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Na svet prišla nová Rozprávka

Rozprávka oživuje niektoré už takmer zabudnuté rozprávko-
vé postavy, ale aj ducha starých ruských rozprávok.

Michail Michajlov s dcérou Natašou a Jankou Orieškovou               
z mestského úradu, ktorá koordinovala vydanie knižky.

Vedeli ste, že Baba Jaga má 
jednu nohu drevenú a lieta                                                                      
v mažiari? Že škriatok Do-
movienok býva veselým 
ochrancom obyvateľov do- 
mu? A poznáte banditu Solo-
veja či draka Zmij Goryniča?

Toto všetko, ale aj to, ako do-
padol napínavý príbeh o une-
senej rusalke Ksjuši, si mô-
žete prečítať v detskej knižke 
Rozprávka, ktorá práve uzrela 
svetlo sveta.

Knižôčka sa zrodila zo 
spolupráce nášho mesta                                  
a partnerského ruského mesta 
Dubna. Jej autorom je Michail 
Michajlov, spisovateľ z Dubny, 
ilustrovala ju pani Polina Va-
siljeva (Rusko), preložila pani 
Mária Šubová (Slovensko)                 
a vydalo Mesto Nová Dubnica.

Jej uvedenie do života sa 
uskutočnilo 20. septembra                
v Ruskom centre vedy a kultú-
ry v Bratislave za prítomnosti 
autora Michaila Michajlova, 

jeho manželky a dcéry. Krst-
ným otcom tohto dielka sa stal 
primátor Novej Dubnice Peter 
Marušinec a Karl Tikhaze – 
radca – vyslanec Ruskej fede-
rácie na Slovensku. Knižôčku 
uviedli do života netradične 
– bublinami z bublifuka, aby 
tak ako bubliny, vyčarila ús-
mev na každej detskej tvári. 
Ako vyzdvihol pán Tikhaze vo 
svojom príhovore, Rozprávka 
oživuje niektoré, neprávom 
už takmer zabudnuté, roz-

právkové postavy, ale aj ducha 
starých ruských rozprávok, 
v ktorých sa hrdinovia z rôz-
nych prostredí či sociálnych 
vrstiev spoja v boji proti zlu                                                                         
a nespravodlivosti. A preto 
majú rozprávky radi nielen 
deti, ale často aj my dospelí.

Autor knižky pán Michajlov 
sa priznal ku veľmi blízkemu 
vzťahu ku Slovensku, veľmi 
rád Slovensko navštevuje, 
možno aj preto, že v Bratislave 
študovala jeho dcéra. Jeho sr-
dečný príhovor bol popretká-
vaný veršami a vtipnými zá-
žitkami. 

Primátor nášho mesta 
zhodnotil vzájomnú družbu 
oboch miest, ktorá sa začala 
písať v roku 2014 formou vzá-
jomných návštev ich predsta-
viteľov, pracovných stretnutí 
a obchodných kontraktov spo-
ločností a neskôr výmennými 
pobytmi študentov. Poďakoval 
pánovi Michajlovi za jeho dvoj-
ročnú prácu na tejto knižke, 
ktorá vznikla ako ďalší krok 
zbližovania sa Dubny a Novej 
Dubnice. 

A keď bublinky zavírili nad 
Rozprávkou, prítomní vyjadri-
li prianie, aby rozšírila obzo-
ry detí a možno aj dospelých                  
o nový jazyk ale aj kultúru 
vychádzajúcu zo spoločných 
slovanských koreňov.

PH

Poslanci sa stretli na zasad-
nutí v Kultúrnej besede dňa 
18. 9. 2019. Podľa programu 
čakalo na nich prerokovať 
šestnásť bodov. 

Po schválení programu 
úvod rokovania patril hlavnej 
kontrolórke, ktorá predniesla 
správu o výsledku realizova-
ných kontrol. Ako to už v živo-
te býva, nie všetko je bez chýb 
a nedostatkov, čo potvrdila aj 
kontrola hlavnej kontrolórky. 
Kontrolované subjekty boli vy-
zvané, aby prijali opatrenia na 
odstránenie nedostatkov.

Bodom číslo dva bola sprá-
va o hospodárení s rozpočtom 
mesta za prvý polrok 2019. Čer-
panie fi nančných prostriedkov 
je v súlade s rozpočtom. Mesto 
Nová Dubnica nemá žiadne 
záväzky voči dodávateľom po 
lehote splatnosti. 

Bod číslo tri hovoril o po-
hľadávkach mesta. Tu treba 
konštatovať, že pohľadávky sa 
znižujú, ale nie takým tempom 
ako by sme si predstavovali.  
Pohľadávky sú väčšinou za 
nedoplatky na dani z nehnu-
teľností resp. neuhradenie po-
platkov za nájom. 

V bode štyri a päť poslanci 
schválili nové Všeobecne zá-
väzné nariadenia mesta Nová 
Dubnica (len VZN). Ide o VZN 
o miestnom poplatku za roz-
voj na území mesta. Prijatím 
tohto VZN sa zavádza popla-
tok vo výške 5 eur za každý aj 
začatý m2 podlahovej plochy 
nadzemnej časti stavby podľa 
jej účelu. Tento poplatok sa 
vzťahuje na stavby určené na 
podnikateľské účely. Pre stav-
by na bývanie poplatok nebol 
zavedený. Účelom prijatia na-
riadenia je zabezpečiť fi nanč-
né zdroje na budúce výdavky 
súvisiace s výdavkami na bu-
dovanie dopravnej a sociálnej 
infraštruktúry. 

Ďalším dôležitým VZN je 
nariadenie o prijímaní detí na 
predprimárne vzdelávanie v 
materskej škole v zriaďova-
cej pôsobnosti mesta. Cieľom 

tohto VZN je snaha o legálne 
zvýhodnenie občanov s trva-
lým pobytom na území mesta 
Nová Dubnica. To znamená, že 
dieťa občana s trvalým poby-
tom na území mesta by malo 
mať väčšie predpoklady na 
umiestnenie v materskej škôl-
ke v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta. 

V ďalších bodoch išlo                        
o schválenie vecného breme-
na pre jednotlivých žiadateľov, 
ktorí v rámci individuálnej by-
tovej výstavby, požiadali o vy-
budovanie inžinierskych sietí 
na pozemkoch vo vlastníctve 
mesta. Poslanci ďalej súhla-
sili s prenájmom pozemku 
pre Výskumný ústav vodného 
hospodárstva, ktorý vybuduje 
monitorovací objekt na sledo-
vanie znečistenia podzemných 
vôd na rôznych parcelách na 
celom území Slovenska. Dôle-
žitým bodom bolo aj schvále-
nie zámeru odpredať pozemok 
pod novú kioskovú trafostani-
cu pre Stredoslovenskú dis-
tribučnú, a.s. Žilina.  Ide o po-
zemok v Komenského sadoch, 
nachádzajúci sa pred obytným 
domom č. 56 resp. č. 57. Pôvod-
ná trafostanica bude zbúra-
ná a nahradená novou, ktorá 
bude mať podstatne menšie 
rozmery.

Posledným bodom roko-
vania zastupiteľstva boli od-
predaje pozemkov v časti 
IBV Miklovky. Išlo o pozemky 
priľahlé k rodinným domom a 
pozemkom vo vlastníctve žia- 
dateľov, ktorí tieto mestské 
pozemky dlhodobo užívajú a 
udržiavajú. Týmto by sme radi 
požiadali aj ostatných vlast-
níkov pozemkov v časti IBV 
Miklovky, ktorí užívajú mest-
ské pozemky, aby si vyspo-            
riadali majetkoprávne vzťahy 
a požiadali mesto o odkúpenie 
pozemkov ktoré užívajú. 

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

O bublinkový „krst“ sa postarali autor knižky Michail Michajlov (v strede), primátor Peter 
Marušinec a Karl Tikhaze – radca – vyslanec Ruskej federácie na Slovensku (vľavo).
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Dejiny nášho národa sú 
popretkávané množstvom 
udalostí, na ktoré môžeme 
byť aj s odstupom času prá-
vom hrdí. Jednou z nich je 
29. august 1944, keď sloven-
ský národ so zbraňou v ruke 
spontánne povstal proti ne-
meckej armáde a fašizmu.

Od vypuknutia Sloven-
ského národného povstania, 
uplynulo už 75 rokov. Výročie 
týchto dejinných udalostí si 
každoročne pripomíname aj 
kladením vencov pri pamätní-
ku kapitána Floriša Beňušku 
na cintoríne v mestskej časti 
Kolačín. 

Pri tejto príležitosti sa zá-
stupcovia mesta V. Bezdeda, 
J. Slavkov, M. Babuková, Z. 
Bieliková a J. Marušinec naj-
skôr zapísali do pamätnej 
knihy mesta. K historickým 
udalostiam SNP sa pri hrobe 
kpt. F. Beňušku vrátil vo svo-
jom príhovore poslanec MsZ 
Vincent Bezdeda. Pripomenul, 
že SNP je svedectvom hrdin-
ského boja za ideály slobody, 
demokracie a sociálnej spra-
vodlivosti. Pri príležitosti 75. 
výročia povstania vzdal úctu 
všetkým účastníkom bojov            
a tým, ktorí svojou aktívnou 
pomocou a činnosťou, sa zapo-

jili do nebezpečného a ťažkého 
zápasu za oslobodenie. 

