najmenších
žiakov, nových prvákov, ktorých všetci privítali na pódiu
veľkým potleskom.
Po skončení slávnostnej časti, 63 nových školákov vstúpilo
do školy, aby sa zoznámilo so
svojimi triednymi pani učiteľ-

kami. Tu ich už v pekne upravených triedach čakali nielen prvé učebnice, ale aj
darček od mesta. Snáď sa im
tento deň natrvalo zapíše do
pamäti.
Prekvapenia sa dočkali aj
ostatní žiaci, keď uvideli areál
školy, v ktorom cez prázdniny „vyrástlo“ detské ihrisko
pre menšie deti, ale aj workoutové zostavy pre starších
žiakov. Väčšinu týchto prvkov
zakúpilo mesto Nová Dubnica,
ostatné boli hradené z rozpočtu školy a workoutové zostavy
z prostriedkov rodičovského
združenia.
Všetkým žiakom prajeme
úspešný školský rok 2018/2019!
Martin Staňo

Slovko pre manželov
Rozdielnosť partnerov prispieva ku vzniku konﬂiktu, ale
poskytuje aj vzrušenie a pestrosť. Ak by sme na všetko mali
rovnaký názor, manželstvo by bolo nudné. Na začiatku vzťahu
si obvykle vychádzame navzájom v ústrety. Zaľúbenosť
spôsobuje, že sme k sebe tolerantní a snažíme sa, aby nám to
spolu ladilo. Neskôr, to čo nás priťahovalo, stáva sa príčinou
konﬂiktu. Pokúšame sa nútiť partnera, aby myslel a správal
sa tak, ako my. Stávame sa podráždení a prejavujeme našu
nespokojnosť. Smutné je, že mnohé páry z toho vyvodia, že sa
nehodia jeden k druhému.
Nie je to tak. Rozdielnosti sa môžu dopĺňať a pracovať v náš
prospech. Preto musíme prejsť od snahy eliminovať ich
k vedomému oceneniu našej rozmanitosti.
Štefan Wallner, SDB
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Rekonštrukcia chodníka
na Jilemnického ulici

Poďakovanie za renováciu
symbolu štátnosti

Chodník na Jilemnického ulici. Foto: Ján Krumpolec
Po
opravách
chodníkov
uskutočnených
postupne
v minulých rokoch na Ulici
P. O. Hviezdoslava a SNP, vedenie mesta aj v tomto roku
pokračuje v trende zlepšovania stavu chodníkov v meste
Nová Dubnica.
Pracovníci spoločnosti Tekos Nová Dubnica, s.r.o. začali
začiatkom letných prázdnin
s opravou chodníka na Jilemnického ulici. Nový povrch
a kvalitu dostal chodník v severnej časti Mierového námestia a tiež chodník pred bytovými domami 23 a 16 smerom
k ZUŠ Štefana Baláža.
Dôvodom rekonštrukcie bol
nevyhovujúci a veľmi zlý stav
povrchu chodníka. Pred samotnou rekonštrukciou chodníka si obyvatelia bytového
domu 23 z fondu opráv domu
zaizolovali základy a vonkajšie
pivničné múry.
Od spracovateľa dokumentácie sme žiadali zapracovať

požiadavku na bezbariérovosť
chodníka, doplnenie vodiacej
dlažby pre nevidiacich a vybudovanie nových parkovacích
miest.
Pôvodný asfaltový chodník
bol odstránený a nahradený
betónovou dlažbou, lampy verejného osvetlenia boli upravené, nanovo natreté, svietidlo
nahradené úspornejším a výkonnejším. Novej výške chodníka bolo nutné prispôsobiť
vodovodné šupátka, hydranty, dažďové zvody zo striech,
v komunikácii upraviť výšku
dažďových vpustí. Pre zvýšenie bezpečnosti boli nasvietené prechody pre chodcov
a doplnené vodorovné a zvislé dopravné značenie. Dĺžka
riešeného úseku je 218 metrov, celková plocha je takmer
1 100 m², nových 23 parkovacích miest zaberie plochu
270m².
Ján Krumpolec

Vzdali hold
účastníkom bojov

Vzácni hostia zľava: farár Dušan Vaňko, Pavol Pažítka, Dana Šťastná, don Peter Šinčík, Peter
Marušinec, Jaroslav Baška, Marek Hanuska. Foto: P. Jelínek
Myšlienku obnovy Dvojkríža na Mierovom námestí
predniesli matičiari Novej
Dubnice primátorovi mesta
už minulý rok, požiadali ho
o spoluprácu a najmä o ﬁnančnú podporu. Poslanci
návrh prerokovali a Miestnemu odboru Matice Slovenskej schválili dotáciu vo
výške 5000 €. Až na základe
poskytnutia ﬁnančnej podpory mesta sa mohli začať
jednania a príprava renovácie pamätníka.
Naše poďakovanie teda patrí predovšetkým mestskému
zastupiteľstvu a primátorovi
Petrovi Marušincovi. Srdečné
ďakujem mu patrí aj za ocenenie tých, ktorí boli pred 20timi rokmi pri zrode Dvojkríža: Jánovi Štrbákovi, Zdenke
Bielikovej, Zuzane Vankovej,
Rudolfovi Hrubošovi, Jozefovi Blaškovi, Anne Masárovej,
Miroslavovi Chorvátovi, Rudolfovi Michalíkovi a Ružene
Hromádkovej.
Za pomoc a spoluprácu pri
príprave a riešení rekonštrukcie symbolu štátnosti ďakujeme zástupcovi primátora Pavlovi Pažítkovi, prednostke Eve
Lackovičovej,
pracovníkom
mestského úradu z oddelenia
výstavby Jánovi Krumpolcovi,
oddeleniu životného prostredia Kataríne Bašnej, oddeleniu kultúry a športu Eve Kebískovej a Petre Hrehušovej,

za graﬁcký návrh plagátu
a pozvánky Zdenke Cíbikovej.
Za trojvršie, ktoré má nový
žulový obklad, ďakujeme ﬁrme KASOČE z Trenčianskej
Turnej. Bratia Jozef a Miroslav
Červeňan sú už treťou generáciou kamenárov v rodinnom
podniku a odviedli precíznu
a poctivú prácu. Vďaka patrí aj
zamestnancom ﬁrmy TEKOS
pod vedením Milana Halasa,
ktorí veľkou mierou práce
prispeli najmä pri osadzovaní
nového dlažbového osvetlenia
i starostlivou úpravou celého
okolia pamätníka.
Renováciu symbolu našej
štátnosti a činnosť MO Matice
slovenskej podporilo Ústredie
a Krajská rada Matice slovenskej, ale aj viacerí podnikatelia, ﬁrmy i obyvatelia mesta.
Za ﬁnančný dar ďakujeme ﬁrme Burex a Tubaspol. Jozefovi
Bajzíkovi, ﬁrme Program spol.
Vladislavovi Pavlikovskému,
ﬁrme RMC Michalovi Rafajovi, ďalej Tomášovi Kopeckému, Pavlovi Balážovi, Rastislavovi Šeptákovi a Tomášovi
Zemkovi.
Oslavy sa v nedeľu 9. 9. 2018
zúčastnili okrem primátora
Novej Dubnice vzácni hostia:
predseda TSK Jaroslav Baška,
prednostka OÚ Dana Šťastná,
prvý podpredseda Matice slovenskej Marek Hanuska, farár
rím.kat. cirkvi don Peter Šinčík, farár ev. cirkvi Dušan Vaňko, riaditeľ Domu MS Vlastimil

Uhlár, predsedníčka Krajskej
rady MS Žoﬁa Hrančová, členovia KR MS, aj matičiari zo
širokého okolia.
Úprimné ďakujem si zaslúži kultúrny program, ktorý
moderovala Jarmila Pišková
a bol veľmi príjemným oživením slávnosti. Účinkovali
saxofonistky Sophia Balážová
a Laura Belková z triedy pani
učiteľky Oľgy Šebeňovej, učitelia Leoš Staněk husle a Ján
Belina akordeón zo ZUŠ Štefana Baláža. Milým vstupom boli
krojované deti DFS Dubinka,
ktorý pri CVČ vedie Anna Masárová. Rebeku Gabčanovú
a Matúša Ulmana ocenili divá-

ci za ich recitačné i spevácke
pásmo a poďakovali sa im veľkým potleskom.
A aby sa nedeľné popoludnie, ale aj história vzniku
a oslavy Dvojkríža zachovali
nielen pre nás, pripravil Marek Janičík so svojím študentom Matejom Zavadzanom
zo Súkromnej základnej školy
v Novej Dubnici krátky videodokument. Venovali sa mu po
celý čas prípravy a realizácie obnovy pamätníka. Za ich
úsilie ďakujeme a dokument
uložíme do archívu MO Matice
slovenskej. Poďakovanie za pohostenie pre pozvaných hostí
vyjadrujeme aj tímu študentov a učiteľov zo Strednej odbornej školy Pruské. Darovali
nám svoj voľný čas a pripravili
krásne a chutné dobroty.
Vďačnosť nie je iba slovo. Je
to pocit, ktorým zároveň vyjadrujeme úctu. Som presvedčená, že všetci máme radi naše
krásne mestečko. Zelené,
v kotline pri striebornej stuhe
rieky Váh, obkolesené mierne
zvlneným pohorím. Tak ho vidia tí iní, cudzí – návštevníci.
Nadýchajme sa aj my tej krásy. Zveľaďujme spoločne, čo
nám naši rodičia vybudovali
a darovali. Naše krásne mesto.
A buďme im za všetko vďační.
Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO MS

