
 Školopovinné deti si ešte naplno užívali 
horúce prázdninové dni, keď sa 22. augusta 
poslanci mestského zastupiteľstva stretli v „pre-
kúrenej“ zasadačke kultúrnej besedy na svo-
jom ďalšom tohtoročnom zasadnutí. Aj v týchto 
náročných podmienkach však bez problémov 
zvládli prerokovanie bohatého a obsahovo zá-
važného programu.
 Hneď na začiatku rokovania urobili poslan-
ci dôležité kroky pre dlho pripravovanú realizá-
ciu bytovej výstavby (rodinné domy a bytovky) 
v obytnej zóne - lokalita Dlhé diely. Schválili 
prevod dotknutých pozemkov mesta a prísluš-
nej projektovej dokumentácie do vlastníctva 
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., so 
sídlom Ul. Trenčianska 41, Nová Dubnica, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu ve-
rejno - prospešného záujmu pri rozvoji býva-
nia v meste. Súčasne spoločnosti odporučili 
schvaľovať jednotlivo každý jeden odpredaj 
stavebného pozemku a odpredávať tieto sta-
vebné pozemky za kúpnu cenu minimálne 
47,- € / m². Spoločnosť bola zriadená v roku 
2008 so 100%-nou účasťou mesta za účelom

vykonávania činností pre mesto, ktoré súvisia 
s jeho rozvojom a pre potreby investičnej akcie 
Výstavba IBV a KBV v lokalite Dlhé diely bude 
zabezpečovať jej realizáciu. V tejto súvislosti 
zastupiteľstvo schválilo aj rozšírenie živností
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. Vzalo 
tiež na vedomie, že sa JUDr. Miroslav Holba 
vzdal funkcie člena dozornej rady spoločnosti 
a na jeho miesto zvolilo Bc. Pavla Pažítku.
 Zastupiteľstvo potom schválilo návrh Sú-
borného stanoviska ku konceptu územného
plánu mesta Nová Dubnica, ktorým sa pôvod-
né stanovisko obstarávateľa pozmeňuje a do-
pĺňa o defi níciu prípustného spôsobu likvidá-
cie lomu. Text defi nície znie nasledovne: „Li-
kvidáciou lomu rozumieme také činnosti, kto-
ré budú viesť k sanácii a revitalizácii daného 
územia a prispejú k rozvoju jeho oddychových 
funkcií. Neprípustné je doťaženie lomu, alebo 
jeho využitie ako skládky odpadov“. Mesto tak
jasne deklarovalo vôľu chrániť záujmy, zdravie 
a bezpečnosť obyvateľov mesta a najmä mest-
skej časti Kolačín v súvislosti s udalosťami, 
ktoré sa týkajú lomu v Malom Kolačíne.

 V ďalších bodoch programu poslanci 
schválili navýšenie úverového rámca na cel-
kovú výšku 135 tisíc € v zmysle ponuky VÚB, 
a.s. na fi nancovanie dodatočných nákladov na 
rekonštrukciu fasády ZUŠ a prác naviac, ktoré 
nie sú súčasťou projektu fi nancovaného z pro-
striedkov EÚ. Následne schválili všeobecne 
záväzné nariadenie mesta O podmienkach pre-
daja výrobkov a poskytovania služieb na trho-
vých miestach z dôvodu potreby doplniť a pre-
formulovať niektoré ustanovenia pôvodného 
nariadenia v zmysle usmernenia z kontroly, vy-
konanej Okresnou prokuratúrou v Trenčíne.
 Mestské zastupiteľstvo prijalo uznesenia 
aj k zvyšným bodom programu. Na záver roko-
vania na návrh primátora mesta Ing. Petra
Marušinca odvolalo Bc. Vladimíra Bežáka z 
funkcie riaditeľa Bytového podniku, m.p.o. 
Nová Dubnica v súlade s § 11, ods. 4, písm. l)
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v 
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 
23. 8. 2012.

JUDr. Miroslav Holba

 Zmodernizované priestory pre výučbu hudobného, tanečného, vý-
tvarného a literárno-dramatického odboru základnej umeleckej školy
bude už o pár dní poskytovať objekt zrekonštruovanej budovy na 
Hviezdoslavovej ulici. Odborné učebne vybavené kvalitnými učebný-
mi pomôckami, predovšetkým dve miestnosti pre výtvarný odbor s 
vypaľovacími pecami, tanečná sála, koncertná sála dávajú priestor k 
vyššej kvalite výučby, rozvoja talentu žiakov a novým trendom v ume-
leckom vzdelávaní. Mladých umelcov poteší nielen nová koncertná 
sieň s dostatočnou kapacitou a akustickou kvalitou, ale aj tanečná 
sála s priľahlými miestnosťami slúžiacimi ako šatne a sklady, ktorá je 
priestranná a väčšia. Vďaka dispozičným zmenám vznikla aj učebňa 
výpočtovej techniky, vybavená prenosnou interaktívnou tabuľou a 15. 
počítačovými zostavami. Stavebnými úpravami sa riešila aj možnosť 
prístupu do určitých častí školy osobám so zníženou schopnosťou po-
hybu. Pre handicapované osoby sme sprístupnili prvé podlažie. Imo-
bilným sme prispôsobili aj nové sociálne konštrukcie. 
 Výmenou okien a zateplením strešnej sa ušetrí 50,46 % nákladov 
na energie. Realizáciu projektu Rekonštrukcia a zníženie energetickej 
náročnosti ZUŠ Nová Dubnica spolufi nancovali fondy EÚ vo výške 
85% a štátny rozpočet vo výške 10%, čo spolu predstavuje príspevok 

do výšky 860 740,- €. Mesto zo svojho rozpočtu vynaložilo 5% ná-
kladov na spolufi nancovanie vo výške 45 302,- €. Objem fi nančných 
prostriedkov, schválených pre realizáciu projektu, však nepokryl všetky 
práce potrebné na rekonštrukciu školy. Preto ďalšie vlastné prostried-
ky mesto použije na úpravu fasády - vyčistenie a maľovanie budovy, 
terénne úpravy okolo školy - úprava prístupovej cesty a chodníka sú-
bežne s Ulicou Petra Jilemnického a zelene, pričom sa celkový vzhľad 
budovy nezmení. Naďalej bude korešpondovať s architektúrou mesta 
vytvorenou ateliérom Jiřího Krohu. Na tieto práce sa použije približne 
70 000,- €. 
 Zámer mesta užívať novozrekonštruované priestory ZUŠ-ky orga-
nizáciou Centrum voľného času, Ministerstvo pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka ako Riadiaci orgán pre Regionálny operačný program 
odsúhlasilo. Napokon zmodernizované priestory školy budú užívať 
všetci žiaci ZUŠ a deti všetkých krúžkov CVČ. 
 Zrekonštruovanú budovu budeme slávnostne otvárať počas 
Dní mesta - osláv 55. výročia Novej Dubnice v piatok 28. septem-
bra. (Poznámka redakcie: Viac info na str. 6).  