Na posolstvo SNP zaspo-
mínal aj Ján Slavkov. Okrem 
iného zdôraznil, že inštitúcie, 
ktoré sú na to povolané, mali 
by národné povedomie viac 
upevňovať najmä u mladej 
generácie. „Deti sa v škole 
učia  o rôznych svetových de-
jinných udalostiach, ale neve-
dia takmer nič o období, kedy 
slovenský národ povstal proti 
zvrátenej fašistickej ideológii. 
Mladú generáciu treba viesť 
k tomu, že spory a konfl ikty 
sa nesmú riešiť násilím.Treba 
im pripomínať udalosti zo SNP, 
aby pochopili, akých neľud-
ských okov sa museli naši 
predkovia striasť, aby pre na-
stávajúce generácie vybojovali 
mier. Nebránili len slovenskú 
zem, ale aj našu kultúru, zvy-
ky a tradície. Vybojovali sme 
si národnú hrdosť, uznanie                    
a posilnili štátnosť súčasnej 
Slovenskej republiky“.

Prítomní sa na záver pietne-
ho aktu symbolicky poklonili 
pri hrobe F. Beňušku na pa-
miatku všetkých, ktorí v boji 
za oslobodenie vlasti položili 
svoje životy. 

M. Babuková

Pripomenuli sme
si výročie SNP

Významné osobnosti 
v našom okolí

Mesto Nová Dubnica dáva 
do pozornosti širokej verej-
nosti  zákon č. 346/2018 Z. z. 
o registri mimovládnych ne-
ziskových organizácií (ďalej 
zákon o registri MNO), ktorý 
je účinný od 1. 1. 2019. 

Tento zákon sa dotýka všet-
kých organizácií tzv. tretieho 
sektora, ktoré vymedzuje v                                                                        
§2. Mimovládnymi nezisko-
vými organizáciami, ktorých 
údaje sa zapisujú do registra 
sú: nadácie / neziskové organi-
zácie poskytujúce všeobecne 
prospešné služby / neinves-
tičné fondy / občianske zdru-
ženia, odborové organizácie                   
a organizácie zamestnáva-
teľov / organizácie s medziná-
rodným prvkom.

Zákon o registri MNO ukla-
dá povinnosť písomne zaslať 
Ministerstvu vnútra SR 
aktuálne údaje do registra 
MNO v rozsahu určenom tým-
to zákonom pre: novovzniknu-
té organizácie / pre existujúce 
občianske združenia, odboro-

vé organizácie a organizácie 
zamestnávateľov.

Mimovládna nezisková or-
ganizácia musí mať zapísané 
nasledovné údaje: názov a ad-
resa sídla / IČO / právna forma 
/ identifi kačné údaje o fyzickej 
osobe, ktorá je štatutárnym 
orgánom alebo členom štatu-
tárneho orgánu zapisovanej 
osoby.

Občianske združenia, odbo-
rové organizácie a organizácie 
zamestnávateľov, ktoré vznikli 
do 31. decembra 2018 mali po-
vinnosť oznámiť ministerstvu 
do 30. júna 2019 aktuálne údaje 
o štatutárnom orgáne (meno, 
priezvisko, adresa trvalé-
ho pobytu, dátum narodenia                  
a rodné číslo s uvedením dňa 
vzniku funkcie spolu s doku-
mentmi osvedčujúcimi skutoč-
nosti pre zápis údajov o štatu-
tárnom orgáne alebo členoch 
štatutárneho orgánu). 

Oznámenie sa zasiela pod-
písané takým počtom členov 
štatutárneho orgánu, aký je 
potrebný podľa zaregistrova-

ných stanov - pravosť podpisov 
sa úradne osvedčuje.

Z uvedeného dôvodu upo-
zorňujeme na dôležitosť ove-
renia si úplnosti a správnosti 
týchto údajov v evidencii ob-
čianskych združení  (do uve-
denia nového registra MNO do 
prevádzky sa zápisy podľa do-
terajších predpisov považujú 
za zápisy v registri podľa tohto 
zákona), z dôvodu, že:
a) osobe, ktorá nemá v registri 
uvedené údaje v rozsahu podľa 
§ 3 ods.1 písm. a), b), c)  a f)  
uvedeného zákona,
b) organizačnej jednotke ob-
čianskeho združenia, orga-
nizačnej jednotke odborovej 
organizácie alebo organi-
začnej jednotke organizácie 
zamestnávateľov, ktorá nemá 
v registri uvedené údaje  v roz-
sahu podľa § 3 ods. 2 písm. d) 
uvedeného zákona, mesto ne-
môže poskytnúť dotáciu z roz-
počtu mesta, nakoľko zákon                           
o registri MNO v § 6 ustanovu-
je pre subjekty verejnej správy 

všeobecný zákaz poskytnúť 
verejné prostriedky mimo-
vládnej neziskovej organizácii 
(napr. občianske združenie, 
nadácia, n.o.), ktorá nemá                
v registri zapísané zákonom 
požadované údaje.

Podľa novej legislatívy 
bude nový register mimo-
vládnych neziskových orga-
nizácií, do ktorého sa budú 
zapisovať údaje o nadáciách, 
neziskových organizáciách 
poskytujúcich všeobecne pro-
spešné služby, neinvestičných 
fondoch, občianskych združe-
niach, odborových organizá- 
ciách a organizáciách zamest-
návateľov a tiež organizáciách 
s medzinárodným prvkom                             
s cieľom vytvoriť jednotný, 
aktuálny a spoľahlivý zdroj in-
formácií pre orgány verejnej 
správy, súkromné fyzické aj 
právnické osoby, sprístupnený 
do 1. januára 2021.

Ing. Dana Šišková
vedúca ekonomického
oddelenia

Spomedzi slovenských uči-
teľov sa už druhýkrát bude 
vyberať jeden, Učiteľ Sloven-
ska, ktorý bude mať možnosť 
zúčastniť sa celosvetového 
fi nále súťaže Global Teacher 
Prize. Ide o cenu najlepšieho 
učiteľa sveta, ktorú vyhrali 
učitelia z rôznych kútov sve-
ta od Kanady, cez Britániu 
až po Keňu. 

Komenského inštitút a Ži-
vica tento rok dostali až 320 
nominácií na Učiteľa Sloven-
ska a sedemdesiat učiteľov 
sa do súťaže aj zapojilo. Zo 
sedemdesiatich učiteľov sa do 
najužšieho kola dostalo desať 
najlepších, najinovatívnejších, 
najinšpiratívnejších učiteľov, 
ktorí sa navzájom zoznámili                                      
v Zaježovej. Porotcovia hod-
notia najmä energiu učiteľa, 
jeho zapálenosť, inovatívne 
postupy pri učení, nápaditosť, 
spôsob dosahovania úspechov 
svojich žiakov, medzinárod-
né aktivity či osobný príbeh,                       
s ktorým sa učiteľ podelí. 

Medzi top desiatku učiteľov 
sa okrem pedagógov pôso-               
biacich na rôznych školách 
Slovenska dostala aj riaditeľ-

ka Súkromnej základnej školy                                                                          
v Novej Dubnici Jana Kra-
márová. Odpovedala nám na 
otázky, týkajúce sa súťaže aj 
jej práce. 

Ako sa cítite, ako jedna z de-
siatich nominantov, ktorí sa 
dostali do najužšieho kola 
súťaže Učiteľ Slovenska? 

Som milo prekvapená. No-
minovala ma Zelená škola. 
Najskôr som váhala, či prijať 
nomináciu, lebo som plachý 
človek. Ale prijala som to ako 
poctu pre celú našu školu. 
Myslím, že porotu oslovil jej 
príbeh, ktorého som súčasťou.          
A samozrejme mám radosť, 
že je opäť v nominácii učiteľ 
programu Krok za krokom. 
Minulý rok ho reprezentova-
la Ľubka Noščáková, ktorá je 
mimochodom tiež pôvodom 
Novodubničanka. 

Ako vnímate svojich kolegov 
v súťaži?

Z tých desiatich učiteľov 
som už dlhšie poznala Dadu 
Môťovskú z konferencií Hej-
ného matematiky. Školila nás 
aj keď sme s partnerskou 
poľskou školou z Gminy Miedź-
na robili projekt Erazmus + 
Na vandrovke s číslicami. Mi-
mochodom, tento rok sú nomi-
novaní traja učitelia, ktorí vyu-
čujú Hejného metódou. Všetci 
desiati sme sa spolu stretli                                                                    
v Zaježovej 2. septembra. Strá-
vili sme veľa času diskusiami 
na rôzne školské témy. Vytvo-
rila sa dobrá veselá partička. 
Aj sme si zaspievali, samozrej-
me slovenské ľudové, lebo 
Peter Pallo hrá výborne na 
harmoniku. Sú to úžasní ľudia 
a výborní učitelia. Trochu žar-
tom a trochu vážne sme du-
mali, ako by to dopadlo, keby 
sme pôsobili spolu na jednej 

škole. Ja si to viem predstaviť, 
ale môj hlas bol menšinový. 
Nevnímam tento projekt ako 
súťaž, ale ako príležitosť inšpi-
rovať sa majstrovstvom tých, 
ktorí ho tvoria. 

Čo pre vás znamená profesia 
učiteľa?