Ocenení, ktorí sa zaslúžili pred 20-timi rokmi o vybudovanie
Dvojkríža. Foto: Peter Jelínek

Pozvánka: Program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Slávnostný príhovor predniesol zástupca primátora mesta
Pavol Pažítka. Foto: Petra Hrehušová.
Pri príležitosti 74. výročia
Slovenského národného povstania, v piatok 24. augusta
predstavitelia nášho mesta
vzdali hold všetkým účastníkom bojov položením vencov
pri pamätníku Kpt. Floriša
Beňušku v mestskej časti
Kolačín.
Po zápise do pamätnej knihy mesta sa prítomným prihovoril zástupca primátora
Pavol Pažítka. Pripomenul,
že SNP je udalosť, ktorá má
osobitné miesto v dejinách
nášho národa. Zdôraznil, že je

svedectvom hrdinského boja
za slobodu, demokraciu a sociálnu spravodlivosť. „V tomto
boji sa prejavila hrdosť národa
a jeho odhodlanie ubrániť slobodu a právo na život. Všetci
tí, ktorí sa zapojili do nebezpečného a ťažkého zápasu za
oslobodenie, si zaslúžia hold
a našu úctu. Jedným z nich bol
aj kapitán Floriš Beňuška, pri
hrobe ktorého sme sa streli
a pripomíname si pamiatku
padlých v Slovenskom národnom povstaní.“
M. Babuková

Dovoľujeme si vás pozvať na program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. októbra o 15:00
hod. v kine Panorex v Novej Dubnici. V programe vystúpia Vlasta Múdriková, Hudobná skupina Stropkoviani a ľudový rozprávač Jožko Opatovský.
Heligonkárka a speváčka Vlasta Múdriková patrí medzi elitu slovenského folklóru. Svojou hrou a spevom prispieva k zachovaniu
koloritu ľudovej piesne a folklóru Kysúc. Hudobná skupina STROPKOVIANI je vokálno-inštrumentálnym telesom mladých, perspektívnych hudobníkov z východného Slovenska interpretujúcich ľudovú aj modernú hudbu. Vstup voľný. Miestenky na program si
môžete vyzdvihnúť na oddelení kultúry a športu na Mestskom úrade od 1. októbra.

Jožko Opatovský

Hudobná skupina Stropkoviani

Vlasta Múdriková

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Stínali sa hlavy. Prečo?

Miesto činu. Pre koho bolo úbohé zviera nepohodlné?
Začiatkom septembra sme
našli ležať na zemi odťaté
hlavy zvierat. Nešlo o pôvodne živé tvory, ale o zvieratká
na pružinách, ktoré niekto
„pripravil o život“.
Na detskom ihrisku v Sadoch Cyrila a Metoda a za
mestskou tržnicou v Sade kpt.
Nálepku tak zostali po vyčína-

ní vandalov dve nepoužiteľné
pružinové hojdačky. Keďže
telo zvieratiek na pružinách
bolo z vysoko odolného HDPE
plastu, úraz sa asi nestal náhodou.
Mestu neostáva nič iné, ako
namiesto dopĺňania ihrísk novými prvkami objednať opravu
týchto hojdačiek. A nejde pritom o lacnú záležitosť - ma-

teriál, vrátane montážnych
prác a dopravy sa pri takýchto
ihriskách vyšplhá na niekoľko
sto eur. Mestská polícia zisťuje možných vinníkov, uvidíme,
či sa podarí získať aspoň časť
prostriedkov na opravu hojdačiek späť.
A my sa pýtame - čo vedie
naše deti či mládež k tomu,
aby namiesto vybitia energie
pri hre či športe ničili detské
ihriská, uličné koše, lampy verejného osvetlenia a iné vybavenie mesta? Buďme my, dospelí, (a najmä rodičia), pre ne
vzorom svojim zodpovedným
správaním sa k čistote a poriadku v meste, dodržiavajme
pravidlá, ktoré sú pri pobyte
na verejných priestranstvách
stanovené. Upozornime tých,
ktorým to dodržiavanie pravidiel veľmi nejde a prípadne
zavolajme hliadku Mestskej
polície (bezplatná linka 0800
500 159), ak naša snaha o riešenie bola márna.
Len spoločným úsilím dokážeme udržať Novú Dubnicu
ako zdravé a čisté mesto.
Katarína Bašná

Povinnosť čipovať psy
vstúpila do platnosti

Od 1. septembra je účinná
dlho očakávaná, diskutovaná a médiami preberaná
novela zákona o veterinárnej starostlivosti (novela má
číslo 184/2018 Z. z. a zmenila
zákon č. 39/2007).
Priniesla množstvo zmien,
z ktorých sú pre nás, bežných
obyvateľov, ktorí nechováme
hospodárske zvieratá, najdôležitejšie zmeny súvisiace
s chovom psov – psíčkarov je
v Novej Dubnici dostatok.
Takže – poďme si o nich
pár informácií povedať:
1) Opäť sa vrátila do zákona
povinnosť „čipovania“ psov
– odborne sa tomu povie trvalé označenie psa transpondérom. Čipovať psy musíme
všetci, ale nie všetci hneď. Psy
narodené po termíne 1. 9. 2018
–čiže odkedy platí zákon – sa
musia čipovať najneskôr do
12 týždňov veku psa. Ostatní
máme na to lehotu čosi vyše
roka - do 31. 10. 2019. Pozor
však, tieto pravidlá a lehoty neplatia vtedy, ak sa mení

vlastník psa. Keď predávame
či darujeme psa, musíme najskôr zabezpečiť čipovanie - či
už malinkého šteniatka mladšieho ako 3 mesiace, alebo
akéhokoľvek staršieho psa.
2) Zákon stanovil maximálny poplatok za čipovanie psa
u všetkých veterinárov – do
10 eur, oslobodení od poplatku
sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho
dôchodku – tento poplatok za
nich zaplatí štát.
3) Veterinári majú povinnosť zadať údaje o všetkých
psoch, ktorých označia čipom,
do tzv. Centrálneho registra
spoločenských zvierat. Tento
register slúži na kontrolu plnenia povinností povinného
očkovania a sledovania vlastníctva zvieraťa.
4) Veterinár má povinnosť ohlásiť všetky zistené
priestupky veterinárnej správe.
5) Veterinár podľa zákona
NESMIE vykonať veterinárne
úkony na neoznačenom psovi,
okrem nevyhnutného zásahu

v záujme ochrany zdravia psa
alebo človeka.
6) Za nezabezpečenie čipovania psov hrozí pokuta 50 €
(a podnikateľom ešte viac).
7) Vlastník psa (aj iného
zvieraťa), ktorý poranil človeka, je povinný zabezpečiť
bezodkladne veterinárne vyšetrenie zvieraťa a potvrdenie
o tomto vyšetrení bezodkladne
doručiť poranenému človeku.
8) Priestupkom je aj opustenie zvieraťa s úmyslom zbaviť
sa ho alebo nezabezpečenie
opatrení, aby zviera nemohlo
ujsť a takisto aj neplánované
alebo nežiaduce rozmnožovanie.
9) V zákone sú rozšírené
a upresnené paragrafy o ochrane zvierat a o tom, čo je týranie
zvierat. Mali by slúžiť na lepšiu
ochranu zdravia zvierat. Aby
mohla veterinárna inšpekcia
lepšie kontrolovať a preverovať podnety, má právo vstupovať na súkromné pozemky.
Niektoré novinky v zákone
určite ocenia všetci milovníci
zvierat, o účinnosti niektorých
opatrení môžeme pochybovať,
ale dôležité je, že svoje povinnosti si musíme plniť. Verme,
že nízky poplatok za čipovanie
(prípadne oslobodenie od tohto poplatku), povedie naozaj
k zaevidovaniu všetkých psov
a potom bude oveľa jednoduchšie vrátiť strateného či zabehnutého hafana jeho majiteľovi. Bodaj by boli psie útulky
bez práce a všetky spoločenské zvieratá dobre chované
svojimi vlastníkmi.
Katarína Bašná
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Jesenné zvozy odpadu a konárov
Bytové domy - zvoz objemného odpadu:
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

15. 10. 2018

pondelok

Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,
Účko: domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 730, 990, 991

16. 10. 2018

utorok

domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 77, 78, 81,
82, 83, 84, 85

17. 10. 2018

streda

Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:
domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

18. 10. 2018

štvrtok

paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365, 533,
534, 724, 725, 726, 869, 873

19. 10. 2018

piatok

domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838
a Gagarinova 300 a 301, domy č. 927, 928, 929
a 930.