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

Kvalifi kačné predpoklady:
 - vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 
 - najmenej 3 roky praxe v riadiacej funkcii
 - predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme
  (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verej-
  nom záujme)
 - bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
 - samostatnosť, fl exibilita
 - manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
 - práca s počítačom (Word, Excel, Internet)
 
Potrebné dokumenty
 - písomná prihláška do výberového konania 
 - overené kópie dokladov o vzdelaní
 - profesijný životopis
 - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 - písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov
  pre potreby výberového konania
  (podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov)

 Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s ozna-
čením „Výberové konanie riaditeľ Bytového podniku Nová Dub-
nica, m.p.o. - neotvárať“ je potrebné zaslať, alebo osobne doru-
čiť najneskôr do 21. 9. 2012 na adresu:

Mestský úrad
Trenčianska 45/41

018 51 Nová Dubnica

 Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komi-
sia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi kačné požiadavky 
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania. Vyhlasovateľ si vy-
hradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádza-
čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 Mesto Nová Dubnica a obchodná spoločnosť Nová Dubnica 
INVEST, s.r.o., pozýva všetkých žiadateľov o stavebné pozemky 
v lokalite Dlhé diely na pracovné stretnutie, v stredu 19. sep-
tembra 2012 o 16:00 hod v kine Panorex.
 Na stretnutí zaznejú informácie o zmene územného plánu 
Mesta Nová Dubnica č. 7 a podmienky odpredaja pozemkov. V 
programe je tiež prezentácia Obytnej zóny Dlhé diely a obhliadka 
pozemkov priamo v teréne.

 Mesto Nová Dubnica zvolalo verejné prerokovanie návrhu 
územného plánu mesta (s výkladom spracovateľa) na deň 20. 
septembra 2012 o 16. hod. v kultúrnej besede.
 Návrh územného plánu nájdete pri vstupe do kina Panorex, 
na www.novadubnica.eu a môžete doňho nahliadnuť aj na odd. 
výstavby mestského úradu v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. 
Pripomienky k návrhu môžete podať na mestský úrad do 2. 10. 
2012.

 Pripomíname občanom, ktorí si ešte nesplnili svoju povinnosť 
voči mestu, že daň z nehnuteľnosti je potrebné uhradiť do 30. 9. 
2012. Poplatok za komunálny odpad je splatný do konca novem-
bra.

MESAČNÍK OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

Na slávnostné otvorenie nového školského roku ZŠ Janka Kráľa
sa vrátime na str. 2. 

O vynikajúcej úrovni Specialized Dubnického maratónu presvedčí 
str. 8. 

TAKMER SEDEM STOVIEK HORSKÝCH CYKLISTOVŠKOLA VOLÁ

Dni mesta v posledný septembrový víkend potešia aj fanúšikov 
skupiny Vidiek. Na str. 6.

KONEČNE UŽ AJ VIDIEK

Čelný pohľad na budovu s vymenenými oknami pred úpravou fasády. Jedinečné ornamenty Krohovej architektúry na stĺpoch vo vestibule 
školy.



 V utorok 28. augusta v popoludňajších ho-
dinách si predstavitelia mesta, zástupcovia po-
litických strán a hnutí pripomenuli 68. výročie 
Slovenského národného povstania. Už tradične 
sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pa-
mätníku Kpt. Floriša Beňušku v m.č. Kolačín. 
Zástupca primátora Ing. Marián Medera pripo-
menul, že Povstanie právom patrí k najvýznam-
nejším medzníkom v histórii našich národov. 
Prítomní vzdali hold a úctu pamiatke padlých 

vojakov i civilov, ktorí im pomáhali v hrdinskom 
boji. Potvrdili to aj zápisom do pamätnej knihy 
mesta. 
 Oslavy Slovenského národného povstania 
mali už tradične aj spoločenský charakter. Po-
kračovali v areáli zdravia, kde koalícia SMER - 
SD, SNS a ĽS - HZDS pripravila pre účastníkov 
slávnostné popoludnie. Počasie sa vydarilo a 
toto významné výročie si prišlo pripomenúť ne-

málo obyvateľov mesta. Po úvodných slovách 
Ing. Mariána Mederu sa prítomným za Zväz 
protifašistických bojovníkov prihovoril Ing. Ján 
Belina. Stretnutie pokračovalo zapálením vatry, 
účastníci si mali možnosť opiecť špekáčiky, ne-
chýbalo občerstvenie, v doprovode harmoniky 
a ozembuchu si zaspievali partizánske a rôzne 
ľudové melódie.

M. Babuková

 Asi takto si pospevujú obyvate-
lia mestskej časti Kolačín každý rok, 
keď sa blíži nedeľa po 15. auguste. 
Vtedy sa tu slávia hody. Už niekoľko 
dní predtým zachváti dedinu uprato-
vací ošiaľ. Natierajú sa ploty, maľujú 
izby, umývajú okná, kosia záhrady, 
upravuje okolie.