V tejto profesii som stretla 
veľmi veľa vynikajúcich ľudí      
s krásnymi hodnotami. Učite-
lia vždy boli a budú dobrovoľ-
níci, pretože neprepočítavajú 
čas na peniaze. Proste robia 
veci pre deti, pre ich dobro. 
Keď sme založili našu školu, 
podarilo sa mi do nej vtiahnuť 
priateľov i rodinu. Z toho mám 
radosť, lebo v nej trávim veľa 
času a jedných aj druhých by 
som inak asi zanedbávala.                       
V Krok za krokom som spo-
znala elitu slovenských uči-
teľov. Tu som zistila, čo potre-
buje zažiť každý učiteľ, aby bol 
šťastný. Potrebuje stretnúť 
ľudí, ktorí majú rovnaké ciele a 
sú ochotní sa so svojimi názor-
mi a skúsenosťami deliť. Pra-
videlne sme sa stretávali. Len 
čo sme prišli domov, hneď som 
išla skúsiť v triede niečo, čo 
sa osvedčilo kolegovi. Sedíte 
spolu, tvoríte nejakú aktivitu, 
maľujete pomôcky, chystáte 
úlohy na stanovištia... a po-
tom zažijete nadšenie detí, ich 
úspechy. Som učiteľka, toto je 
proste môj život.

Čo vás vie najviac potešiť zo 
strany žiakov? 

Keď sú úprimní. Raz mi 
dievčatko do písomky mies-
to odpovede napísalo: „Dou-
čím sa.“ Mám radosť, keď si 
deti pomáhajú. Sú asistenti 
a vysvetľujú učivo tým, ktorí 
ešte nepochopili. Deti hovo-
ria iným jazykom. Vzájomne 
si vedia veci lepšie vysvetliť. 

A keď sa im napriek počiatoč-
ným ťažkostiam začne dariť, 
ide ma uchytiť od nadšenia. 
Ale zo všetkého najkrajšie je, 
keď dieťa niečo objaví. Nevadí, 
že objaví objavené, vášeň je 
rovnaká. Mám aj radosť, keď 
berú vážne environmentálne 
problémy a snažia sa nás do-
spelých zburcovať, vytrhnúť                  
z ľahostajnosti. Naši napríklad 
teraz uvažujú o Gréte Thun-
berg a jej výzvach.

Je náročné byť v dnešnej 
dobe učiteľom? 

Myslím, že táto profesia 
bola vždy náročná. Dnes zá-
pasíme s technológiami, s ne-
dostatkom času, klamstvom, 
neoverenými informáciami. Je 
dobré poznať vzdelávací sys-
tém, ktorý je efektívny a ove-
rený. Sú krajiny ako Fínsko, 
kde celá spoločnosť podporu-
je školstvo, ale sú aj  krajiny, 
kde mladí ľudia strácajú vieru          
v zmysel života. Radšej by som 
bola, keby sme sa približovali 
k tomu Fínsku. Bola som tam, 
stojí to za úsilie. Cestou je 
vzájomná podpora, súdržnosť 
a dôvera. Je smutné, že dnes 
málo mladých ľudí chce byť 
učiteľom.

Aký by mal byť podľa vás naj-
lepší učiteľ Slovenska? 

Inšpiratívny a ľudský, a nech 
sa ním stane ktokoľvek, priala 
by som každému z nás, aby ta-
kého stretol vo svojom živote.

Vďaka za vaše odpovede.
Jasmína Jakalová

Ak máte záujem podporiť 
Janu Kramárovú, zúčastnite 
sa hlasovania o Učiteľa Slo-
venska na: www.sme.sk/uci-
tel_slovenska.

V našom regióne žije viace-
ro významných osobností, 
o niektorých vieme viac,                        
o iných menej.

Rada by som pripomenula 
človeka, ktorý pre ľudí v tomto 
regióne vykonal naozaj mno-
ho. 

Primár neurologického od-
delenia, MUDr. Karel Krajča, 
CSc. sa narodil v Třeběticích          
u Holešova. Po ukončení gym-
názia pokračoval v štúdiu na 
Lekárskej fakulte v Brne, ob-
hájil dizertačnú prácu, získal 
titul kandidáta vied a vedo-
mosti si dopĺňal aj štúdiom 
v zahraničí. Po ich ukončení 
nastúpil do OÚNZ v Považskej 
Bystrici a zakladal neurolo-

gické oddelenie v Dubnici nad 
Váhom.

Počas jeho primariátu bola 
kvalita diagnostiky a terapie  
na špičkovej úrovni. Svoju prá-
cu zavŕšil v ZÚNZ v Dubnici 
nad Váhom. Počas pracovné-
ho života vychoval mnoho vy-
nikajúcich neurológov, ktorí 
pracujú po celom Slovensku                        
i v zahraničí. 

V súčasnosti je MUDr. Ka-
rel Krajča na dôchodku a žije 
v Novej Dubnici. 

Ako jeho bývalí kolegovia 
mu k  jeho narodeninám pra-
jeme všetko najlepšie a želá-
me veľa  síl. 

MUDr. Stanislava Hofi erková

Poskytovanie dotácií mesta vs. 
údaje v registri MNO 

V súťaži „Učiteľ Slovenska“ 
aj Novodubničanka Jana Kramárová

Účastníci osláv: zľava Jaroslav Tlapák, Vincent Bezdeda, 
Zdenka Bieliková, Marta Babuková, Jaroslav Marušinec, 
Ján Slavkov. Foto: Eva Kebísková 
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V pondelok 9. 9. 2019 opäť 
pripravilo nepriaznivé po-
časie pre naše mesto ťažké 
chvíle. Dlhotrvajúce inten-
zívne dažde spôsobili stú-
panie hladiny na celej dĺžke 
Kolačínskeho potoka, takže 
s obavami sme priebežne 
kontrolovali kritické úseky 
potoka v Kolačíne. 

Problémy však nastali opäť 
v úseku pod sídelným útvarom 
Medové lúky, kde vody steka- 
júce zo svahov zatopili plochu 
futbalového štadióna a mul-
tifunkčného ihriska a cestnú 
komunikáciu medzi Novou 
Dubnicou a Kolačínom. 

Množstvo vôd stekajúcich 
po svahoch sa valilo ornou 
pôdou a stekalo do koryta po-
toka tečúceho poza „účko“                          
a Základnú školu na Ul. J. 
Kráľa. Tam spolu s napršanou 
vodou a vodou valiacou z ulice 

Okružnej a rigola nad Okruž-
nou, spôsobili vyliatie vody                
z koryta potoka a zaplavenie 
okolia jedálne základnej školy, 
preto mesto vyhlásilo 3. stu-
peň povodňovej aktivity. Voda 
zatopila pivnice jedálne, kde 
spôsobila aj materiálne škody.

Naši šikovní dobrovoľní 
hasiči z DHZ Kolačín pod ve-
dením ich náčelníka Jozefa 
Lehockého nasadili v lokalite 
dostupnú techniku – povod-
ňový vozík, čerpadlá a hlav-
ne pracovité a ochotné ruky                   
a odčerpávali vodu z pivníc                    
a z areálu školy. Práce pre-
biehali až do neskorých ve-
černých hodín. Na futbalovom 
štadióne sa futbaloví nadšenci 
snažili napomôcť odtoku vody 
prekopávaním odvodňovacích 
„jarkov“.  

Povodňová situácia sa sta-
bilizovala až v poobedných ho-
dinách. Na obhliadku povod-

ňovej situácie mesto prizvalo 
aj zástupcov Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku, š. 
p., ktorí prešli problematické 
úseky a prisľúbili v jesennom 
období vykonanie úprav poras- 
tu v koryte potoka za areálom 
školy, aby suché konáre či kry 
rastúce priamo v koryte ne-
spomaľovali odtok vody a aby 
bolo možné strojovo prehĺbiť 
koryto potoka.

Výkyvy počasia v tomto roku 
preverili pripravenosť mesta 
na tieto mimoriadne situácie. 
Je potrebné, aby mesto vyhod-
notilo tieto udalosti a vykonalo 
všetky dostupné opatrenia na 
zníženie rizika vzniku povodní.

Ďakujeme opäť neúnavným 
a pohotovým dobrovoľným ha-
sičom, ktorí vykonali všetky 
protipovodňové práce v areáli 
školy, a všetkým zúčastneným 
tejto mimoriadnej situácie.

Činnosť Klubu slovenských 
turistov je naozaj rozmani-
tá. Okrem organizovania tu-
ristických podujatí sa jeho 
členovia usilujú aj o obnovu  
turistického značenia v okolí 
Novej Dubnice. 

V spolupráci s Regionálnou 
radou KST v Trenčíne sa poda-

rilo získať mapu Strážovských 
vrchov, ktorú  v sobotu  14. sep-
tembra chlapi z KST Kolačín                                                                         
v spolupráci s Jozefom                        
Podskočom z KST Dubnica 
osadili. 

Projekt spolufi nancoval 
Trenčiansky samosprávy kraj. 
Novú turistickú mapu nájdete 

pri Klondajku vo Veľkom Kola-

číne na žltej turistickej značke. 

Veríme, že bude čo najdlhšie 

slúžiť všetkým milovníkom tu-

ristiky. 

Michal Hál

predseda KST Kolačín

KST Kolačín v spolupráci s Detskou organizá-
ciou Fénix sa pravidelne venuje práci s deťmi 
a mládežou.

Vedie ich k láske k prírode, pohybu, venuje sa 
otázkam ochrany životného prostredia a pripra-
vuje ich na súťaže v turisticko-orientačnom behu. 