Prosíme, dodržiavajte:
Objemný odpad ukladajte ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom odvozu objemného odpadu, najneskôr do 6:00 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. / Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí, nevykladajte ku kontajnerom odpad, ktorý je možné
umiestniť do kontajnerov (sklené poháre, plasty, kartóny). / Elektroodpad, drobný stavebný odpad,
okná a presklené dvere nevykladajte ku kontajnerom, dovezte tento odpad na zberný dvor. / Ak je
to možné, rozoberte nábytok na dosky. / Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov na zber papiera.

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- zvoz konárov
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

22. 10. 2018

pondelok

Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

23. 10. 2018

utorok

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu,
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

24. 10. 2018

streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

25. 10. 2018

štvrtok

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

26. 10. 2018

piatok

Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová,
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

Prosíme, dodržiavajte:
Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú sa
nám ľahšie nakladať. / Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. / Nevykladajte iný
odpad! Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami.

Jesenný zvoz konárov zo záhradkárskych osád
Oznamujeme členom záhradkárskych osád, že jesenný zvoz konárov zo záhradkárskych osád
sa uskutoční:
29. 10. 2018 (pondelok): ZO č. 1 za Dynamikom, č. 2 pri bývalom SPP a č. 3 pri bývalej požiarnej
zbrojnici.
30. 10. 2018 (utorok): ZO č. 4 nad cintorínom a č. 5 pri Termonove.
31. 10. 2018 (streda): ZO č. 6 Kaňová, č. 7 Markovica - Kolačín a ZO za Tekosom pri Dlhých dieloch.
Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO najneskôr
v deň zvozu do 7:00! Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO. Iný odpad ako konáre
nezvážame!

O JABLKO
NOVEJ DUBNICE
Výbor ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s MsÚ, ZO Slovenského zväzu záhradkárov,
základnými a materskými školami, poriada v dňoch 15. až 18. októbra 2018
v kine PANOREX v Novej Dubnici 21. ročník výstavy

„Z NAŠICH ZÁHRAD“
Jej súčasťou je už tradične súťaž „O JABLKO NOVEJ DUBNICE“
a „O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPESTOK“.
Výstavu spestria práce detí z novodubnických škôl na tému „Jeseň v záhrade“.
Exponáty jabĺk (3 z každej odrody), zaujímavé ovocie, zeleninu alebo kompóty s receptami,
môžu pestovatelia priniesť do kina Panorex v pondelok 15. októbra od 15.00 do 18.00 hod.
Výstava bude slávnostne otvorená v utorok 16. októbra o 15.00 hod. a môžete si ju pozrieť do
18.00 hod., v stredu 17. októbra od 9.00 do 18.00 hod. a vo štvrtok 18. októbra od 9.00 do 16.00 hod.
Na výstavu môžete priniesť aj úrodu vypestovanú mimo Novej Dubnice.
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Orava – zdravie
z prírody rozdáva...

Jankovi Zacharovi gratulovali
k jeho 90-tinám

Výlety po Slovensku utužujú naše zdravie aj priateľstvá.
Ak hľadáte miesto s pozitívnou energiou, zavítajte na
oravskú horáreň, radi vás
tam privítajú. Je vstupnou
bránou do rekreačnej zóny
Hruštín, lokalita Zábava.
Nachádza sa v Chránenom
krajinnom území Horná Orava
v oblasti hôr a lesov a poskytuje výnimočné ticho, pokoj a mimoriadne čistý horský vzduch,
ktorý má veľmi pozitívny účinok na zdravie ľudí. Túto oázu
ticha objavili členovia základnej organizácie JDS Kolačín
na prelome mája a júna. Každodenné prechádzky v prekrásnej prírode Oravy, plavba
loďou po Oravskej priehrade,
všetky tieto zážitky z pobytu
nám zostanú trvale v pamäti.
Každý rok mesto Nová Dubnica poskytuje organizáciám
v meste dotácie, ktoré využívame rôzne. Aj naša základná
organizácia dostala dotáciu,
a pretože spolupracujeme
s inými organizáciami, mohli

sme ju vyčerpať a navštíviť
termálne kúpalisko v Podhájskej v júni až dvakrát.
Mesiac júl bol pre väčšiu
skupinku členiek JDS príležitosťou navštíviť historickú
Nitru. Tamojšiu Kalváriu už
z diaľky poznáme podľa troch
krížov. Nachádza sa na dominantnom skalnatom vrchu
v juhovýchodnej časti mesta.
V dolnej časti je kláštor a Farský kostol nanebovzatia Panny Márie, ktorý je strediskom
mariánskej úcty. Ľahký výstup
na kopec, kde je dvanásť neorománskych kaplniek, posledným zastavením je kaplnka
Božieho hrobu na úplnom
vrchole. Pripomenuli sme si
ukrižovanie Ježiša Krista,
a fascinoval nás panoramatický výhľad na mesto, vrch
Zobor, Nitriansky hrad a širšie
okolie cez nainštalovaný ďalekohľad.
Dionýzia Valašíková
predsedníčka ZO JDS Kolačín

Posedenie s priateľmi

Janko Zachara v družnej debate s primátorom mesta Ing. Petrom Marušincom.
Legenda slovenského boxu,
najstarší slovenský olympionik, víťaz olympijských hier
v boxe 1952 v Helsinkách,
oslavoval svoje 90-tiny v Novej Dubnici, ale aj v Bratislave.
Dňa 27. augusta 2018 oslávil
Janko Zachara svojich deväťdesiat rokov. Primátor mesta
Peter Marušinec a prednostka MsÚ Eva Lackovičová
mu zablahoželali v tento deň
v mene všetkých občanov
mesta priamo u neho doma,
v doprovode Jaroslava Šlesara, riaditeľa BP, m.p.o., a bývalého prezidenta Boxing clubu
v Dubnici nad Váhom.
V srdečnom rozhovore Janko zaspomínal na svoje začiatky, príkoria, ale i úspechy.
Naďalej sa venuje mládeži, ale
i dôchodcom. Vo svojej vitalite,
nezabudol pripomenúť, že je
rád, že aj v našom meste s pomocou vedenia mesta v bývalej ZUŠ už vyrastá telocvičňa
na úpolové športy ako je box,
MMA, K1, thajský box i zápasenie. Sú to tvrdé športy, ale
krásne. Bol sa tam už i pozrieť
s trénerom Dušanom Bučkom
a boli prekvapení ako to chlap-

ci z Hato Combat Academy vybudovali. Verí, že sa raz bude
box trénovať aj v Novej Dubnici. V srdečnom rozhovore prítomní obdivovali jeho trofeje,
olympijskú medailu a popriali
mu mnoho krásnych rokov do
ďalšieho života.
Dňa 1. septembra 2018
oslavy deväťdesiatín Jankovi
Zacharovi usporiadali aj jeho
priatelia z boxu v Energau
aréne v Bratislave aj so sprievodným box zápasom medzi
chlapcami z Českej republiky a
Slovenskej republiky. Boli tam
všetci jeho priatelia z boxu, z
Čiech i Slovenska. Gratulácie
aj pod drobnohľadom kamier
nemali konca kraja. Zároveň
priamo v ringu bola uvedená do života knižka Osobnosť
Slovenska – Ján Zachara, od
autora Petra Korca, ktorú vydal aj za prispenia príspevkov
mnohých ďalších Jankových
priateľov a osobností. Samotnú knižku pokrstila štátna
tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová,
Medzi mnohými gratulantami nechýbal ani známy herec
Milan Knažko, Jaroslav Šlesar,
priateľ a bývalý prezident BC
Dubnica, ale i osobnosti špor-