 Všetko musí byť dokonalé, pre-
tože skoro do každého domu príde 
návšteva. Rodiny a známi sa schá-
dzajú už od piatku, hasiči chystajú 
dve zábavy, organizuje sa brigáda na 
úpravu okolia kostola a jeho zelene. 
Už druhý rok totiž nesmerujú desiat-
ky veriacich i neveriacich ku kaplnke,
ale k nášmu novému kostolíku. Stre-
tla som sa s názorom, že to bolo lep-
šie pred kaplnkou, ktorá bola symbo-
lom hodov desiatky rokov. Viem, zvyk 
je železná košeľa, ale tak dlho sme 
sa za ten náš nový kostolík modlili, 
že by od nás nebolo pekné nechať 
ho na hody opustený. Nehovoriac o
zlom stave kaplnky, ktorá v tichosti ča-
ká na svoju rekonštrukciu. V každom 
prípade bolo v Kolačíne aj tento rok 
veselo. V piatok sa to všetko hýbalo 
v okolí kultúrneho domu, kde hasiči 
pripravili zábavu. Očakávali možno 
viac ľudí, ale podstatné je, že tento 

rok sa to zaobišlo bez konfl iktov, bi-
tiek a vandalizmu.
 Toho sme svedkami v poslednom 
čase na ceste medzi Novou Dubnicou 
a Kolačínom hlavne po nejakej zába-
ve alebo party. Za obeť padajú koše, 
lavičky a svietidlá. Mladí sa sťažujú, 
že majú málo možností zábavy, ale 
na druhej strane ani jedna sa neza-
obišla bez poškodzovania mestské-
ho majetku. Preto touto cestou chcem
apelovať na všetkých, ktorí sú sved-
kami vandalizmu, aby ho ohlásili na 
mestskej polícii. Nikomu z nás by ne-
bolo príjemné potme kráčať z Novej
Dubnice domov či odpočívať na rozlá-
manej lavičke. A mesto nemá dosta-
tok fi nančných zdrojov na ich neko-
nečné opravy.
 V nedeľu na omšu pozývala aj 
dychovka vyhrávajúca pred kostolom.
A pod ním zopár stánkov s tradičným 
sortimentom. Na ostatnom mestskom
zastupiteľstve poslanci prijali nové vše-
obecne záväzné nariadenie, kde bol 
ako trhové miesto určený aj priestor 
pred kultúrnym domom, preto verím, 
že na budúci rok bude ponuka stán-
kov bohatšia.
 Po omši bolo možné si zakúpiť ob-
razy Nanebovzatia Panny Márie. Jan-
ka mala čo robiť, aby ich stihla pre-

dávať. Popoludní nechýbali tradičné
futbalové zápasy a komu bolo zába-
vy málo a nemusel ísť v pondelok do 
práce, zastavil sa večer v kultúrnom 
dome a opäť pod taktovkou hasičov
mohol tancovať a spievať až do rána. 
 V mene obyvateľov Kolačína by
som sa chcela poďakovať aj vedeniu 
mesta a pracovníkom mestského úra-

du, ktorí zariadili pokosenie a vyza-
metanie ciest, aby k dokonalej hodo-
vej atmosfére nič nechýbalo.
 Poďakovanie patrí aj všetkým, 
ktorí pomáhali pri úprave zelene a 
samozrejme nášmu pánovi farárovi 
don Štefanovi Wallnerovi.

-sk-

 Leto a prázdniny sú už nenávratne za nami. Za-
čala sa škola a verím, že ste si všetci dobre oddýchli 
a do nového školského roku ste načerpali dostatok 
síl. Určite najviac zo všetkých sa do školy tešili naši 
malí prváčikovia. Do troch základných škôl v našom 
meste ich zasadne 78 a budú sa oboznamovať s 
prvými tajomstvami slovenského pravopisu, mate-
matiky a ďalších predmetov. Tieto dni sú pre nich 
naplnené pocitom zvedavosti a očakávania a otvá-
rajú im novú etapu života, v ktorej bude množstvo 
písmen a číslic a veľa, veľa nových vecí, cez ktoré
budú spoznávať svet a prírodu. Želám vám, aby sa
vaše očakávania splnili, aby ste sa v škole cítili do-
bre, aby ste si vašu pani učiteľku obľúbili a aby vám 
prvé nadšenie zo školy vydržalo celých deväť ro-
kov. Mesto pre prváčikov na uvítanie pripravilo malý 
darček.
 Aj žiaci vyšších ročníkov majú svoje očakáva-
nia. Prajem im, aby našli správnu mieru medzi uče-
ním a odpočinkom, povinnosťami a relaxom. Dú-
fam, že rodičia im budú vytvárať zázemie plné lás-
ky, kde vládne porozumenie a istota. Ten najlepší a 
najkrajší školský rok plný zdravia, elánu a tvorivých 
síl prajem aj pedagógom a celej školskej rodine. Ok-
rem toho, veľa radosti z úspechov a pokrokov žia-
kov. Veď práve to sú pocity, pre ktoré pedagógovia
každodenne predstupujú pred triedu a sadajú si za
školskú katedru znova a znova. Želám všetko dobré.

Mgr. Zuzana Vanková 
vedúca sociálnych vecí a školstva MsÚ

 V pondelok 3. septembra sa začal školský rok aj 
pre žiakov Základnej školy Janka Kráľa. Slávnostné 
otvorenie sa uskutočnilo už tradične v priestoroch  ki-
na Panorex. Žiakom, rodičom a pedagógom sa po-
stupne prihovoril riaditeľ školy Mgr. Martin Staňo, pri-
mátor mesta Ing. Peter Marušinec a predsedníčka
Rodičovskej rady Ing. Iveta Solíková. Vo svojich prí-
hovoroch zaželali všetkým veľa úspechov, chuti a 
elánu do nového školského roku. Najväčší potlesk 
si vyslúžili najmenší - prváčikovia, ktorí si priamo na 
pódiu prevzali darčeky od Mesta Nová Dubnica z rúk 
primátora a riaditeľa školy. Prajeme im, aby sa im v 
škole páčilo a aby dosahovali v škole dobré výsledky.

Mgr. Martin Staňo
riaditeľ ZŠ JK

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad    suterén            128 m2

sklad      suterén       68 m2

sklad      suterén       51 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad      suterén            36 m2

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory    prízemie            68 m2

 
Budova súp. č. 79/10 - Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory   prízemie + I. pos.

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová
nebytové priestory                   prízemie       27 m2

nebytové priestory                   I. pos.       28 m2   

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko   prízemie         9 m2

zdravotné stredisko    prízemie       33 m2

zdravotné stredisko    I. pos.      19 m2

zdravotné stredisko    I. pos.     33 m2

zdravotné stredisko    I. pos.     20 m2

   



 Komisia životného prostredia a verejného poriadku na svojich za-
sadnutiach pravidelne rieši aj problémy v m.č. Kolačín. Minimálne raz 
za rok sa však zíde priamo v Kolačíne a rieši aktuálnu situáciu, či už v 
kladnom, alebo v zápornom zmysle miestnou pochôdzkou.