Po úspechoch v krajskom kole sa osem preteká-
rov prebojovalo na Majstrovstvá SR, ktoré sa ten-
to rok konali v Častej pri hrade Červený Kameň. 

V silnej konkurencii sa najviac darilo najmlad-
šiemu žiakovi Filipovi Vrankovi, ktorý skončil na 
3. mieste a vybojoval si postup na medzinárodné 
preteky, ktoré sa budú konať vo Vsetíne v ČR. Bu-
deme mu držať palce .

-sk-

Opäť povodňová situácia

V Kolačíne máme novú 
turistickú mapu

Súťaž v turisticko-orientačnom behu 

Jesenné zvozy odpadu a konárov

Oznamujeme členom záhradkárskych osád, že jesenný zvoz konárov zo záhradkárskych osád 
sa uskutoční:

28. 10. 2019 (pondelok): ZO č. 1 za Dynamikom, č. 2 pri bývalom SPP, č. 3 pri bývalej požiarnej 
zbrojnici, č. 4 nad cintorínom.

29. 10. 2019 (utorok): ZO č. 5 pri Termonove, č. 6 Kaňová, č. 7 Markovica - Kolačín a ZO za Tekosom 
pri Dlhých dieloch.

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. / Žiadame záhrad-
károv, 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!

Prosíme, dodržiavajte:
Objemný odpad ukladajte ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom odvozu objemného odpa-
du, najneskôr do 6.00 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom mes-
te. / 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.

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

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

14. 10. 2019 pondelok
Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, 

Účko, P. Jilemnického: domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730, 990, 991

15. 10. 2019 utorok
domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 77, 78, 81, 

82, 83, 84, 85

16. 10. 2019 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

17. 10. 2019 štvrtok
paneláky smer Kolačín:  362, 363, 364, 365, 533, 

534, 724, 725, 726, 869, 873

18. 10. 2019 piatok
domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838

a Gagarinova 300 a 301, Dlhé Diely - domy                     
č. 927, 928, 929 a 930.

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

21. 10. 2019 pondelok
Okružná, garáže Okružná, Puškinova,

Pod Dubovcom, Krátka

22. 10. 2019 utorok
Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 

J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

23. 10. 2019 streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, 
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,                           

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, 
Dubová, Dlhé Diely, Medové lúky

24. 10. 2019 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němco-

vej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

25. 10. 2019 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom

Bytové domy - zvoz objemného odpadu:

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- zvoz konárov

Množstvo vody stekajúcej po svahoch do koryta potoka zaplavilo okolie jedálne základnej 
školy a pivnice jedálne, kde spôsobila aj materiálne škody.

Novú turistickú mapu nájdete pri Klondajku vo Veľkom Kolačíne na žltej turistickej značke.
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25 rokov paličkovania
v Novej Dubnici

Paličkovanie v tomto regió-
ne nemalo v minulosti žiad-
nu tradíciu. Začala sa písať 
až v októbri 1994, kedy sa 
pani Alžbeta Mrázová (1938 - 
2017)  rozhodla, že by začala 
v CVČ učiť paličkovať deti.

V Novej Dubnici ani v jej 
okolí sa dovtedy nepaličko-
valo, deti nemali predstavu,                   
o akú ručnú prácu ide, radšej 
mali kultúrne, tvorivé a pohy-
bové krúžky a o paličkovanie 
nemali záujem.

Namiesto detí sa prihlásili 
ženy. Začiatky boli ťažké, ne-
boli paličky, valce... Prvé valce 
spravil podľa rôznych prame-
ňov pán Mráz, paličky zhotovil  
stolár. Valce boli veľké, naplne-
né pilinami, veru mali sme čo 
niesť.

Literatúry bolo málo, vzorov 
tiež. Nevzdávali sme sa. Ako 
sme vedeli, tak sme si pomá-
hali. Tá objavila to, tá zase ono 
a tak sme postupne vnikali do 
tajov paličkovanej čipky.

Najskôr to boli pletence, 
potom plátenko jednoduché,              

krútené, s pevným okrajom, 
potom polpár, zákrutky, pikôt-
ky, lístočky, ploštičky atď. Vzni-
kali prvé jednoduché obrázky, 
prvé ukážky pre verejnosť. 
Čipka nás chytila celkom za 
srdcia, stala sa pre nás koníč-
kom, ba priam koňom.

Po skončení prvého kurzu 
sme sa rozhodli pokračovať                        
s paličkovaním a založili sme 
si Klub paličkovanej čip-
ky. Klub vznikol v máji 1995. 
Kurzy pokračovali i v ďalších 
rokoch v Novej Dubnici, ale                                                                            
i v Dubnici nad Váhom nielen 
pre dospelých, ale pribudli aj 
deti.

Našu tvorbu sme sprístup-
nili na výstavách Krása čipky 
v Trenčianskych Tepliciach         
a Dotyky krásy v Novej Dub-
nici. Zorganizovali sme celo-
slovenské výstavy  v Trenčíne,                                                                      
v Novej Dubnici, Stretnutia 
čipkárok Slovenska. Obyva-
teľom Novej Dubnice sme 
priblížili čipky významných 
čipkárok na Slovensku, pani 
Rybanskej z Bratislavy, Soľ-
nobanského cechu z Prešova. 

Svoje práce u nás vystavovali 
aj hostia zo zahraničia, pani 
Vanžurová z ČR, Pažskú čip-
ku čipkarice z Chorvátska,                        
z Poľska bobowské korončar-
ky.

Aktívne sa zúčastňujeme 
medzinárodných festivalov             
a stretnutí nielen na Sloven-
sku, ale aj v zahraničí. Pravi-
delne nás obdivujú na Dňoch 
majstrov ÚĽUVu v Bratisla-
ve, na festivale vo Vamberku,                                                                  
Valašskom Meziříčí, v Pre-
šove, v Bobowej v Poľsku. 
Naše práce mohli vidieť v La 
Coruňa v Španielsku, v Pagu 
v Chorvátsku, v Sebourgu vo 
Francúzsku, v Gratzi v Ra- 
kúsku.

Za čipkami organizujeme 
zájazdy. Navštívili sme Wie-
ner Neustadt v Rakúsku, boli 
sme na Svetovom čipkárskom 
kongrese v Prahe, Ľubľane 
(Slovinsko) a v Brugách (Bel-
gicko).

Keďže v našom okolí ne-
bolo rozšírené čipkárstvo, 
tak sme hľadali inšpirácie v 
iných krajoch. Slovensko je 

krajina s najväčším počtom 
regionálnych čipiek na sve-
te.  Nás najviac oslovila čipka 
zo Španej Doliny. Ženy robili                                                   
čipky po pamäti a tak hrozilo, 
že čipka postupne zanikne. 
Pani Mrázová začala čipku 
kresliť, vytvorila nákresy i do 
kruhu. Postupne sa k nej pri-
dali aj ďalšie čipkárky.

Naše čipkárky sa venujú 
nielen regionálnym čipkám, 
ale aj čipke modernej, výrobe 
šperkov, obrázkov. Zúčastňu-
jeme sa rôznych kurzov a kur-
zy a prednášky robíme aj my. 
Naša činnosť je pestrá. Mnohé 
akcie by sa nemohli uskutočniť 
bez podpory najbližších.

Naše poďakovanie patrí tiež 
CVČ za poskytnutie priesto-
rov na našu klubovú činnosť, 
ako aj MsÚ v Novej Dubnici 
za podporu a fi nančnú pomoc, 
bez ktorej by sme nemoh-
li mnohé akcie usporiadať                               
a absolvovať. Chceme i naďalej 
šíriť dobré meno nášho mesta 
doma i v zahraničí.

Mgr. Anna Waldeckerová

Leto vystriedala jeseň a ako 
každý rok, tak aj teraz sa         
v Kultúrnom dome v Kolačí-
ne otvárajú dvere Ovečkova, 
aby privítali starých i nových 
kamarátov.

Obdobie do 3 rokov je naj- 
dôležitejším obdobím života 
dieťaťa, kde doslova nasá-
va podnety zo svojho okolia. 
V pripravenom prostredí                                 
v Ovečkove sa môže rozvíjať                                                    
v samostatnosti, v starostli-
vosti o seba i prostredie. Nie 
nadarmo bolo jednou z hlav-
ných myšlienok Márie Monte-
ssori “Pomôž mi, aby som to 
dokázal sám”.

Na Montessori dielničkách 
sa budeme učiť pracovným 
návykom i dokončovaniu čin-
ností, rovnako i sociálnej inter-
akcii. Pripravujeme jazykový 
materiál na rozvoj slovnej zá-
soby, vytvoríme prostredie pre 
rozvoj hrubej a jemnej motori-
ky, budeme sa venovať aktivi-
tám praktického života. Nau-
číme sa umývať a utierať ruky, 
stolovať, pripraviť si desiatu, 
natierať chlebík, nalievať pi-
tie, umyť riad, krájať ovocie a 
zeleninu, zametať, proste udr-                                                                       
žiavať poriadok, ako aj slušne 
sa správať jeden k druhému.

Spevom piesní, využitím 
rytmických cvičení, hudobno-
-pohybových hier, príbehov, 
motorických cvičení a ďalšími 
aktivitami sa na hudobnom 
krúžku Yamaha zapojíme do 
detského sveta plného hudby.