tového života.
Peter Marušinec, primátor
mesta na tomto slávnostnom
akte odovzdal Jankovi Zacharovi veľký pohár s vygravírovaným blahoželaním v mene
jeho i občanov mesta, krásnu
kyticu, zagratuloval a poďakoval mu. A to snáď najlepšie
vyjadria slová primátora mesta Petra Marušinca, ktoré sú
priamo uvedené už v spomínanej knižke: „Som hrdý na to, že
v našom meste Nová Dubnica,
žije významný a vzácny človek,
ktorým Janko Zachara bezpochyby je. Patrí mu veľká vďaka
a obdiv.“
Dosiahol obrovské športové
úspechy nielen na domácej
pôde, ale aj pri reprezentácii v
zahraničí. Jeho najväčším historickým a nezabudnuteľným
triumfom je bezpochyby zisk
zlatej medaily v Helsinkách
v roku 1952. Dlhé roky je veľkým vzorom pre mnohé generácie boxerov, ale aj ďalších
mladých športovcov.
Uvedomujem si, že za každými dosiahnutými športovými úspechmi treba vidieť
predovšetkým
zodpovedný
prístup k tréningom, vytrvalosť, časté odriekanie, ťažkú

drinu a litre potu. Janko Zachara bol veľký technik, nie
bitkár. Zápasy nerozhodoval
silou úderov, ale rýchlosťou,
technickým a taktickým umením. Navyše, veľký poctivec.
V tréningovom procese, ale
aj na besedách dodnes kladie mladým na srdce potrebu
poctivého prístupu v každej
chvíli a situácii. Sám bol tomu
príkladom v športe aj v celom
živote.
Právom mu v roku 1991
udelili Čs. cenu fair play
a opodstatnene si z Paríža
ako prvý Slovák doviezol blahoprajný list UNESCO za celoživotné pôsobenie. Napokon
v roku 1996 ho Medzinárodný
olympijský výbor vyznamenal
Olympijským radom.
Mesto Nová Dubnica, Jankovi Zacharovi s veľkou hrdosťou pred rokom, pri príležitosti
60. výročia mesta, v roku 2017
udelilo najväčšie vyznamenanie mesta “Čestný občan Mesta Nová Dubnica“.
No on dodnes, ticho a skromne, chodí každý pondelok predcvičovať našim dôchodcom
gymnastiku, ktorej sa sám
venuje i v ďalších dňoch v
týždni. Trikrát do týždňa chodí s dubnickými chlapcami, z
partie Dušana Bučka, do telocvične v Ilave. A to je zrejme
jeho liek na dlhovekosť a jeho
večný optimizmus a dobromyseľnosť. Som presvedčený, že
po dobudovaní telocvične úpolových športov v Novej Dubnici, čo momentálne je v priebehu prípravy, tak ako doposiaľ
v rôznych mestách, bude i naďalej dlhé roky ešte vzorom aj
pre mladú generáciu priamo
v našom meste.
Z úprimného srdca mu aj
týmito pár riadkami chcem
popriať v tomto roku jeho významného životného jubilea,
naďalej veľa zdravia, energie,
elánu a optimizmu v mene
všetkých občanov mesta Nová
Dubnica. Ďakujem, sme radi
a hrdí na to pán Zachara, že
sme vaši spoluobčania.
Jaroslav Šlesar

Komunálne voľby 2018
Príjemná rehabilitácia v každom veku...
Dňa 16. 8. 2018 sa konalo posedenie pri guláši v Košeckom Podhradí. Na toto posedenie boli pozvaní aj naši
členovia základnej organizácie zdravotne postihnutých.
Z Novej Dubnice sa zúčastnilo dvanásť členov pod
vedením predsedníčky Julky
Králikovej. Do Košeckého
Podhradia nás prišiel pozdraviť aj náš primátor Peter Marušinec, ktorý sa zúčastňuje
všetkých našich akcií, za čo
mu veľmi ďakujeme.
Dňa 13. 9. 2018 sme poriada-

li ako už tradične septembrový
rehabilitačný pohyb pri hudbe.
Bolo to veľmi milé stretnutie
našich členov a priateľov základných organizácii z okresu
Ilava. Do tanca a na počúvanie
nám zahral pán Peter Holba
a naše žienky povyzvŕtal
v tanci aj primátor Peter Marušinec. Účastníci rehabilitačného pohybu sa tešili dobrej
nálade, jedlu a poniektorí aj
výhre v tombole. Už teraz sa
tešíme na ďalšie stretnutie.
Julka Králiková
predsedníčka SZZP N. Dubnica

10. novembra v čase od 7:00 do 22:00 hod.
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 203/2018 zo dňa
6. júla 2018 boli vyhlásené
voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať
dňa 10. 11. 2018 od 7.00 do
22.00 hod.
V zmysle zákona NR SR
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov je v podmienkach mesta Nová Dubnica
vytvorená
pracovná
skupina, zabezpečujúca prípravu a priebeh volieb, ktorú

riadi zapisovateľka mestskej
volebnej komisie JUDr. Dagmar Gregušová.
Dňa 17. 9. 2018 uskutočnila mestská volebná komisia
registráciu podaných kandidátnych listín. Na funkciu primátora mesta zaregistrovala
3 kandidátov, ktorí sú z týchto politických strán a hnutí:
SMER – sociálna demokracia,
Slovenská národná strana,
Sloboda a Solidarita, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé
osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena zdola,
Demokratická únia Slovenska,
Občianska konzervatívna stra-

na, Ľudová strana Pevnosť
Slovensko.
Na poslancov podali kandidátne listiny politické strany
a hnutia: SMER – sociálna demokracia, Slovenská národná
strana, Sloboda a Solidarita,
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Kresťanskodemokratické hnutie, Zmena
zdola, Demokratická únia Slovenska, Občianska konzervatívna strana, Kotleba – Ľudová
strana Naše Slovensko, Ľudová strana Pevnosť Slovensko.
Celkovo mestská volebná
komisia zaregistrovala 34 kandidátov na poslancov do mest-

ského zastupiteľstva, z toho je
5 nezávislých poslancov vo volebnom obvode č. 1 a vo volebnom obvode č. 2 sú 4 nezávislí
kandidáti.
Každá domácnosť obdrží
„Oznámenie o čase a mieste
konania volieb“, ktoré obsahuje aj poučenie ako správne voliť a upraviť hlasovacie lístky.
Všetky

dôležité

informá-

cie súvisiace s komunálnymi
voľbami sú zverejnené na
úradnej tabuli mesta, ako i na
internetovej stránke mesta.

www.novadubnica.sk
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Múzy v malom meste
Park pri Kultúrnej besede
sa stal 7. septembra miestom pre zaujímavé, takmer
celodenné podujatie s množstvom aktivít a prekvapení.
Už samotný názov „Múzy v
malom meste“ napovedal, že
návštevníci sa mali ozaj na
čo tešiť.
Teplé slnečné lúče prispeli
k príjemnej atmosfére tohto
podujatia, ktoré začalo hneď
zrána piknikom s primátorom.
Šikovné hostesky ponúkali
chutné a zdravé občerstvenie,
ktoré pripravila jedáleň ZŠ na
Ulici Janka Kráľa. Bylinková
limonáda, čaj či káva, ktoré dolieval aj samotný usmiaty primátor, padli vhod na osvieženie. Veď návštevníci mali pred
sebou ešte bohatý program.
Vôňu občerstvenia onedlho
vystriedala vôňa čerstvých farieb. To už výtvarníci z nášho
regiónu začali tvoriť svoje
nové diela. Za nimi nezaostávali ani šikovné ruky Soni

Zelískovej, ktorá dokázala na
hrnčiarskom kruhu vyčarovať
predmety lahodiace ľudskému
oku a duši. Dotyk s keramikárskou hlinou si mohli nadšene
vyskúšať aj mnohí z prizerajúcich.
V tvorivej dielni Vstúpte do
sveta písma - základy typograﬁe s Jozefom Vydrnákom,
sme sa mohli presvedčiť, že aj
písmo vie byť umením a vedou.
No a umením sú aj šperky.
Tie, ktoré sú vytvorené vlastnoručne, majú ešte akúsi väčšiu hodnotu... Presvedčila nás
o tom Danka Vlčková vo svojej
kreatívnej šperkárskej dielni.
Talenty treba rozvíjať, najlepšie od mlada. Svoje o tom
vedia šikovné pani učiteľky
Stanka a Majka, ktoré neustále skúšajú nové a zaujímavé výtvarné techniky. Nebolo
tomu inak ani teraz. Maliarske
dielka našich najmenších zdobili priľahlé okolie parku.
V popoludňajších hodinách
sa k tvorivému umeniu prida-

lo aj umenie hudobné. Začalo
sa netradičnými hudobnými
nástrojmi, ako sitara, hang
drum, fujara, didgeredoo, kalimbo či udu. Zdeněk Hladík
týmito čudesnými nástrojmi
rozozvučal park a preniesol ho úplne do inej krajiny
a kultúry. Ani počas prestávky nebola nuda. Využila sa na
krátku, no veľmi zaujímavú
a poučnú prezentáciu všetkých
vystavených diel. Hovorené
slovo mala a celým podujatím
sprevádzala nám už známa
a obľúbená Martina Kacinová.
Bonusom, takým tým maškrtným, bolo rozkrojenie chutnej
a kreatívnej torty.
Príjemný podvečer naďalej sprevádzala hudba. Bolo
počuť známe skladby obľúbených svetových interpretov,
ako sú Aerosmith, Led Zeppelin, The Queen, Pink, Ozzy
Osbourne, Alanis Morrissette.
Vyzneli z úst Lady Jane (Jana
Čonková) za doprovodu nášho
rodáka Petra Kešu Orieška.