 Tento rok sa komisia zišla 23. augusta pri cintoríne na Odbojárskej 
ulici. Nášho stretnutia sa zúčastnila aj predsedníčka výboru mestskej 
časti Kolačín PaedDr. Soňa Kačíková a Mgr. Katarína Bašná, vedúca 
odd. životného prostredia mestského úradu. V úvode stretnutia sme si 
povedali o dvoch dlho očakávaných pozitívnych správach v oblasti ži-
votného prostredia:

1. Zaradenie m.č. Kolačín do projektu Považskej vodárenskej spo-
 ločnosti, a.s. - Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie od-
 padových vôd v okrese Ilava. V Malom a Veľkom Kolačíne sa vybu-
 duje do roku roku 2015 spolu viac ako päť kilometrov kanalizačnej
 siete s 263 kanalizačnými odbočkami pre prípojky, zberač Veľký a
 Malý Kolačín - Dubnica n/V a čerpacia stanica odpadových vôd.
 Ako informovalo už aj v minulé vydanie Novodubnických zvestí, v
 Kolačíne sa preinvestuje 3,3 milióna eur. Akciu fi nancuje Európ-
 ska únia, štátny rozpočet a 20% nákladov doinvestuje Považská
 vodárenská spoločnosť. Sme radi, že dlho plánovaná akcia je ko-
 runovaná úspechom. Konečne nebudeme musieť riešiť odpadové
 vody ústiace ilegálne do miestneho potoka a dočkáme sa dovyba-
 venia miestnej infraštruktúry.
2. Lom Malý Kolačín - problém ťažby dolomitu v Kolačíne sa tiahne de-
 siatky rokov. V lome sa striedavo ťažilo, nelegálne sa navážal odpad,
 menili sa jeho majitelia, občanov obťažoval nadmerný hluk, neplá-
 nované odstrely kameňa a padanie kameňov do záhrad. Problémy
 nemali konca kraja.

 Predstavitelia mesta sa postavili k problému veľmi pozitívne. 22. 
augusta schválili poslanci Koncept ÚPN mesta Nová Dubnica, v kto-
rom je uvedené, že likvidáciou lomu sa zahladia následky ťažby a 
územie sa navráti na ďalšie využívanie (revitalizuje sa) a prispeje k 
rozvoju oddychových funkcií mesta. Neprípustné je doťaženie lomu,
resp. jeho využitie ako skládky odpadov. 
 Po tomto pozitívnom úvode sme si prezreli miestny cintorín, odpo-
ručili sme úpravu zelene v ňom a vybrali sa po uliciach Kolačína i po 
cestách-necestách za intenzívneho povzbudzovania štvornohých pria-
teľov človeka (niektorých i voľne pobehujúcich). Náš Kolačín krásnie 
- mnohé nové, ale aj staré domy majú krásne upravené predzáhradky, 
záhrady a aj brehy potoka. Na druhej strane niektorí občania zabúda-
jú, že sú majiteľmi pozemku a i keď na ňom nemajú nič vysiate alebo 

na ňom nestavajú, majú povinnosť starať sa oň. Štatút zelene (VZN 
3/2007) v článku 6, odseku 4 hovorí, že majiteľ je povinný vykonávať
pravidelnú a trvalú starostlivosť o svoju zeleň, čiže aj pravidelne kosiť. 
 A tak niektorí občania dostanú upozornenie, v ktorom ich oddele-
nie životného prostredia MsÚ žiada, aby si burinu na vlastných pozem-
koch pokosili. V opačnom prípade pristúpime k riešeniu podľa zákona 
o priestupkoch (372/1990 Z.z.) v spolupráci s mestskou políciou.
 Na našej ceste sme na podnety mnohých občanov zablúdili k 
studničke. Tento zdroj vody bol pred výstavbou IBV sídliska Húštik ak-
tívny a veľmi obľúbený.

 Miestni obyvatelia si mohli z neho brať vodu po celé generácie a 
boli s ním úzko spätí. V súčasnosti je vodný zdroj uzamknutý a vodu z 
neho pravdepodobne využívajú neznámi odberatelia. Slovenský vodo-
hospodársky podnik (SVP) neeviduje túto studničku ako vodný zdroj 
pre Kolačínsky potok, preto komisia požiadala Mgr. K. Bašnú, aby obo-
známila s touto problematikou SVP a zistila možnosti zachovania 
zdroja na napájanie jazierka a pre verejnosť. O studničke vás budeme 
následne informovať.

 Komisia ocenila prístup R. Ježa, ktorý upravuje a udržuje zelenú 
plochu pod horou za svojím pozemkom, napriek tomu, že nie je jeho 
vlastníctvom. Touto službou vyjadruje svoj pozitívny vzťah k životnému 
prostrediu v Kolačíne. Na mieste sme si ďalej prezreli žiadosti o výruby 
stromov a zelene a zrenovované detské ihrisko. Všetky podrobnosti sú 
predmetom zápisu z komisie. Členovia komisie konštatovali, že miest-
na časť Kolačín je modernou súčasťou vidieckeho života Novej Dub-
nice.

Ing. Mária Proškovcová
predsedníčka komisie ŽP a VP

pri MsZ Nová Dubnica

životné prostredie

 Jarabiny (Sorbus) sú komplikovaným rodom, kde vzájomným krí-
žením vzniklo mnoho veľmi podobných druhov. O ich zaradení vedú 
diskusie botanici po celom svete. Jednotlivé druhy sa líšia v podsta-
te najmä tvarom listov, ktoré môžu byť od nedelených (napr. jarabina 
mukyňová) cez laločnaté, až po zložené. V Novej Dubnici sa môžeme 
stretnúť s dvomi z nich: jarabinou vtáčou a jarabinou prostrednou.