Nezabudneme ani na tvori-
vé dielničky, kde si maminky 
spolu so svojimi deťmi budú 
môcť vyrobiť kreatívne veci, 
učiť sa novým technikám, za-
hrať sa alebo len tak si oddých-
nuť. Novinkou budú katechézy 
dobrého pastiera, na ktoré sa 
už teraz všetci tešíme.

Aj v tento školský rok bude-
me mať možnosť vidieť detič-
ky oblečené vo všakovakých 
kostýmoch na jesennom kar-
nevale bez strašidiel, ale aj 
vychutnávajúce si predvianoč-
nú atmosféru nášho večierka. 
Rovnako veľmi sa tešíme na 
nahodenie sa do gala na det-
skom plese, nebudú chýbať sú-
ťaže, tombola ani občerstvenie 
a myslím, že spolu strávime 
krásne popoludnia.

Už teraz sa tešíme, čo nám 
prinesie nadchádzajúci rok              
a sme nesmierne radi, že sme 
s pomocou všetkých našich 
priateľov mohli zorganizovať 
podujatia OZ Ovečkova minu-
lý rok. Je milé vidieť, ako sa 
postupne vytvárajú nové pria-
teľstvá, či už detí alebo mami-
čiek.                                                                

Vďaka dotácií mesta Nová 
Dubnica by nebolo v našich 
silách zvládnuť ani jedno z po-
dujatí. Sme vďační sponzorom, 
dobrovoľným hasičom, pria-
teľom a rodinám za pomoc, 
ktorej sa nám dostáva a verí-
me, že máme pred sebou ešte 
veľa spoločných projektov. 

 
Petra Ovečková

Členovia Základnej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska v Kolačíne (ZO 
JDS) sú aktívni počas celého 
roka.

V zime si zašli spolu s ko-
legami z Novej Dubnice do 
Tatier a na Hrebienku si po-
zreli výstavu ľadových sôch   
a  oslávili spoločne fašiangy. 

Vo februári sa zúčastnili pred-
nášky, aby sa dozvedeli, ako 
sa nestať obeťou podvodníkov                       
a zlodejov. Okrem zaujíma-
vých informácií dostali do rúk 
„Desatoro bezpečného senio-
ra“ a diskutovali o tejto aktu-
álnej téme.

Pri príležitosti MDŽ na-
vštívili hudobné predstavenie           
v kine Panorex a na výročnej 
členskej schôdzi oslávili tento 
sviatok. Na jar vyslala svojich  
členov na 13. Okresné športo-
vé hry seniorov, z ktorých si 
priniesli 5 medailí (Kulichová 
3 medaily a Hunák 2 medaily). 
V krajskom kole v Trenčíne 
bol úspešný Gábor, ktorý tiež 
vybojoval pre organizáciu me-
dailu.

Členovia ZO JDS Kolačín sa 
venovali aj dobrovoľníckej čin-
nosti . Spoločnými silami upra-
vili okolie kaplnky vo Veľkom 
Kolačíne. V spolupráci s odd. 
životného prostredia MsÚ                             
v Novej Dubnici a technickými 
službami kosili, hrabali, likvi-
dovali nefunkčné lavičky, vyko-
nali drobné orezy a vyzbierali 
niekoľko vriec odpadu.

Nezabúdali ani na oddych 
a zábavu. Navštívili termálne 
kúpalisko v Podhájskej, varili 
guláš, podporili Jánsky ha-

luškový festival nielen svojou 
účasťou, ale aj chutnými do-
mácimi koláčikmi.

Členovia navštívili aj sused-
ný Ostrihom, prezreli si jeho 
baziliku, ktorá sa hrdí viace-
rými významnými pamiatka-
mi        a obrazmi, kryptu, v 
ktorej odpočívajú ostrihomskí 
arcibiskupi a zdolali aj 412 
schodov na kupolu, odkiaľ sa 
im naskytol nádherný pohľad 
na mesto i okolie. Do sused-
ného Česka zašli na Festival 
cesnaku pri zámku v Buchlovi-
ciach, obdivovali stánky nielen                                                                 
s cesnakom, ale aj rôznymi 
dobrotami a vypočuli si via-
cero moravských folklórnych 
súborov.  Na ceste domov na-
vštívili Velehrad. V najbližšom 
období majú naplánovanú 
návštevu Olomouca i Vysoké 
Tatry.

To všetko aj vďaka podpore 
zo strany mesta Nová Dub-
nica, ktorá svojimi dotáciami 
podporuje činnosť klubov i ob-
čianskych združení.

Dionýzia Valašíková
predsedníčka ZO JDS Kolačín

Centrum voľného času pripravilo pre deti počas letných 
prázdniny 4 prímestské tábory. 

Deti prežili týždeň plný zábavy, hier, vody, slnka a nových zá-
žitkov. Zároveň spoznávali aj okolité mestá, do ktorých sme ces-
tovali MHD. 

V Trenčianskych Tepliciach sme boli na kúpalisku Zelená 
žaba, v Trenčíne sa deti vybláznili v Hoplalande a v Laser aréne. 
Kino Lastovička v Dubnici nad Váhom nám každý turnus pre-
mietlo peknú rozprávku. Najviac sa však deti potešili tradičnej 
opekačke a prespávačke v CVČ, na ktorej sa o zábavu postarali 
okrem vychovávateliek aj samotné deti svojimi vystúpeniami. 
Dúfame, že si všetci letný tábor užili a tešíme sa na budúci rok.

Kolektív CVČ

U nás v Ovečkove

Aktivity seniorov z Kolačína

Leto v CVČ

Príjemné a podnetné prostredie materského centra Ovečko-
vo. Foto: P. Ovečková

Seniori z Jednoty dôchodcov Slovenska z Kolačína Pred 
Bazilikou v Ostrihome.

Spojená škola sv. Jána Bosca 
v Novej Dubnici sa stala 
ofi ciálnou súčasťou celoeu-
rópskej kampane Európsky 
týždeň športu a zároveň Eu-
ropean School Sport Day. 

Hlavnou témou kampane 
BE ACTIVE ostáva nabádať 

k pohybu nielen počas Eu-
rópskeho týždňa športu, ale 
po celý rok. Ambasádormi 
projektu sú mnohonásobná 
olympionička, ako aj svetová 
a európska šampiónka vo vod-
nom slalome Jana Dukátová                      
a mnohonásobný medailista 
Ján Volko. Koordinátorom Eu-

rópskeho týždňa športu je Ná-
rodné športové centrum.

Srdečne vás všetkých po-
zývame na športový deň s ná-
zvom „Spojení v športe“. Víta-
ní ste všetci bez ohľadu na vek, 
zázemie či úroveň zdatnosti.

Buďme teda vzorom pre 
naše deti, vymeňme topánky 

za tenisky a spojme sa v špor-
te dňa 12. 10. v čase od 10.00 do 
15.00 v areáli našej školy.

Tešia sa na vás profesionál-
ni tréneri, športovci, tanečníci 
a v neposlednom rade naši pe-
dagógovia.

Jarmila Gabrižová

Spojená škola súčasťou kampane „BE ACTIVE“
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FOTOSIEŤ 2019 v Novej Dubnici

Na námestí padol slovenský rekord

Dychová hudba Lieskované vystúpila v Dome kultúry                             
v Kolačíne pri príležitosti Kolačanských hodov. Foto: Kristína 
Račková

Jedna z najmladších cimbalových hudieb Kmeťovci (vznikla 
v roku 2018) sa Novodubničanom predstavila v nedeľu 
17. augusta. Svojský repertoár, veľké množstvo ľudových 
piesní, evergreeny Karola Duchoňa, charakteristický                                                  
a nezameniteľný zvuk, chuť rozdávať radosť a dobrú náladu, 
to bola cimbalová hudba Kmeťovci. Foto: Eva Kebísková

Podarilo sa! V piatok 20. septembra sa na Mierovom námestí konal pokus o slovenský rekord – najviac tancujúcich žiakov na 
jednu nacvičenú choreografi u. Akciu vymyslela a zrealizovala tanečná škola Choreofactory. V tento deň tancovalo na námestí 
854 žiakov zo všetkých novodubnických škôl. Veľká vďaka hlavným organizátorom Máriovi Luljakovi a Silvestrovi Chorvátovi. 

Návštevníci koncertu v parčíku pri Kultúrnej besede zažili  
ďalšie pekné popoludnie Novodubnického kultúrneho leta. 
V nedeľu 31. 8. sa nám predstavil Dievčenský saxofónový 
orchester z Luhačovíc. Takú lásku k hudbe a výbornú náladu 
s pozitívnou energiou dnes málokde zažijete. Dievčatá, 
držíme vám palce a ďakujeme za mimoriadny zážitok! Foto: 
Eva Kebísková

Pohodová atmosféra, dychové hudby Chabovienka a Liesko-
vané, cimbálová hudba  Kmeťovci, bratia Geišbergovci, Lady 
Jane a Kešu, Bluegrassový festival, Dievčenský saxofonový 
orchester z Luhačovíc  a viac ako dvesto  návštevníkov na      
každom koncerte. Také bolo Novodubnické kultúrne leto 
2019. 

Prelom leta a jesene je už 
každoročne pre náš fotoklub 
termínom pre usporiadanie 
verejnej súťažnej výstavy 
FOTOSIEŤ, ktorej v poradí 
9. ročník sme v tomto roku 
po prvýkrát zorganizovali               
v spolupráci s mestom Nová 
Dubnica. 