A že hudba bola skutočne dobrá, potvrdili naši najmenší tanečníci z obecenstva, ktorí si
pred pódiom aj zatancovali.
Záverečným hudobným bonusom bolo vystúpenie múzy
Kataríny Málikovej, ktorej
tvorivý žáner sa pohybuje na
hrane artpopových kompozícií
s nádychom baroque minimal
a novej world music. Každá
zaspievaná pieseň mala pestrú hlasovú polohu a bolo z nej
cítiť hlásenie ku slovanským
koreňom. Táto mladá a ambiciózna skladateľka a speváčka
získala v roku 2017 ocenenie
Radio Head Awards a nám
bolo potešením privítať ju
v našom meste.
Ako vidieť, bol to opäť jeden
z ďalších, príjemne strávených
dní. No a my sa tešíme aj na
jeho ďalšie pokračovanie.
Oddelenie kultúry MsÚ
Foto: Mário Badík

Výtvarník Jožko Vydrnák viedol malý „tréning“
písania pierkom a tušom.

Chutná a najmä zdravá desiata na
slnečnej terase.

Trpezlivá Sonička do večera učila
deti pracovať s hlinou.

Potlesk si zaslúžili účinkujúci aj tí, ktorí sa
zúčastnili.

Zdneněk Hladík vytvoril v parčíku
orientálnu atmosféru.

Maľby detí na fólii na slnku nádherne hrali
farbami.

Zohraná dvojica Lady Jane a Kešu a ich hudobné „pecky“.

Čarovná bola aj torta
Rafajovej na vernisáži.

Charizmatická a zimomriavková Katarína Máliková.

Nikol
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Bluegrassový
večer 2018

Bluegrass Cwrkot. Foto: Dušan Zervan
Tak, a je to za nami. V čase
vydania
Novodubnických
zvestí s týmto článkom sa
tento výrok bude vzťahovať aj na celé leto a na čas
prázdnin. V čase písania
tohto článku to platí pre 15.
ročník festivalu pohodovej
bluegrassovej hudby.
Spomínaný 15. ročník Bluegrassového večera sa uskutočnil v sobotu 18. 8. 2018 už
tradične v priestoroch letného
kina – na Amﬁku. Festival otvorila skupina Beneﬁt. Z predchádzajúcich ročníkov je táto
skupina viacerým, hlavne pravidelným návštevníkom známa, ale tentoraz prišli s novým
hráčom a novým nástrojom,
huslistom Matyášom Černým.
Okrem výborného hrania na
husle sa Matyáš predstavil aj
ako skvelý spevák. Jeho tenory a highbarytony boli naozaj
mimoriadne. Nasledovala skupina The New Old Traditon.
Ďalšou účinkujúcou skupinou
bola jedna z najlepších slovenských bluegrassových skupín,
skupina Blueland. Zaspievali
aj niekoľko skladieb v slovenčine. Záver patril novodubnickému publiku dobre známej skupine Bluegrass Cwrkot. Patria
medzi európsku špičku na poli
bluegrassu a bolo to poriadne
cítiť z celého ich vystúpenia.
Lepšiu bodku za celou akci-

ou si poslucháči ani nemohli
priať.
Všetci účinkujúci sa zhodli,
že pozvanie do Novej Dubnice ich vždy poteší. Veľmi sa
im totiž páči atmosféra, ktorú
pre hráčov vytvorí publikum.
Novodubnický Bluegrassový
festival sa dostáva do povedomia práve pre túto jedinečnú
atmosféru. Neostáva nič iné,
len dúfať, že naše verné publikum zachová túto tradíciu aj
do ďalších ročníkov. Tlmočím
vám všetkých veľkú spokojnosť a poďakovanie od všetkých účinkujúcich. Také publikum, aké je v Novej Dubnici,
sa stáva pre každú skupinu
ďalším hráčom.
Na záver patrí poďakovanie
všetkým, ktorí akýmkoľvek
spôsobom prispeli k zdarnému
priebehu tejto akcie, hlavne
mestu Nová Dubnica, spoločnostiam Termonova, Aquatec,
Tremex, Burex s.r.o., relax
centrum Kalimero, Urpiner,
pracovníkom Amﬁk pubu za
poskytnuté priestory a výborné klobásy, Lacovi Kossuthovi
za zabezpečenie afterparty
a prenocovania pre hudobníkov, Jankovi Nižňanovi za poskytnutie aparatúry, Lukášovi
Suchánkovi za ozvučenie akcie
a iným.
Marian Šupák
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Nemci, Česi a Slováci
obsadili Novú Dubnicu!

Pozvánky na kultúrne podujatia
LORD NORTON a SLUHA JAMES
(po 20-tich rokoch)
Pondelok 29. októbra o 19:00 hod.
Kino Panorex
Je pre nás potešením stáť pri obnove a znovuzrodení legendárnej komédie LORD NORTON a SLUHA JAMES.
Stano Dančiak a Marián Zednikovič pred 20-timi rokmi
postavili latku dobrej zábavy vysoko. Veríme, že kultový titul si obľúbi aj nová generácia.V novom predstavení
LORD NORTON a SLUHA JAMES si diváci budú môcť
vychutnať nezameniteľný humor, veselé a netradičné
príhody v skvelom hereckom obsadení Ľuboša Kostelného a Jozefa Vajdu.. Vstupné: 12€.

SMEJKO A TANCULIENKA - HIP, HIP, HURÁ
Sobota 3. novembra o 16:00 hod.
Kino Panorex
Prinášame vám úplne nové predstavenie HIP HIP
HURÁ, kde sa konečne dozviete, ako sa Smejko a Tanculienka spoznali, skamarátili, a možno prezradia aj viac
v nových pesničkách a rozprávkach. Pobozká Tanculienka žabu v rozprávke Žabí princ? Premôže Smejko veľkú
špinu Fúľu Bakanú? Kto je to Obor Tatroš? Pôjdu s Klbkom do sveta, zahrajú si Človeče nehnevaj sa, uhasia oheň
s pesničkou Bim bam bom? Nebude chýbať autogramiáda
na nové DVD Hip hip hurá! a obľúbené spoločné fotenie.
Predstavenie je vhodné od 2 rokov. Vstupné: 9€.

Hlavní detskí predstavitelia očakávaného ﬁlmu. Foto: Mário Badík.
Rovnako ako aj v roku 1983,
aj v tomto roku sa Nová Dubnica stala terčom záujmu
netradičných návštevníkov.
Štáb nemeckých, českých,
ale najmä slovenských ﬁlmárov očarila výnimočná
architektúra nášho mesta
a zábery z jeho zákutí si budeme môcť pozrieť v pripravovanom hranom ﬁlmovom
debute režisérky Martiny
Sakovej, Leto s Bernardom.
Film je plný hereckých
hviezd zo Slovenska, Čiech
a Nemecka. Okrem zvučných
mien a známych hercov, sú
hlavnými hviezdami ﬁlmu deti
Jonáš a Alex.
Po Handlovej a Prievidzi
sa Nová Dubnica stala ďalším
z miest, kde medzinárodný
tím ﬁlmárov nakrúcal. Podľa
producentky ﬁlmu Kataríny
Krnáčovej, bola rozhodujúcou
pri výbere, práve architektúra
mesta. Ako ďalej podotkla,
tvorcovia by sa chceli týmto ﬁlmom s uvoľnenou atmosférou
a ľahším tónom, plného hudby
a veselých farieb, viac priblížiť
k detským divákom.
Jednu z hlavných detských
úloh hrá Slovenka Liana Pavlíková. „Zažijeme veľa dobrodružstiev, ktoré by sme v reálnom živote nemali možnosť