 Sú to stredne veľké listnaté stromy s okrúhlou, alebo vajcovitou 
korunou a sivastou kôrou. Kvety sú usporiadané do krémových metlín, 
plodmi sú zelené bobule, ktoré sa po dozretí sfarbujú do oranžovočer-
venej farby a sú dôležitou zložkou potravy vtákov. 
Ako ich teda odlíšiť? 
Jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia) má listy zelené, môžu byť aj 
chlpaté nepárno-perovito zložené z drobných ozubených lístkov. Jej 
koruna je skôr guľatá, nie taká pravidelná a redšia. Kôra je v mladosti 
hladká, ale vo vyššom veku môže byť jemne trhlinová. Prirodzene ras-
tie vo väčšine Európy. Jarabina prostredná (Sorbus intermedia) má 
tmavozelené listy zospodu husto sivo chĺpkaté. Sú laločnaté s piatimi 
lalokmi, ich čepeľ je tiež pílkatá. Koruna je pravidelná hustá vajcovité-
ho tvaru. Prirodzene sa vyskytuje najmä vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, 
Poľsku a v pobaltských štátoch. Jarabín vtáčích bolo ešte v nedávnej 
minulosti oveľa viac (aleje na Ulici SNP, na ceste na cintorín a mnoho 
ďalších), ale v ostatných rokoch rapídne rýchlo vysychali  a podliehali 
ochoreniam, preto sme ich museli odstrániť. Niekoľko kusov ostalo na-
príklad za budovou Slovenskej sporiteľne alebo za mestským úradom 
v Sade kpt. Nálepku. Jarabiny prostredné môžeme vidieť napríklad 
pri kine Panorex, alebo v areáli Spojenej školy sv. J. Bosca. Ukazujú 
sa ako odolnejšie pre mestské prostredie, hoci ostatné dva roky boli z 
hľadiska počasia (najmä dlhodobé sucho) zaťažkávacou skúškou pre 
všetky stromy v meste.
  V našich lesoch rastie ako doplnková drevina v spoločenstvách 
duba, buka, jaseňa či borovice lesnej jarabina mukyňová (Sorbus 
aria), ktorej listy sú nedelené, pílkaté oválneho tvaru. Jej zástupcu 
však v meste nemáme.

  Dnes ráno mi kolegyňa pripomenula pesničku Karla Kryla o jarabi-
nách:  Pod tmavočervenými jeřabinami
   zahynul motýl mezi karabinami, 
   zástupce pro týl šlápl na běláska
   zahynul motýl jako naše láska...
 A spomenula som si aj na iné boje, ktoré zúrili aj v Novej Dubnici 
tak pred dvadsiatimi rokmi. Boli našťastie úplne iné, ako tie, o ktorých 
spieval Kryl. Malí Novodubničania „bojovali“ so špeciálnymi „zbraňa-
mi“ vyrobenými z balónika a rolky z toaletného papiera a „strieľali“ sa 
jarabinovými bobuľami. Vidím to ako dnes...

Vedeli ste, že:
-  plody mukyne sú pre človeka v surovom stave jedovaté pre obsah
 kyseliny parasorbínovej? Táto sa však zahrievaním rozkladá, tak-
 že v minulosti sa v časoch núdze plody mukyne zbierali, sušili,
 mleli a pridávali do múky na chlieb. 
-  bobule sú na jeseň a v zime potravou vtákov a používajú sa dokon-
 ca ako potrava pre larvy niektorých motýľov?
-  z dreva mukyne sa vyrábajú rukoväte náradia a hudobné nástroje?
-  plody jarabiny vtáčej sa zavárajú do kompótov, vyrába sa z nich
 víno i likéry? Jej sušené plody sa užívajú ako regulátor črevnej
 činnosti (zápcha, hnačka), upravujú trávenie a majú antireumatic-
 ké účinky. Nesmú sa však konzumovať vo zvýšenej miere.
-  ľudový názov jarabiny je i divá breskyňa, alebo jarab obyčajný?

Likér do nepohody (z jarabiny vtáčej)
 Do 3,5 litrovej zaváracej fľaše naložíme 2 kg umytých a odstopko-
vaných jarabín. Nálev si pripravíme z 1 kg cukru, ktorý rozpustíme v 
1 litri vody. Pridáme 1 liter 60 %-ného liehu, 12 až 15 klinčekov a celú 
paličku škorice. Fľašu uzavrieme celofánom a zaviažeme. Necháme 
4 týždne stáť na teplom (nie slnečnom) mieste. Potom šťavu zlejeme, 
plody slabo vytlačíme a likér prefi ltrujeme. Užívame pri nevoľnostiach 
a iných problémoch. 

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

1. 10. (pondelok): Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka,
2. 10. (utorok):   Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová,
3. 10. (streda):   Kukučínova, Gagarinova,  Pod Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej,
4. 10. (štvrtok):   Svätoplukova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, ODBOJÁRSKA,
5. 10. (piatok):   ostatné ulice v Kolačíne - Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom.

Objemný odpad vykladajte iba pred rodinné domy, a to vždy len jeden deň pred termínom jeho odvozu, najneskôr do
6 hod. v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste. Ďakujeme! 

8.10. (pondelok):  Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka
9.10. (utorok):   Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova, Kvetná, Májová,
10.10. (streda):   Kukučínova, Gagarinova, Pod Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej,
11.10. (štvrtok):   Svätoplukova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, ODBOJÁRSKA,
12.10. (piatok):   ostatné ulice v Kolačíne - Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom.

 Konáre vykladajte jeden 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. Ďakujeme!

22. a 23. 10. (pondelok a utorok) Záhradkárske osady č. 2 - 7

Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta - pri vstupe do ZO cez víkend a v pondelok do 7:00 hod, 
v utorok už nevykladajte! Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí. Iný odpad ako konáre nezvážame.

Stránku pripravila vedúca oddelenia životného prostredia MsÚ Mgr. Katarína Bašná. 

 Nastal čas jesenných prác na záhrad-
kách, a tak ako každý rok, aj teraz do-
chádza k znečisteniu cestných komuni-
kácií v okolí rodinných domov pri vývoze 
odpadu, ktoré je spôsobené výskytom 
ovocia v odpadových tzv. KUKA nádo-
bách (slangovo sa im hovorí popolnice, 
sú to malé kontajnery na odpad pri ro-
dinných domoch).
 Keďže vozidlo na vývoz odpadu nie 
je vodotesné, z množstva hnilého ovocia 
vyteká šťava, ktorá spôsobuje znečiste-
nie cesty a zapácha.
 V zmysle platného zákona o odpa-
doch je ZAKÁZANÉ ukladať odpad zo ze-
lene na skládku - čo znamená, že je za-
kázané ukladať odpad zo zelene do ná-
dob na zmesový komunálny odpad, kto-
rých obsah vyvážame na skládku. Tento 
zákaz v našom meste duplikuje aj všeo-
becne záväzné nariadenie o nakladaní s 
odpadmi. To ďalej špecifi kuje, že odpad 
zo zelene je potrebné kompostovať na 
vlastnom kompostovisku, alebo ho do-
viezť na zberný dvor, kde ho bezplatne 
odoberieme a umiestnime na mestské 
kompostovisko. Dodržiavanie tohto na-
riadenia je o to dôležitejšie, že dôsledné 
oddeľovanie zeleného odpadu od zmeso-