Prípravy akcie, ktoré pre-
biehali pred samotným ot-
vorením, sme už štandardne 
bezproblémovo zvládli. Miesto 
pred kinom PANOREX všet-
kým ponúklo príjemné pro-
stredie a bolo zvolené zámer-
ne pre jeho zaujímavú polohu. 

Ako po iné roky tak aj                   
v tomto ročníku prebiehali na 
Fotosieti súbežne dve súťaže. 
Hlavnou bola fotografi cká sú-

ťaž o tri najlepšie fotografi e 
výstavy, hodnotené odbornou 
porotou a tiež sme v tomto 
roku dali možnosť účastníkom 
a návštevníkom súťaže vybrať 
v štipcovom hlasovaní tú naj-
lepšiu fotografi u na základe 
hlasovania verejnosti.

Fotosieť začala krátkym kul-
túrnym programom v podaní 
žiakov ZUŠ Nová Dubnica, 
ktorí zahrali na hudobných 
nástrojoch niekoľko pekných 
skladieb. Po tomto príjemnom 
štarte sme už mohli začať 
naplno súťažiť. Pomaličky sa 
nám zaregistrovávali aj jed-
notliví účastníci, ktorí po re-
gistrácii obdržali súťažné čísla 
pre svoje fotografi e, ktoré ná-
sledne vyvesili na pripravenú 
sieť. Keďže sa v týchto mies-

tach pohybuje zvyčajne vcelku 
slušný počet ľudí, samotných 
návštevníkov výstavy postup-
ne pribúdalo.

Z vystavených fotografi í 
prevládala hlavne krajinkár-
ska fotografi a, ale našlo sa 
aj zopár fotografi í portrétu               
a architektúry. Po ukončení 
hlasovania boli porotou ofi -
ciálne spočítané všetky odo-
vzdané hlasy a odborná porota 
rozhodla o troch najlepších 
fotografi ách súťaže.

Nasledovalo vyhlásenie vý-
sledkov a ocenenie výhercov. 
Za mesto Nová Dubnica sa vy-
hlásenia výsledkov zúčastnil 
aj zástupca primátora mesta 
Pavol Pažítka.

Na záver poďakovalo vede-
nie fotoklubu všetkým zúčast-

neným za ich účasť, chuť si 
prísť zasúťažiť a tým aj verejne 
odprezentovať výsledky vlast-
nej tvorby.   

   
Ocenenia odbornej poroty:
1. miesto - Roman Holý (Nová 
Dubnica) / 2. miesto - Peter 
Vlasko (Nová Dubnica) / 3. 
miesto - Pavol Faktor (Dubni-
ca nad Váhom).

Na základe hlasovania 
účastníkov a návštevníkov 
súťažnej výstavy FOTOSIEŤ 
sa absolútnym víťazom štip-
cového hlasovania s počtom 
10 hlasov stal Pavol Faktor                            
z Dubnice nad Váhom.

Na záver by sme radi po-
ďakovali všetkým ktorí sa po-
dieľali na príprave, priebehu 
a realizácii 9.ročníka FOTO-
SIETE. Poďakovanie patrí 
aj sponzorom a dlhodobým 
podporovateľom nášho zdru-
ženia, a to hlavne fi rmám MI-
NI-MAX Bratislava, Fotopoint 
Bratislava, DREVOPAL Lad-
ce, tiež mestu Nová Dubnica                                                                     
a v neposlednom rade samot-
ným členom fotoklubu. Aj keď 
sme propagácii tejto akcie 
venovali viac priestoru a ener-
gie ako po minulé roky, účasť 
bola nízka a to nás tak trošku 
mrzelo, ale neodradilo od ďal-
ších plánov. Prajeme všetkým, 
ktorých fotografi a baví a napĺ-
ňa, veľa pekných záberov a zá-
žitkov pri fotení, dobré svetlo 
a pre rok 2020 veľa tvorivých 
námetov a nápadov.

Mário Hrubý
Fotoklub POVAŽIE 

Novodubnické 
Kultúrne Leto

2019

Víťazi s organizátormi: zľava Roman Holý, Pavol Faktor, Dominik Slotík, Mário Hrubý, Peter 
Vlasko, Mário Bližniak, zástupca primátora Pavol Pažítka. Foto: Fotoklub Považie  



Snow Film Fest je v Novej Dubnici i už tradičným podujatím. Každoročne sa na ňom stretá-
vajú priaznivci  snehu, ľadu, hôr a dobrodružstva, aby si užili prehliadku zaujímavých fi lmov 
a prezentácií. Už šiesty ročník prebehne vo štvrtok  24. októbra od 18.00 v kine Panorex v No-
vej Dubnici. Na svoje si prídu opäť hlavne milovníci extrémnych zážitkov, čerstvého prašanu 
a arktickej divočiny. 
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NECHAJTE SA POZVAŤ

DRIETOMANKA
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Nedeľa 20. októbra o 16.00 hod.
Kino Panorex 

Drietomanka je krojovaná dychová hudba z moravsko-slovenského pomedzia, založená v roku 
1866 v obci Drietoma . Účinkuje na kultúrno-spoločenských podujatiach v rámci celého Slovenska 
a Českej republiky, avšak za posledných 15 rokov precestovala takmer celú Európu. V súčasnej 
zostave kapely hrajú a spievajú temperamentní a veselí mladí ľudia, ktorých spája láska k hudbe 
a k ľudovej piesni. Koncert je darčekom primátora mesta novodubnickým seniorom.Vstup voľný.                                                                                                              
Miestenky si môžete vyzdvihnúť na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica od 30.9.

SMEJKO A TANCULIENKA:
VŠETKO NAJLEPŠIE
Streda  23. októbra o 17.00 hod.
Kino Panorex

Termín sa presúva z dôvodu uzatvorenia kina Panorex z technických príčin od 1. 11. 2019 do 
odvolania. Zakúpené vstupenky na predstavenie si príďte vymeniť alebo vrátiť na oddelení 
kultúry MsÚ Nová Dubnica.

  
Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tan-
culienka oslávime najväčšími rozprávkovými                         
a tanečnými hitmi. Pred hladným vlkom zachrá-
nime Kozliatka aj Medvedíka. Zase priletí náš 
večne sa opakujúci Papagáj. Nových chrobáčikov 
vychováme s pesničkou Nonono tytyty a poteší-
me známou Hlava ramená. Rozcvičíme Pecivála 
a vystrašíme Babu Jagu. A možno aj Klbko pôjde 
do sveta a stretne Hrušku zelenú. Naučíme sa 
maľovať so Sestričkami farbičkami. Spoznáme 
nový tanec  Šlapy Šlapy. Budeme si dávať pozor 
pred neokrôchancom  Gundžulundžu. Samozrej-
me, poriadne to roztočíme na nový tanečný hit  
Rozprávkový svet a zatancujeme si aj na overené 
„pecky“, ako Máme tu leto,  Ahoj, ahoj! a Pápá. 
Nebudú chýbať motýlik Huncúlik, pán Lalalá          
a macko Duško. 

Smejko a Tanculienka vás v novej sezóne privítajú s novým žiarivým svietením, veľkolepou scénou 
a úplne novým nadupaným predstavením s najväčšími hitmi: Všetko najlepšie. Tešíme sa na vás.
Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov. 
Vstupné: 10 €. ZŤP dieťa do 15 rokov bude mať po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu 
na vstupe pred akciou 50% zľavu z ceny vstupenky. Predstavenie trvá približne 60 minút, po ktorom 
nasleduje spoločné fotenie so Smejkom a Tanculienkou.

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

GALAKONCERT HANY ZAGOROVEJ
Nedeľa 6. októbra o 18.00 hod.
Kino Panorex

Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hu-
dobnej scény navštívi Slovensko a poteší svojich 
priaznivcov galakoncertom, v ktorom odznejú jej 
najväčšie hity.  

Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánro-
vo veľmi pestré, najtypickejší pre ňu zostáva tzv. 
beatový šansón. Práve v ňom dokázala najlepšie 
zužitkovať svoje herecké školenie, cit pre obsah 
a jedinečnú atmosféru každej piesne (Tanečnice, 
Maluj zase obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se vrá-
til čas). K niektorým si navyše písala texty sama.

Hosťom koncertu bude Petr Rezek a BOOM! 
BAND Jiřího Dvořáka. 

Vstupenky v sume 25€ si môžete zakúpiť na oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 
4433484 kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Štvrtok 24. októbra 2019 od 18.00 hod. / Vstupné: 2,50 €

Zaži dobrodružstvo na 
plátne kina Panorex

Program: 

18.00  QUEEN MAUD LAND (USA 2018, Réžia: Cedar Wright, Taylor Keating)
Zem kráľovnej Maud, skalnatá časť Antarktídy, úchvatne krásna, ale aj chladná, nepriateľská                      
a vzdialená oblasť sveta, ktorá je aj cez to, alebo práve preto vyhľadávaným miestom pre extrémne 
expedície. Skupina elitných horolezcov v zložení Alex Honnold, Conrad Anker, Jimmy Chin, Cedar 
Wrigt, Savannah Cummins a Anna Pfaff sa vydávajú zdolať monumentálne skalné veže, vystupuj-
úce z tejto nehostinnej zmrznutej pustiny. Lezenie za polárnym kruhom prináša mrazenie v kos- 
tiach, chlad, ale predovšetkým nové zážitky a výzvy aj pre skúsenú skupinu lezcov. Vo fi nále však 
tiež vedomie nezabudnuteľného času na konci sveta.