prežiť. Postava, ktorú hrám,
mi nie je veľmi podobná, takže
je to celkom zábava,“ povedala
s úsmevom L. Pavlíková.
Dej sa točí aj okolo chlapca
Jonáša, ktorého hrá Eliáš Vyskočil. Ten sa po smrti otca
rozhodne napriek zamietavému postoju matky, podniknúť
dlhú cestu na Slovensko za
svojim dedom a stráviť s ním
letné prázdniny. „Je to moja
prvá veľká úloha. Predtým
som si zahral iba v rôznych
epizódnych roliach či komparze. Môj dedo bol kaskadér,
takže je to pre mňa taká motivácia,“ prezradil E. Vyskočil.
Filmovanie na Slovensku,
v Čechách, ako aj v Nemecku
si užíval nielen on, ale aj celý
medzinárodný ﬁlmový štáb.
Nakrúcanie nočných scén na
Mierovom námestí v Novej
Dubnici, ako aj pred kinom Panorex, spríjemňoval všetkým
zúčastneným otec predstaviteľky Alex. Priamo na námestí
pripravoval na grile lahodné
broskyne podávené s mascarpone.
Viac však prezrádzať nebudeme, už zo samotného nakrúcania je však isté, že nudou
v kine rozhodne trpieť nebudete. Ako to už vo ﬁlmoch,
kde hlavné úlohy patria deťom
býva zvykom, nebude núdza

o veselé scény, žartovné výjavy zo života či momenty plné
šibalstiev.
Po mnohých krátkych animovaných a dokumentárnych
ﬁlmoch je hraný dlhometrážny
ﬁlm Leto s Bernardom debutom M. Sakovej, ktorá je spolu
s Nemkou Silke Shulz autorkou scenára a osobne dohliada
aj na nakrúcanie ﬁlmu. „Film
bude o chlapcovi, ktorý uteká z Nemecka do Handlovej
k dedovi a zažije s ním krásne
prázdniny. Je to prázdninový ﬁlm, v ktorom je veľa vody
a zelene. Je to ﬁlm o priateľstve, o prvej láske, ale aj
o tom, ako nemyslieť len na
seba, ale aj na ostatných,“ prezradila čo to o pripravovanom
ﬁlme jeho autorka M. Saková.
Nakrúcanie scén v Novej
Dubnici patrilo k posledným,
a ďalej sa natočený materiál
presunie do štúdií, kde sa mu
budú venovať strihači, graﬁci,
aby sa hotový ﬁlm divákom
mohol predstaviť v kinách už
nasledujúce leto. A možno
práve ďalšie leto čaká Novodubničanov ešte jedno milé
prekvapenie spojené s premietaním tohto ﬁlmu. Ale viac
už prezrádzať nebudeme.

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

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

SNOW FILM FEST
Štvrtok 29. novembra v čase 18:00 – 22:00 hod.
kino Panorex
Po roku opäť pozývame všetkých milovníkov cestovania,
dobrodružstva, pohybu a adrenalínu na outdoorový ﬁlmový festival. Bližšie informácie v budúcom vydaní.

Marián Michalko

Panorex ožije klepotom paličiek
Čipkárky z celého Slovenska prídu do Novej Dubnice. V dňoch 12. - 14. októbra 2018 privíta naše
mesto čipkárky z celého Slovenska, aby si navzájom vymenili skúsenosti a zároveň sa predstavili
svojou tvorbou obyvateľom a návštevníkom Novej Dubnice.
Svoje stretnutie venujú Svetielku nádeje z Banskej Bystrice. Budete si môcť prezrieť darčeky, ktoré
čipkárky pripravili. Zároveň ľubovoľné vstupné bude poslané na účet Svetielka nádeje.Pani Jarmila Rybánska, majsterka ĽUV predstaví v sprievodnej výstave čipky z 18-tich regiónov Slovenska.
Máme najviac druhov čipiek v celom svete.
Stretnutie začína v piatok 12. 10. od 14.00 do 18.00 hod, pokračuje v sobotu 13. 10. od 9.00 do
18.00 hod. a v nedeľu 14. 10. od 9.00 do 14.00 hod. Tešíme sa na vás!

VIANOČNÝ KONCERT MISTŘÍŇANKY
Nedeľa 9. decembra o 18:00 hod.
Kino Panorex

Príďte si vychutnať spojenie kvalitnej dychovky s tradičnými vianočnými koledami okorenené štipkou klasiky. Nádherné piesne ako Ave Maria, Vánoce vánoce přicházejí, ale aj V Mistříně na dolině
sú zárukou úžasného zážitku. A legendárne Mistřínské kroje budú len čerešničkou na torte.
Dĺžka podujatia: 2 hodiny. Vstupné: 7€.
Informácie o programoch a predpredaj vstupeniek na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica:
Tel. 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

www.novadubnica.sk
Z bloku mestskej polície
Dňa 5. 8. 2018 o 16.35 hod., pred podnikom so zmrzlinou Velice,
riešila hliadka mestskej polície parkovanie osobného motorového vozidla, ktorého vodič porušil viacero dopravných predpisov.
Vodič, 33-ročný obyvateľ mesta, nemal chuť sa baviť s príslušníkom mestskej polície, tak z miesta riešenia priestupku so zmrzlinou v ruke vo svojom vozidle odišiel, bez rešpektovania príkazu
na zotrvanie na mieste, čo bolo istým pobavením pre prítomných
návštevníkov. Menšia naháňačka skončila až na Trenčianskej
ulici, avšak ani tam nebol tento muž ochotný vec vyriešiť. Konanie uvedenej osoby v súčasnosti preveruje Policajný zbor.
Od júla 2018, iba 22-ročný obyvateľ mesta, neustále svojim nemiestnym správaním a obťažovaním svojich susedov na Ul. SNP
365 v nočnej dobe, skúšal trpezlivosť príslušníkov mestskej polície. Z bytu, v ktorom býva, bolo často počuť hluk a hlasnú hudbu.
Obyvateľom tejto lokality dokazoval kvalitu svojej aparatúry tým,
že vysunul reproduktor do okna a skúšal, či dokáže ozvučiť veľký
priestor - dokázal, najmä v čase, keď bežní ľudia chceli spať. Pri
pokuse o riešenie mestskou políciou nereagoval na opakované
zvonenia a výzvy hliadky. Po niekoľkých neúspešných pokusoch
o kontakt s uvedeným mladým mužom, tento nakoniec prišiel
na oddelenie mestskej polície v sprievode svojich príbuzných svoje konanie oľutoval a prisľúbil, že sa to už opakovať nebude.
Je však otázne, dokedy. Za svoje správanie bol riešený v zmysle
zákona.

Spoločenská kronika
Privítali sme najmenších:
Matúš Guliš, Melánia Švecová, Vanesa Ptáčková, Lareine
Gafarová, Adela Beňová, Lívia Záhorská, Stanislava
Bednárová, Lucas Šinko, Nela Švecová, Tobias Gahér.
Smútime:
PhDr. Jarmila Gašparová, Viktor Čurik, Marta Beďačová,
Marta Haliaková, Anna Porubská.

OZNAMY
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Spomienky a poďakovania
Viliam Bachratý
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať,
tichú modlitbu odriekať a s láskou spomínať.
23. septembra uplynulo 9 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Viliam Bachratý. Kto ste ho
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti,
vnúčatá a pravnúčatá.
Janka Mináriková
Dňa 18. septembra uplynulo desať rokov,
odkedy nás navždy opustila naša milovaná dcéra, manželka, krstná mama a sestra
Janka Mináriková. Kto ste ju poznali, venujte
jej s nami tichú spomienku.

Richard Provazník
17. septembra uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš syn a brat Richard Provazník. S láskou spomínajú rodičia, brat Roman
a ostatná rodina.

Štefan Ševčík
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho mal rád,
nezabudne. Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa
milovali. Dňa 9.9.2018 sme si pripomenuli
10. výročie úmrtia nášho drahého zosnulého
Štefana Ševčíka. S láskou na neho spomína
smútiaca rodina.
Katarína Bieliková
Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v našich srdciach stále
žiješ spomienkami. Dňa 11. septembra uplynie 12 rokov, čo nás
opustila milovaná mama a svokra Katarína Bieliková. S úctou
a láskou spomína syn Lacko, nevesta Majka a vnučka Katka.

Na pekných akciách je radosť pomáhať

Emanuel Pažitný
Dňa 14. augusta 2018 uplynulo 40 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec
a dedko Emanuel Pažitný. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú deti a vnúčatá.

Mária a František Lančinovci
S láskou spomíname na pána Františka
Lančina, ktorý nás navždy opustil. Zároveň sme si 27. septembra pripomenuli jeho
nedožité sté narodeniny. Tretie výročie plynie od úmrtia našej milovanej mamy Márie
Lančinovej. S láskou si na oboch rodičov spomínajú deti, vnúčatá i pravnúčatá.