vého komunálneho odpadu znamená vý-
razné šetrenie nákladov na skládkova-
nie odpadu.
 Aby sme obyvateľov upozornili na 
ich nesprávne nakladanie s odpadom zo
zelene, vývozca odpadu - spoločnosť 
TEKOS Nová Dubnica s.r.o. má povin-
nosť nevysypať KUKA nádobu, v ktorej 
sa vyskytuje odpad zo zelene. Obyvate-
ľov domu, pri ktorom sa táto nádoba na-
chádza, písomne upozornia na vzniknu-
tý problém a tí sa musia s odpadom v 
nádobe v danom týždni vysporiadať sa-
mi. Pripomíname takisto, že nádoba na 
odpad by mala byť prístupná vývozcovi 
odpadu (nemalo by prístup k nej bloko-
vať odparkované vozidlo, či zneprístup-
nený pozemok rodinného domu). 
 Preto žiadame obyvateľov rodinných
domov o rešpektovanie pravidiel, ktoré 
sú stanovené v našom meste pri nakla-
daní s odpadmi. Tieto pravidlá vychádza-
jú najmä z nariadení platného zákona o 
odpadoch a smerujú k čo najefektívnej-
šiemu a ekonomicky najvýhodnejšiemu 
nakladaniu s odpadom. Ďakujeme záro-
veň všetkým tým, ktorí vozia roztriedené 
zložky odpadov  na zberný dvor.

Jarabina vtáčia pri Slovenskej 
sporiteľni

Listy a plody jarabiny vtáčej

Komisia životného prostredia sa na svojom výjazdovom rokovaní
v Kolačíne pristavila aj pri nepokosených pozemkoch Pod Húštikom. 



Už jedenásty ročník stretnutia
 Jamboree - stretnutie skautov rôznych náro-
dov, kultúrnych regiónov a náboženstiev. Najzná-
mejšie je svetové Jamboree, ale každé dva roky 
sa koná aj stredoeurópske. Tento rok malo prá-
ve Slovensko tú česť hostiť ho, a to v krásnom 
prostredí Nízkych Tatier 11. až 18. augusta. A ani 
my - skauti z Novej Dubnice - sme na takejto ak-
cii nemohli chýbať. Mali sme jedinečnú šancu za-
žiť tu kopec zábavy pri rôznych aktivitách, netra-
dičných športoch a hrách, zlepšiť svoju angličti-
nu, nadviazať nové kamarátstva s rovesníkmi z 
iných častí krajiny a susedných štátov, napríklad 
z krajín V4, či iných okolitých európskych krajín,
v ktorých je Jamboree veľmi obľúbené, a to naj-
mä pre svoju rodinnú atmosféru a atraktívny pro-
gram. A tak sme sa tam zoznámili so švédskymi,
poľskými, maďarskými, českými, fínskymi, ukra-
jinskými, či írskymi skautmi, spoznali ich zvyky a 
najmä vytvorili nové priateľstvá. 
 Základný kameň programu tvorilo päť aktivi-
tových blokov, založených na štyroch elementoch.
Piatym elementom bol skauting, ktorý prepája 
všetky ostatné. 

Opičia dráha, rafting, bryndzové halušky
 V nedeľu začal náš subcamp ohňovým blo-
kom - Ignis, v ktorom sa v nás rozpálil všetok adre-
nalín a museli sme siahnuť na dno svojich síl pri 
prekonávaní výziev a prekážok v adrenalínovom 
centre, na opičej dráhe, či na rytierskom chodní-
ku. Poobede sme si mohli zahrať netradičné 
športy zo všetkých kútov sveta, ako napríklad 
lacros, šlengo, indiaca, ringo, švédsky wrestling. 
Rovnako ako vietor vanie pre všetkých, tak aj 
skauti sa snažia pomáhať všetkým vo svojom 
okolí. Preto sme v pondelkovom bloku vzduch -
Aeris zapojili do pomoci svojmu okoliu v podobe
rôznych dobrovoľníckych aktivít, ktoré boli zame-
rané na životné prostredie, rozvoj a pomoc so-
ciálne slabším. V našom prípade to bola práca v 
skanzene Pribylina, archeoskanzene Havránok, 
či v obci Liptovská Anna. Prišiel utorok a s nim aj 
vodný živel. Počasie nám, žiaľ, príliš neprialo, ale
ani to nám nepokazilo asi najlepší deň na Jam-
boree. Doobeda sme si vychutnávali rafting na 
búrlivej a peniacej vode v Liptovskom kanáli, z 
ktorého sme sa dostali až na Váh. Niektorým sa 
sem tam veru aj stalo, že raft neustál nástrahy a 
skauti v neoprénoch sa vykúpali. Naša posádka 
to však zvládla bez problémov. Poobede sme si 
to zamierili na Liptovskú Maru a tam sme si vy-

chutnávali vodné aktivity ako napríklad plavba na 
jachte, plachetnici či kajaku. Streda sa venovala
Festivalu kultúr, spoznávaniu tradícií, národných 
zvyklostí a odevov, či ochutnávke národných 
špecialít. Slovensko sa prezentovalo bryndzo-
vými haluškami a ľudovým umením, napríklad 
krojmi či maľbou kraslíc. 

Chopok, reaggae, sviečka do Kene
 Prišiel blok Scouting, v ktorom sme sa zaobe-
rali skautskými zručnosťami a tradičnou i netra-
dičnou skautskou praxou a workshopmi, kde sme
si vyrezali vlastnú drevenú lyžicu, uplietli košík, 