18.30  ONEKOTAN (Rakúsko 2015, Réžia: Simon Thussbas)
V Tichom oceáne je ostrov. Na tom ostrove je jazero a uprostred neho čnie k nebu vrchol. Ostrov 
sa volá Onekotan a vrchol meno nemá. Ide o zvyšky rozpadnutej sopky. Onekotan je jedno z naj- 
izolovanejších miest na zemi, počasie je tu nepredvídateľné a podmienky sú absolútne nevhodné 
k trvalému bývaniu. Kto vie, prečo Matthiasa Haunholdera poháňa túžba zísť vrchol tejto sopky 
na lyžiach. Vydáva sa teda so skupinou dobrodruhov za týmto cieľom a statočne čelí nástrahám 
nevľúdneho a nedostupného ostrova. Lenže, čo človek potrebuje ešte viac, než splniť si sen? Vrátiť 
sa domov?

19.30  PRESTÁVKA  

19.45  ICE AND PALMS (Nemecko 2018, Réžia: Phillip Becker)
Dvaja priatelia scestovali svet za mnohými horskými dobrodružstvami a počas lyžovania vo vzdia-
lených oblastiach sa v ich mysliach zrodil nápad. Lyžiarska expedícia, ktorá začína priamo na pra-
hu ich domu. Päť týždňov, 1800 km, 35 000 metrov vertikálne, a sen sa stane skutočnosťou! Jochen 
Mesle a Max Kroneck sa chystajú na svoju doposiaľ najväčšiu a najpozoruhodnejšiu lyžiarsku vý-
pravu. Misia znie: na bicykli naprieč Alpami a zísť tie najviac ikonické horské svahy, aké po ceste 
uvidia. Motor nie je povolený.

20.20  SURFER DAN (USA 2018, Réžia: Tim Kemple)
Dan pre svoje surfovanie nepotrebuje oceán, piesok ani slnko. Pre surfovanie nájde všetko po-
trebné v ľadových vlnách Horného jazera v Michigane uprostred treskúcej zimy. Pre väčšinu sa 
to zdá ako tá najmenej atraktívna destinácia na surfovanie, ale pre Dana je to všetko o tom, ako to 
vnímate. V čase nekonečných príležitostí na cestovanie, niekedy zabúdame, že náš vlastný dvorček 
skrýva svoju vlastnú vznešenosť. Stačí prísť na to, ako ju nájsť.

20.30  STŘÍPKY ZE ŽIVOTA HOROLEZCE (ČR 2018, Réžia: Libor Dušek)
Míra Šmíd bol fenomenálny dobrodruh, priateľmi prezývaný Lanč. Samorast, pochádzajúci z Po-
lice nad Metují, bol nielen v českom okruhu horolezcov známy predovšetkým pre svoje sólové vý-
stupy. Ochutnajte kvapku zo života a diela lezca na piesku, horolezca v európskych i svetových 
veľhorách. Renesančný fotograf, fi lmár, spisovateľ, organizátor a vizionár. To bol Míra Šmíd, veľký, 
hoci niekedy rozporuplný človek. V roku 1993 sa  za doposiaľ nevyjasnených okolností zrútil počas 
sólového výstupu  z cesty Lost Arrow. Mal iba 41 rokov.

21.00  MŮJ SVĚT (ČR 2018, Réžia: Filip Louma, Debora Vaňková)
Nahliadnite do sveta extrémneho športovca Jána Venci Franskeho. Svet, celok prírody, vecí, miest 
a udalostí, ktoré sú nám prístupné skrze zmysly, skúsenosti, rozum a emócie. Náš jeden svet má 
viac ako sedem a pol miliardy rôznych svetov a pohľadov na neho. Vencov svet je jeden z nich. Lás-
ka k rodine, šport, hudba, extrémne výzvy, úcta k prírode, pôžitkárstvo, a mnoho ďalšieho. A možno, 
že práve jeho svet, môže inšpirovať aj ten váš.



Spomienky a poďakovania
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Richard Provazník
Dňa 17. septembra uplynulo 12 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný syn a brat                    
Richard Provazník. S láskou spomínajú a za 
tichú spomienku od priateľov a známych ďa-
kujú rodičia.

Ján Jánošík
Ďakujeme touto cestou rodine, susedom, ka-
marátom, kamarátkam a ostatným, ktorí od-
prevadili na poslednej ceste dňa 30. augusta 
nášho manžela, otca, dedka a pradedka Jána 
Jánošíka. Zároveň ďakujeme pánovi farárovi 
Ragulovi za dôstojnú rozlúčku a prítomným 
za kvetinové dary.

Viliam Bachratý
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, 
tichú modlitbu odriekať a s láskou spomínať. 
23. septembra uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, ded-
ko a pradedko Viliam Bachratý. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú manželka, deti, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Emília Chalupková
Milovali sme ju a ona milovala nás, tú lásku 
nezoberie žiadny čas. Dňa 4. októbra uply-
nie 10 rokov, odkedy nás opustila naša milo-
vaná manželka, matka a stará mama Milka                     
Chalupková. S láskou a bolesťou v srdci spo-
mína manžel, syn s rodinou a ostatná rodina.

Františka a Alexander Dulkovci
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, kve-
ty položíme a pri plamienku sviečky sa za vás 
modlíme. Dňa 13. septembra 2019  sme si pri-
pomenuli 10. výročie, čo nás opustila Františ-
ka Dulková a dňa 5. júna 2019 uplynulo 29 ro-
kov, čo nás opustil Alexander Dulka. S láskou 
spomínajú dcéry s rodinami.

Ján Hrevuš
Čas plynie, ale smútok stále zabudnúť nedo-
volí. Kto ťa mal rád, srdce ho bolí. Dňa 26. sep-
tembra uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy 
opustil manžel Ján Hrevuš. S láskou spomína 
manželka, deti a vnúčatá.

Jaroslav Paška
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, ostáva v nás. Ďna 17. septembra sme si 
pripomenuli smutné 20. výročie úmrtia nášho 
manžela, otca a starého otca Jaroslava Paš-
ku. S úctou a láskou spomínajú manželka 
Oľga, dcéry Zuzana a Katarína s rodinou.

Anton Marko
Dňa 11. augusta 2019 nás navždy opustil vo 
veku 88 rokov náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Anton Marko. Ďakujeme 
rodine, priateľom a známym, ktorí sa zúčast-
nili poslednej rozlúčky, uctili si jeho pamiatku 
a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. S vďakou smútiaca rodina.

František Štefke a Janka Štefková
Uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil 
náš milovaný otec a dedko Frentišek Štefke                       
a 6 rokov, čo nás navždy opustila naša milova-
ná mama, babka a prababka Janka Štefková. 
S láskou spomínajú deti s rodinami. Navždy 
zostanete v našich srdciach.

Pavol Šajben
Dňa 21. septembra uplynulo 13 rokov, odke-
dy nás navždy opustil manžel, otec, dedko                                                               
a pradedko pán Pavol Šajben. S láskou spo-
mína manželka, dcéra s rodinou a syn s ro-
dinou. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.

Mária Vanková
Dňa 17. septembra uplynul rok odkedy nás 
opustila naša milovaná manželka, mama                 
a babka Mária Vanková. V našich srdciach 
ostáva spomienka na tvoje láskavé srdce                       
a vždy usmiatu tvár. S láskou a vďakou spomí-
najú manžel, synovia a dcéry s rodinami. 

Tomáš Šimanský
Dňa 12. augusta uplynulo 5 rokov, čo nás ná-
hle opustil vo veku 34 rokov náš milovaný syn 
Tomáš Šimanský. S úctou a láskou spomína 
otec, brat, priatelia a známi.

Miloslav Šedivec
Dňa 12. septembra uplynuli 2 roky, čo nás 
opustil manžel, otec a dedko Miloslav                             
Šedivec. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka, 
deti a vnúčatá.

Tatiana Filová
Dňa 20. septembra uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustila naša milovaná mama a sta-
rá mama Tatiana Filová. S láskou spomínajú 
deti a vnúčatá s rodinami.

Dňa 8. 8. 2019 o 04.05 hod. prijala hliadka Mestskej polície 
oznámenie, že na Ul. SNP 70 sa po lešení pohybuje žena, ktorá 
je pravdepodobne pod vplyvom alkoholu. Pri preverovaní bolo 
zistené, že 36-ročná občianka Českej republiky vyliezla po rebrí-
ku a hľadala miesto, kde by mohla prespať. Žena bola následne 
predvedená na oddelenie Mestskej polície, za účelom vykonania 
ďalších úkonov.

Dňa 9. 8. 2019 o 22.09 hod., prijala hliadka Mestskej polície 
oznámenie o štekajúcich psoch v bytovom dome na Ul. SNP 
72. Po príchode na miesto bolo už pred bytovým domom počuť 
štekot psov, pričom bolo zistené, že majitelia sa v byte nenachá-
dzajú. Od obyvateľov bytového domu bolo následne zistené, že 
táto situácia sa nestala po prvýkrát. Majitelia boli o vzniknutej 
situácii telefonicky vyrozumení. Po ich návrate domov bola vec 
riešená v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície

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

Srdečne vás pozývame!

a nezabudnite!!!

Výstava, ktorá sa každoročne konala v kine PANOREX,
sa tento rok z technických príčin, uskutoční

v KULTÚRNEJ BESEDE!