Vladko Masár
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal
rád, nezabudne. Dňa 13. septembra uplynulo
10 rokov od smrti nášho láskavého manžela,
otca a dedka Vladimíra Masára. Za spomienku ďakuje manželka a deti s rodinami.

Olinka Sousedíková
Dňa 9.10.2011 odišla na večnosť naša drahá
maminka, babinka Olinka Sousedíková. Navždy ostaneš v našich srdciach. S láskou spomína dcéra Hanka s rodinou.

Pre naše mesto urobila veľa

Tieto múzy - hostesky sú vždy ochotné pomôcť.
Na pozvanie vedúcej oddelenia kultúry Evy Kebískovej, sme s kolektívom členiek Jednoty dôchodcov Slovenska ochotne prišli pomôcť pri ﬁnálnej príprave občerstvenia studenej kuchyne. Toto
zdravé občerstvenie pripravili pani kuchárky v školskej kuchyni Základnej školy na Ul. Janka
Kráľa. Po dokončení prípravy sme dobroty servírovali na slnkom ožiarenej terase. Naša úloha pokračovala druhou časťou, keď sme obsluhovali návštevníkov akcie v jednotných outﬁtoch s nápisom „Múzy v malom meste“, ktoré nám venoval mestský úrad. Táto akcia bola veľmi vydarená, za
čo patrí vďaka všetkým, ktorí ju pripravovali.
Soňa Kršková, výbor ZO JDS

CESTUJTE S NAMI
MÚZEJNÁ VIEDEŇ - jednodňový zájazd oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica - 26. októbra 2018
Muzeálna Viedeň, ako ju poznáme, je rakúskym štátnym sviatkom 26.októbra, počas ktorého sú
každoročne v tento deň sprístupnené viedenské paláce, kde sú ministerstvá či Rakúsky parlament... a kedy sú vstupy do mnohých viedenských galérií znížené, niektoré i zdarma. Rakúsko
oslavuje 26. októbra štátny sviatok a oslavy s bohatým sprievodným programom prebiehajú v celej
krajine. Vo Viedni je centrom osláv Heldenplatz, kde po celý deň prebiehajú prehliadky a program
rakúskych ozbrojených síl Österreichs Bundesheeres, s vystavenou vojenskou technikou. Vo Viedni je asi 100 múzeí, ktoré v tento deň môžete navštíviť zdarma alebo so zľavami.
Program zájazdu: Odchod o 6:00 hod. z Mierového námestia, zastávka smer Trenčín. Príchod do
historického centra Viedne, prehliadka historického centra Viedne so sprievodcom, oboznámite
sa tiež s možnosťami, aké múzeá môžete v tento deň navštíviť. Nasleduje individuálna prehliadka
priľahlých múzeí podľa vlastného výberu (Hofburg, Apartmány Sisi, Albertina, Prírodovedno-historické múzeum, Umelecko-historické múzeum a iné). Odchod z Viedne o 18:00 hod.
V cene 22 € je zahrnutá doprava klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, program a organizácia. V cene nie je zahrnuté poistenie a prípadné vstupy do múzeí! Možnosť poistiť sa cez
oddelenie kultúry v sume 1,08 €.
Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110
a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

S ľútosťou a smútkom sme
prijali správu, že 19. augusta
navždy dotĺklo srdce matky,
babičky, susedy, dlhoročnej
obyvateľky nášho mesta a priateľky PhDr. Jarmily Gašparovej.
Život je už taký. Prináša
so sebou radosť i žiaľ. Aj keď
dlhšiu dobu zápasila so zákernou chorobou, odišla náhle,
bez rozlúčky. Len ťažko sa dá
tomu uveriť. V našej pamäti
zostane tak, akoby len niekde
odišla. Vždy bola plná energie
a do posledných chvíľ bojovala
s nepriazňou osudu.
Počas svojich plodných rokov urobila veľa. Svojou prácou a činnosťou v prospech
nášho mesta, zanechala po
sebe stopu, ktorú nie je možné
prehliadnuť. Viac ako dvadsať
rokov pracovala ako redaktorka, neskôr ako šéfredaktorka vo ﬁremných novinách
Predstih v ZTS Dubnica nad
Váhom. Popri svojej práci a výchove dvoch synov si dokázala

nájsť voľný čas aj pre aktivity
pri skrášľovaní a rozvoji nášho
mesta. Niekoľko funkčných
období bola poslankyňou MsZ
a takmer dvadsať rokov predsedníčkou ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici. Ako
redaktorka, ale aj v období, keď
už bola na dôchodku, podieľala
sa na výrobe mestských novín
Novodubnické Zvesti. S veľkou záľubou sledovala dianie
v novodubnickom i dubnickom
športe. Patrila najmä medzi
skalné fanúšičky hokeja, ale aj
lyžovania a futbalu. Vo svojich
článkoch predstavila mnohých
vrcholových športovcov a významných osobností.
Poznali sme ju ako pracovitú, spoľahlivú, ale aj prísnu.
Napriek svojej dôslednosti
a prísnosti si však vytvorila
veľa pekných a dlhotrvajúcich
priateľstiev. Najmä v Únii žien
Slovenska, kde bola členkou
OO v Ilave, pod jej vedením
uskutočnil výbor množstvo
zaujímavý akcií aj v našom

meste. Roky bola dušou pri
organizovaní výstavy Z Našich
Záhrad, z ktorej v spolupráci
so záhradkármi vznikla pekná
celomestská akcia. Aj keď jej
už zdravie nedovolilo aktívne
sa zapájať do diania v meste,
vždy zatelefonovala, opýtala
sa, čo je nové, poukázala na
nedostatky, skritizovala a navrhla riešenie.
Všetci, ktorí sme ju poznali,
jej zmysel pre čestnosť, spravodlivosť a poriadok, vieme
koľko optimizmu a priebojnosti mala v sebe. Dokázala
si poradiť aj s tými najzložitejšími situáciami. Žiaľ, nebolo
v jej moci, aby si poradila
s tým najsilnejšim súperom.
Najväčší zápas vo svojom živote, zápas o život, prehrala.
Všetci, čo sme ju poznali, si
zachováme jej obraz hlboko
v pamäti. V našich srdciach
zostane navždy.
M. Babuková
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Najkratšia trať bola určená pre rodiny s deťmi.
Napriek strašeniu počasia
sa tento rok vydalo na inovované trate „Dubničáku“ viac
ako 400 cyklistov. Prišli skutoční pretekári, ale aj hobíci,
starší cyklisti i celé rodinky.
Na štartovej čiare bolo pravdaže najviac našincov, ale nechýbalo ani početné zastúpenie českých bajkerov a našli sa
aj Maďari, Poliaci... V poslednú

prázdninovú sobotu sa pustili
popasovať s niektorou z piatich tratí. Žiadne krúženie po
námestí, aj na tej najkratšej,
9-kilometrovej, sa šlo lúkami,
lesnými cestičkami, do kopca
i z kopca. Tak ako sa na maratón horských bicyklov patrí.
Mimochodom,
najdlhšia
z tratí - NIVEA KING merala
až 100 km. Ako jediná zo žien
si na ňu trúﬂa Adéla Otevře-

lová a náročný boj s terénom
úspešne dokončila po takmer
9 hodinách. Klubúk dolu. Pre
porovnanie, najrýchlejší muž
túto trať zvládol za niečo viac
ako 6 hodín. Všetci účastníci
si však zaslúžia za svoj výkon
uznanie a rešpekt.
Druhá najdlhšia trať merala 73 km a najrýchlejší na nej
bol Slovák Tomáš Višňovský,
profesionálne jazdiaci za český tím.
Najviac pretekárov (228)
na Novodubnickom maratóne
štartovalo na trati označenej
ako KLASIK. Merala 41 km
s prevýšením 1250 m a súťažilo
sa na nej v piatich kategóriach,
tento rok premiérovo aj v kategórií elektrických bicyklov.
Najmaldší pretekár, ktorý si
túto trať poctivo odšliapal, mal
len osem rokov.
Dve najkratšie trate už neboli súťažné, boli určené predovšetkým rodinám s deťmi,
rekonvalenscentom a začínajúcim bajkerom.
Po návrate z prírody mali

účastníci pripravený kompletný servis. Výborný guláš
a rizoto v školskej jedálni,
pitný režim v Amfík pube,
zmrzlinu vo Velice. Nechýbala
samozrejme možnosť poumývať ako seba, tak aj bicykel,
či možnosť masáže v stánku
Kryowell.
Novodubnický maratón sa
opäť vydaril. A opäť to bolo aj
zásluhou množstva dobrovoľníkov ktorí s prípravami pomáhali, vďaka všetkým partnerom a priateľom podujatia,
žiaľ všetkých tu ani nie je možné vymenovať. Vďaka patrí
skvelej spolupráci s MsÚ Nová
Dubnica na čele s primátorom
Marušincom a Trenčianskemu samosprávnemu kraju na
čele so županom Baškom, pod
ktorého záštitou sa podujatie
uskutočnilo.
Dubničák o rok oslávi
25-te narodeniny. Pridajte sa
k nám opäť 24. augusta 2019.
Roman Holý
MTB klub Dubnica