ukovali prsteň, tkali a plietli, vyrábali keramiku... 
Predposledný deň nás čakala Terra, čo zname-
nalo vydať sa na vysokohorskú túru po spozná-
vaní krás Tatier. Tak sme sa teda i my vydali v 
ústrety hlbokým dolinám a hustým lesom, plným 
divej zveri a jedinečnej fl óry. Na konci cesty, ok-
rem dobrého pocitu z výstupu, nás čakal nádher-
ný výhľad na malebnú krajinu z Ďumbiera, Chop-
ku, Čierneho Váhu či Štrbského Plesa. Okrem 
toho počas celej doby bol pre nás pripravený ve-
černý program v podobe otváracieho a závereč-
ného ceremoniálu, večerných aktivít, diskoték, 
koncertov rôznych reggae-ska, big-beatovývh ka-
piel, či známych slovenských skupín ako Smo-
la a Hrušky alebo Michal David. K dispozícii pre 
nás bola aj kaplnka a sv. omša každý deň. Zaují-
mavosťou bola výroba sviečky, do ktorej každý 
vložil niečo zo svojho vnútra. Táto sviečka sa na-
pokon odnesie cyklotúrou do Kene, na hrob náš-
mu zakladateľovi lordovi Badenovi Powellovi. 
 Postupne sme spoznali krásy Slovenska, 
silu prírody, či čaro skautingu a museli sme sa 
rozlúčiť, lebo každý sa vydal domov na inú sve-
tovú stranu. Toto Jamboree sme si vychutnali pl-
nými dúškami a navždy zostane hlboko vryté do 
sŕdc. Jednoducho treba zažiť, lebo iba tak vás to 
môže naplno uchvátiť. A práve preto ďakujeme
Mestu Nová Dubnica za fi nančný príspevok na 
túto akciu, lebo aj vďaka nemu sme sa mohli zú-
častniť.

Jaroslav Koutenský
62. skautský zbor Strelka

 Letné tábory sú dobrou formou, ako môžu deti 
stráviť svoj voľný čas a rodičom to zároveň dáva 
možnosť, ako počas školských prázdnin zabezpe-
čiť deťom pod odborným dozorom program počas 
školských prázdnin. Potvrdzuje to aj veľký záujem 
o detský tábor FRANTÍK, ktorý organizuje Salezián-
ske centrum dona Bosca v Novej Dubnici. Ako sme 
vás už informovali, v tomto roku okrem dvoch tur-
nusov prímestského tábora FRANTÍK, organizovali 
aj týždenný pobytový tábor v rekreačnom zariadení 
PONIKLEC.

 Zaujímalo nás, koľko detí sa týchto táborov zú-
častnilo, ako boli s pripraveným programom spokoj-
né a čo pre ne pripravujú pre budúci rok. Porozprá-
vala som sa preto s Mgr. Stanislavom Haburčá-
kom, ktorý spolu s donom Jozefom Špalekom a
animátormi urobili všetko preto, aby deti zažili 
pekné a neopakovateľné prázdniny.

- V tomto roku sme s prípravou začali už koncom 
apríla, kedy sme vymysleli tému v akom duchu sa 
bude niesť prímestský tábor. Potom sa vymýšľala 
hlavná kostra, rozdelili sme sa do pracovných tímov 
a všetko podrobne rozpracovali. Na konci júna bolo 
záverečné sústredenie, kde sme program doladili 
a niektoré aktivity sme nacvičili. Prímestský tábor 

FRANTÍK má už desaťročnú tradíciu. Na základe 
veľkého záujmu detí sme sa rozhodli v tomto roku 
dať možnosť výberu len jedného z dvoch turnusov, 
aby sme mohli takto vyjsť v ústrety viacerým záu-
jemcom. Formou denných stretnutí sa v dvoch tur-
nusoch od 2. do 7. júla a od 10. do 15. júla zúčastnilo 
tábora celkove 170 detí od osem do trinásť rokov. 
 Program pre deti zabezpečovalo 30 animátorov. 
V tomto roku bol postavený na rozprávkovom príbe-
hu Asterix a Obelix, kde sme v jednotlivých aktivitách 
poukazovali na ľudské, ale aj kresťanské hodnoty. 
 Časť programu prebiehala u nás v priestoroch 
saleziánskeho centra, prvý deň deti spoznávali svo-
je schopnosti a vlastnosti v nadväznosti na tieto roz-
právkové bytosti, boli sme na hrade Beckov, absol-
vovali sme rôzne výlety do okolia, pripravili sme pre 
deti vodné športové hry, ale aj ďalšie hry a súťaže. 
Už tradične veľký ohlas mala nočná hra, kde boli pre 
deti pripravené rôzne prekvapenia. 
 Nočná hra má svoje čaro a deti vždy osloví. Ro-
dičia sa mali možnosť prísť pozrieť, čo všetko deti 
prežili a prezrieť si fotografi e z rôznych aktivít. Na 
konci dňa sme vždy hodnotili čo sa nám podarilo a 
na čo si treba dať pozor. Malo to zároveň výchovný 
charakter nielen pre deti. Čo sme videli ako veľké 
plus a hodnotu pre tieto deti, bola skutočnosť ako 
sa učili rozdávať sa a spolupracovať. Bolo vidno, že 
spoločenstvo a práca v skupinách ich obohacuje. 
Môžem povedať, že deti boli disciplinované, určite 
to bolo aj tým, že mali stále čo robiť a bol pre ne 
pripravený zaujímavý program. Pre deti od 8 do 13 
rokov je tento tábor veľmi dobre situovaný a verím, 
že o obidva turnusy bude aj v budúcnosti aspoň taký 
záujem ako doteraz. O tom, že tábor FRANTÍK je pre 
deti zaujímavý, svedčí aj skutočnosť, že mnohé sa 
ho zúčastňujú opakovane. Verím, že zažili krásne a 
neopakovateľné letné prázdniny a radi prídu medzi 
nás aj na budúci rok.
 S prípravou programu pre letné tábory začne-
me v budúcom roku už máji. Určite vyberieme nové 
zaujímavé príbehy, ktoré rezonujú medzi mládežou. 
S témou väčšinou prídu animátori, ktorí vedia aký prí-
beh deti zaujme, čo ich osloví. Tento príbeh potom 
rozpracujeme podrobnejšie.

Pre väčšie deti od 14 do 17 rokov ste od 23. do 
29. júla organizovali pobytový tábor v rekreač-
nom zariadení PONIKLEC pri Banskej Bystrici, 
ktorý sa niesol pod názvom PREŽIŤ. Môžete ho 
v krátkosti zhodnotiť? 
- Do tohto tábora sa prihlásilo 45 detí, pre ktoré bol 
pripravený vynikajúci programom. Postavený bol 
ako zážitkový, kde si deti mali možnosť siahnuť na 
dno svojich tvorivých schopností, odvahy a fyzických 
síl. Program sa niesol v znamení gréckej mytológie, 
gréckych bohov s poukázaním na ich kladné i zá-
porné vlastnosti. Pre účastníkov tohto tábora bol v 
mnohom poučný. Na záver by som chcel využiť túto 
možnosť a poďakovať všetkým, ktorí s nami pri or-
ganizovaní tohtoročných letných táborov spolupra-
covali. Vedeniu mesta, sponzorom a ďalším inštitú-
ciám, ktoré nám pomohli, aby všetko prebehlo hlad-
ko.