VÝSTAVA Z NAŠICH ZÁHRAD 
BUDE V KULTÚRNEJ BESEDE

Exponáty jabĺk (3 z každej odrody), zaujímavé ovocie, 
zeleninu alebo kompóty s receptami,

môžu pestovatelia priniesť
do KULTÚRNEJ BESEDY v utorok 15. októbra

od 15.00 do 18.00 hod. 

Výstava bude slávnostne otvorená
v stredu 16. októbra o 15.00 hod. a môžete si ju pozrieť 
do 18.00 hod., vo štvrtok 17. októbra od 9.00 do 18.00 hod.

a v piatok 18. októbra od 9.00 do 12.00 hod.

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“.

Výbor ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s MsÚ,
ZO Slovenského zväzu záhradkárov,
základnými a materskými školami, 

poriada v dňoch 15. až 18. októbra 2019
v  Kultúrnej besede v Novej Dubnici 22. ročník výstavy

„Z  NAŠICH  ZÁHRAD“

O JABLKO
NOVEJ DUBNICE
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Aj tento rok organizoval 
Klub slovenských turistov 
Kolačín letný výstup na Mar-
kovicu.

Vo štvrtok 29. augusta si  
takmer 70 nadšencov turistiky 
pri kríži zaspomínalo na časy 
dávno minulé a spoločne  oslá-
vili 75. výročie Slovenského 
národného povstania. 

Počasie nám prialo i výhľa-
dy boli nádherné, a tak tí, čo 
premohli svoju lenivosť a  vyšli 
až hore, mohli stráviť príjemné 

dopoludnie v spoločnosti pria-
teľov. Zároveň členovia KST 
Kolačín slávnostne otvorili na-
novo vyznačený chodník nie- 
len ku krížu, ale aj na vrchol 
Markovice. Mnohí turisti na 
tomto mieste boli po prvýkrát 
a boli príjemne prekvapení.

Najbližšie sa na Markovici 
stretneme v zime – 6. januára 
na sviatok Troch kráľov. Všetci 
ste srdečne vítaní.

-sk-

Leto je jedným z tých obdo-
bí, v ktorom sme my, hasiči, 
najnapätejší. Nielen kvôli 
možným požiarom z tepla, 
ale i z dôvodu ukážky našej 
pripravenosti. 

Svoju pripravenosť každým 
rokom dokazujeme na súťa-   
žiach, či už okresných, ligo-
vých, ale i na nočných, ktoré sa 
tešia čoraz väčšej popularite. 
Ako to pri súťažiach býva, pri-
pravenosť sa dokazuje poho-
tovým výkonom, spoluprácou 
s kolektívom a najrýchlejším 
časom. 

Medzi naše najväčšie toh-
toročné úspechy patrí určite 

1. miesto na okresnej súťaži                    
v Košeckom Podhradí, kde 
naši dorastenci ukázali, že ha-
siči z Kolačína budú i naďalej 
obávaným súperom. Menej sa 
darilo nášmu tímu žien a mu-
žov, ktorí obsadili 4. a 5. miesto 
v rámci svojej kategórie. Keď-
že išlo o postupovú súťaž, naši 
dorastenci obhajovali svoje 
výsledky aj na krajskom kole 
v Pobedime, kde po príklade                                         
z minulého roku, i tento rok 
obsadili úžasné 2. miesto. Sú-
ťaž v rámci okresu sa usporia-
dala pre dospelých  i  deti. Det-
ská hasičská súťaž Plameň sa 
týmto rokom konala na  netra-
dičnom mieste – vo Vršatskom 

Podhradí. 
Preteky na lúke len ukazujú, 

že súťaž a spájanie mladých 
ľudí sa nemusí usporadúvať 
len na pekne upravených 
ihriskách, ale i tak povediac, 
v lone prírody. Do súboja sme 
postavili 2 družstvá dievčat a 1 
tím chlapcov. Mladšie dievča-
tá sa umiestnili na 3. mieste. 
Staršie dievčatá a družstvo 
chlapcov sa umiestili na 5. 
pozícii, pričom  musíme pri-
pomenúť, že deti okrem fyzic-
kej pripravenosti a zručnosti, 
musia obhajovať aj vedomost-
né predpoklady. 

Aj tento rok sme sa zúčast-
ňovali ligových súťaží. Druž-

stvá detí sa zúčastnili na 3 li-
gových súťažiach. V Pruskom, 
Ilave sa neumiestnili na pódio-
vom mieste. Na súťaži v Zbore 
naše družstvo starších dievčat 
obsadilo 3. miesto a hneď za 
nimi sa umiestnilo družstvo 
mladších dievčat na 4. mieste.  
Družstvo dospelých pre pre-
biehajúce rekonštrukcie na 
zbrojnici nemalo až toľko mož-
ností  a času, ale aby sme na-
šim mladším hasičom ukázali, 
že po 18. roku sa svet súťaží 
nekončí, zúčastnili sme sa na 
nočnej súťaži v Hornej Porube, 
kde sme skončili na 4. mieste. 
V podstatne väčšom zastúpení 
sme sa predviedli  na súťa-
ži v blízkom Bolešove. Ženy 
obsadili 4. miesto, dorastenci                                                     
v kategórií klasik skončili na 
9. mieste a v rámci kategórie 
šport sa im podarilo obsadiť 
12. miesto. 

Pri takomto množstve sú-
ťaží by som chcel vyjadriť 
vďaku všetkým pretekárom, 
rodinným príslušníkom prete-
károv, trénerom a v neposled-
nom rade i naším podporova-
teľom. Bez nich by  naša vášeň                          
a „zapálenie“ nemali takú veľ-
kú hodnotu. Zároveň i oni po-
máhajú stále udržiavať naše 
skvelé meno nielen v okrese, 
ale i kraji. 

Dušan Kačík
DHZ Kolačín

Koncom augusta organi-
zoval Klub slovenských tu-
ristov Kolačín pre svojich 
členov a sympatizantov troj-
dňový zájazd  do srdca Slo-
venska. 

V piatok 23. 8. sme si hneď 
ráno vyskúšali plavbu na pl-            
tiach po Váhu a obdivovali 
krásy jeho meandrov. Neskôr 
sme sa rozdelili a niektorí 
smerovali na novú rozhľadňu 
nad Strečnom, iní navštívili 
Starhrad.

V sobotu bol na programe 
výstup na Choč. Opäť sme 
sa rozdelili a tí zdatnejší naň 
vystúpili z Likavky cez Pred-
ný Choč, ostatní z Valaskej                     
Dubovej. Výstup na tento cha-
rizmatický slovenský končiar   
s tisícmetrovým prevýšením 
dal podaktorým riadne zabrať. 
Výhľady však boli úžasné. Zo-
stup bol naozaj náročný a keď 
sme sa potom všetci stretli pri 

soche M. Kukučína v Jaseno-
vej, boli sme nesmierne radi, 
že sme to dokázali a nikomu 
sa nič nestalo. 

Pekný deň prežila aj skupin-
ka, ktorá sa rozhodla zostať 
v okolí penziónu Gejdák, kde 
sme boli ubytovaní a ktorá 
podnikla výlet do Vlkolínca               
a na Malinô Brdo. Spoločný ve-
čer v kolibe bol plný smiechu            
a dobrej nálady. 

V nedeľu sme ešte zavítali 
do oravskej obce Klin, kde je 
na malom kopčeku socha Je-
žiša Krista, podobná, hoci tro-
chu menšia, ako v Rio de Ja-
neiro. Po chutnom obede  sme 
smerovali domov. Unavení, ale 
plní dojmov a hrdosti  na to, že 
sme spoznali ďalší krásny kút 
Slovenska. 

To všetko aj vďaka dotácii               
z mesta Nová Dubnica pre 
KST Kolačín. Srdečná vďaka.

-sk-

Po stopách SNP 
na Markovicu

Súťažili sme dňom i nocou

V októbri vychádza nová publikácia 
o športe v Novej Dubnici

Choč preveril
naše sily

Aj tento rok sa mladím hasičom z Kolačína darilo na množstve pretekov.

Je málo športových osobností, ktoré sa pustia do zmapova-
nia histórie športu vo svojom meste. Na túto neľahkú úlohu 
sa podujal Milan Ondřejíček, bývalý amatérsky hráč stolné-
ho tenisu, vynikajúci tréner, športový funkcionár a vzácny 
človek.

Výsledok jeho práce - publikáciu „História športu v Novej 
Dubnici 1955 – 2018 v skratke“, slávnostne pokrstíme v ok-
tóbri. V publikácii vzdáva úctu všetkým, ktorí sa v minulosti 
zaslúžili o rozvoj športu v Novej Dubnici, ale aj tým, ktorí v ich 
práci pokračujú. Bolo veľmi ťažké zhromaždiť také množstvo 
faktov, fotografi í, dokumentov, osobne navštíviť mnohých býva-
lých športovcov, trénerov, učiteľov, funkcionárov a z tohto ma-
teriálu vybrať a pripraviť publikáciu, ktorá detailne spracováva 
históriu novodubnických športových klubov. Milanovi Ondře-
jíčkovi sa to s veľkou dávkou úsilia podarilo. Veríme, že si táto 
knižka získa čo najviac čitateľov všetkých vekových kategórií.

O presnom termíne konania krstu knihy vás budeme informovať na webovej stránke mesta a plagátoch.