Mestský klub stolného tenisu

Družstvo dospelých z MKST Nová Dubnica.
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica (MKST),
ako občianske združenie,
už viac ako 20 rokov združuje nadšencov a priaznivcov
stolného tenisu.
Za toto obdobie sa rozšírila
hráčska základňa z pôvodných 10 zakladajúcich členov
postupne až na 35 registrova-

ných hráčov. V súčasnosti to
však už neplatí. Rôzne dôvody
(odchod talentov za lepšími
podmienkami, strata záujmu
u mladých hráčov, vyšší vek
a zdravotné problémy starších
hráčov) spôsobili úbytok hráčskej základne MKST.
V súčasnej dobe za MKST
hrá 13 dospelých (8 mužov,
5 žien) a 9 detí (8 chlapcov,

1 dievča) v nasledovných súťažiach družstiev: 3. a 5. liga
muži, 1. liga dorastenci, 1. liga
starší žiaci.
V uplynulej sezóne 2017/
2018 sa viac darilo mladším zástupcom MKST, či už
v individuálnych súťažiach
alebo v kolektívoch. Laura
Vinczeová slávila úspechy tak
na krajských turnajoch, ako
aj na úrovni Slovenska. Jej
výsledky neunikli pozornosti reprezentačného trénera,
ktorý ju nominoval do kádra
širšej reprezentácie Slovenska. Martin Pšenka sa taktiež
nenechal zahanbiť a zaradil sa
k absolútnej slovenskej špičke. Pravidelne hrával aj 2. ligu
za družstvo mužov. Družstvo
starších žiakov vyhralo svoju
dlhodobú súťaž, čím si vybojovalo právo hrať kvaliﬁkáciu
o majstra Slovenska.
MKST každoročne organizuje Vianočný turnaj pre neregistrovaných hráčov všetkých
vekových kategórií. Dobrá ná-

lada, pohyb počas vianočných
sviatkov a zaujímavé ceny sú
zárukou neustáleho záujmu
o túto akciu. Okrem toho
MKST spolupracuje so Základnou školou J. Kráľa, ktorá
v hracích priestoroch MKST
už šiesty rok prevádzkuje krúžok pre záujemcov o tento
šport.
Za to, že sa môže stolný tenis ako športové odvetvie, na
Novej Dubnici naďalej rozvíjať, nemalou mierou prispieva
aj Mesto Nová Dubnica. Tým,
že poskytlo stolným tenistom
priestory a každý rok poskytuje ﬁnančnú dotáciu, je možné
zachovávať tradície v tomto
športovom odvetví. Poskytnutá dotácia umožňuje pokryť
ﬁnančné náklady spojené s registráciou družstiev do súťaží,
uhrádzať registráciu jednotlivých hráčov v SSTZ, pokryť
cestovné náklady čo sa týka
najmä mládežníckych súťaží.
Štefan Prekop

zatiaľ bez víťaza

KSD Nová Dubnica je hokejbalový team fungujúci od
roku 2001. Príprava KSD na
17. sezónu v súťažnom ročníku 2017/18 sa vykonávala
formou tréningov v Saleziánskom stredisku Nová Dubnica.
Počas celého súťažného obdobia sa zapojili do trénovania
aj deti v kategórii U16 a mládež
v kategórii U19, ktorí sa pripravovali na reprezentáciu na celoslovenských turnajoch.
Súpisku „oranžových“ tvorilo 22 hráčov a dvaja brankári.
Zapracovaní mladí hráči (L.
Gavenda, K. Vavro) boli doplnení ešte mladšími (D. Kupecký, N. Gálik). V tíme zostali na
striedavý štart aj hráči Slovenskej hokejbalovej extraligy (L.
Kapko, M. Valášek, A. Husár, V.
Satina), či pre potreby play off
ľadový hokejisti (T. Nechala, M.
Habšuda, D. Hegyi, L. Klíma)
i hokejbalový tréner ŠK 98
Pruské (M. Gregorík).
Po minuloročnom zisku
Majstra Trenčianskej hokejbalovej ligy (ďalej len „THbL“) sa
predstavilo KSD v 12 zápasoch
základnej časti, kde obsadilo
v tabuľke 2. miesto. V semiﬁnále sa stretli Novodubničania
s nabitým mužstvom hokejistov
Youngsters Dubnica a víťazstvom 3:1 na zápasy sa prebojovalo do ﬁnále THbL. Vo ﬁnále
čakalo na KSD už piaty rok po
sebe mužstvo Falcons Trenčín,
za ktoré hrávajú zväčša známi aktívni hokejisti. Po prvom
ﬁnálovom zápase sa radovali
hráči KSD, avšak Falcons Trenčín dokázali nasledujúce dva

zápasy vyhrať a otočiť sériu vo
svoj prospech. S nožom na krku
KSD vo štvrtom zápase po veľkej dráme sa podarilo zvíťaziť
KSD, do opustenej brány zariadil vyrovnanie ﬁnálovej série na
2:2 kapitán M. Vozár. Nasledujúci deň 8.7.2018 sa mal odohrať
rozhodujúci zápas, ale vedenie
ligy nebolo schopné zabezpečiť
rozhodcu a do dnešného dňa
teda ani nepoznáme víťaza.
Odohranie rozhodujúceho zápasu o Majstra THbL je zatiaľ
iba v pláne vedenia ligy.
V polovici júna reprezentoval
výber THbL ako „kapitán mužstva“ – M. Valášek pod hlavičkou „Slovenský Orol Trenčín“
na prestížnom hokejbalovom
turnaji Országh cup 2018 v Banskej Bystrici. V konkurencii 24
mužstiev sa však výber ligy zaradil iba medzi najlepšiu osmičku, keď nezvládol štvrťﬁnálový
zápas.
V termíne od 12.6. do 17.6.
2018 sa dostal náš najlepší hráč
M. Vozár do výberu pre reprezentáciu Slovenskej republiky
v hokejbale na Majstrovstvá
sveta
organizácie
WBHF
v Moskve, kde vybojoval so
svojimi spoluhráčmi úctyhodné
3. miesto.
Na úplný záver patrí poďakovanie mestu Nová Dubnica za
poskytnutú dotáciu z rozpočtu
mesta Nová Dubnica, ktorá
bola použitá na nákup športovej
výstroje a športových potrieb
na hokejbal a Saleziánskemu
stredisku Nová Dubnica, kde
na ihrisku môžeme celoročne
trénovať.
Rastislav Uhlík

Rýchlejšie k terču - úspešný projekt hasičov z Kolačína
DHZ Nová Dubnica – Kolačín je ako nezisková organizácia ﬁnancovaná z viacerých zdrojov. Okrem dotácie
z mesta sa snažíme získavať
peniaze formou rôznych projektov a príspevkov.

Družstvo dievčat v plnom nasadení.

Jedným z takýchto projektov je projekt „Rýchlejšie
k terču.“ O dotáciu na tento
projekt sme žiadali v rámci
výzvy na podanie žiadosti o
dotácie z rozpočtu Trenčian-

skeho samosprávneho kraja.
Dôvodom, pre ktorý sme reagovali na výzvu, je podporiť našich pretekárov, aby mohli plnohodnotne konkurovať iným
tímom na súťažiach a aby ich
výkony boli podporované kvalitným vybavením. Rovnako
podstatné pre nás je reprezentovať zbor na súťažiach nielen
v rámci ilavského okresu, ale
aj za jeho hranicami.
Z poskytnutej dotácie sme
nakúpili súpravu detských

hadíc, detské savice, súpravu
športových hadíc pre dorast,
opasky a športové tenisky pre
dievčatá, ktoré reprezentovali náš zbor na krajskom kole
v Bystričanoch. Všetko zakúpené vybavenie je nevyhnutné aj v ostrom zásahu.
Preto sme radi, že sme boli
vybraní spomedzi uchádzačov
o dotáciu. Nákup tohto materiálu nám pomohol zvýšiť
materiálovo-technické zabezpečenie zboru. Celkovo sme

nakúpili vybavenie v hodnote
1600 €, pričom 50 % nám prispel Trenčiansky samosprávny
kraj. Veríme preto, že vybavenie v našich rukách vydrží čo
najdlhšie a bude slúžiť nielen
súčasným pretekárom, ale aj
nasledujúcej generácii.
Dušan Kačík
predseda DHZ
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