M. Babuková

 Taký bol názov ruského súboru z družobného 
mesta DUBNA. Pochmúrne odpoludnie poslednej 
augustovej nedele s drobnými kvapkami dažďa ne-
prilákalo veľa návštevníkov a tí, čo prišli, sa tvárili 
dosť rezervovane. Optimistickejšiu atmosféru navo-
dila vedúca oddelenia kultúry mestského úradu Mgr. 
Martina Kacinová, ktorá veľmi srdečne privítala hos-
tí, podčiarknuc ich príslovečnú srdečnosť, ako aj vy-
sokú úroveň kultúry ruského národa vo viacerých 
oblastiach umenia.
 Približne tridsať-členný súbor v pestrofarebných,
prevažne červenomodrých dlhých šatách, takých ty-
pických pre umelecké telesá tejto krajiny, nám uká-
zal to najpeknejšie, čo vedel. Raz nežné lyrické
piesne o záchvevoch v ľudskej duši (tie zanikali na
otvorenom pódiu, rozplývajúc sa do všetkých strán),

inokedy dynamické ruské častušky a potom zasa 
„drobnokrôčikové“ tance. Nádherne vyzneli viachla-
sy v pozadí s hlbokými mužskými barytónmi. Naozaj
pekný umelecký zážitok, vyplývajúci zo srdečno-úprim-
ného odovzdávania.
 V závere nám moderátorka predstavila význam-
nú zaslúžilú umelkyňu, umeleckú vedúcu zboru Pod-
snežnik Tatianu Volkovovú. Pán primátor jej odovzdal 
na znak úcty a vďačnosti kvety, ba ocenil menšími 
darčekmi aj ďalších významnejších členov súboru. V 
liste, ktorý prečítala (slovenský preklad zabezpečila 
Mgr. M. Kučerová), uviedol, okrem iného, zástupca pri-
mátora Dubna, že naše mestá sú si veľmi blízke, a to 
ešte aj tým, že Dubna oslavuje tohto roku 56 a Nová 
Dubnica 55 rokov. Vďaka za pekný zážitok.

PhDr. Irena Štofaníková

Foto: R. Stoklasa

Pobytový tábor PREŽIŤ v rekreačnom zariadení 
PONIKLEC bol pre väčšie deti v mnohom pouč-
ný a plný zážitkov. (vpravo Mgr. S. Haburčák).

V prímestskom tábore FRANTÍK absolvovali deti pod dozorom množstvo zaujímavých výletov.



 Pre sociálno-rehabilitačný kurz spojený s poznávaním 
moravskej oblasti sa tentoraz v auguste rozhodla nezisková 
organizácia Centrum nepočujúcich ANEPS Nová Dubnica. 
Na pobyt sa prihlásilo 11 osôb. Vo štvrtok večer sme do-
razili do Bystričky, ubytovali sme sa, navečerali a venovali 
sme sa plánovaniu ďalšieho programu. Na druhý deň ráno 
sme zavítali do Štramberku na hrad s vyhliadkovou trúbou, 
odkiaľ bol krásny výhľad na mestečko. Nakúpili sme si su-
veníry a ochutnali štramberské uši. Sprievodcu nám pritom 
robil náš člen Miro Taneček. V piatok sme sa tiež presunuli 
do neďalekého mesta Kopřivnice do Technického múzea 
Tatra. Tu sme sa pokochali vystavenými exponátmi vozidiel 
značky Tatra. Nasledoval presun do Frenštátu pod Radhoš-
tem so známym skokanským mostíkom Jiřího Rašku. Ško-
da len, že športové stredisko s hotelom nefunguje a chátra 
už niekoľko rokov. 
 V sobotu ráno nás od návštevy Valašského múzea v 
prírode v Rožnove pod Radhoštem neodradilo ani sychravé 
počasie. Najskôr sme sa ocitli v prvej časti expozície - v 
Drevenom mestečku. Obdivovali sme tu drevené dobové 
domčeky a remeselnícke výrobky v stánkoch. V druhej časti 
nazvanej Mlynská dolina nás uchvátili všetky mechanizmy, 
ktoré tu boli poháňané vodou, výnimku tvorila iba lisovňa. 
Vodná sila tu funguje ako pohon pre rôzne druhy doprav-
ných prostriedkov využívaných v poľnohospodárstve, les-
níctve, obchodnej činnosti a doprave osôb. Tretí objekt Va-
lašská dedina prezentuje hospodárske usadlosti, pastier-
ske stavby, mlyn a kováreň. Stavby umiestnili v krajine, kto-
rá svojou členitosťou pripomína mnohé dediny na úbočiach 
Beskýd. Bolo to krásne, náučné, ale i namáhavé. Odmenou 
nám však bola skvelá večera s prekvapením, ktoré nám pri-
pravil majiteľ penziónu. Nachystal údené bravčové plece na 
doske a zeleninový tanier. Po tomto gastronomickom zážit-
ku sme debatovali do neskorých hodín. 
 Záverečný nedeľný deň sme využili aj na výlet s cieľom 
- Pustevny. Aj napriek tomu, že táto lokalita dostala svoj 
názov podľa pustovníkov, ktorí ju vyhľadávali ako odľahlé 

miesto, teraz nás zaujalo krásou budov a reštaurácií. Obdi-
vovali sme pritom nielen valasškú, ale aj kysuckú architek-
túru. Po turistickej trase sme sa vydali ďalej na horu Rad-
hošť. V polovici trasy nás zaujala socha pohanského boha 
pohostinnosti, plodnosti a úrody Radegasta. Na Radhošti 
sme našli sochu sv. Cyrila a Metoda s kaplnkou. Po tejto 
krásnej vychádzke sme sa vrátili na Pustevny, dopriali si 
obed, poslednú spoločnú fotografi u a rozlúčili sme sa. 
 Za tento nezabudnuteľný pobyt srdečne ďakujeme na-
šim členom - manželom Tanečkovcom za zabezpečenie 
ubytovania a sprievodu do múzeí, výboru ANEPS a M. 
Liptákovi za príspevok na ubytovanie pre členov. 

Autor: Michal Daňo
Foto: E. Liptáková, D. Potočná a M. Daňo

 Motorkár je nielen človek, ktorý si kúpi motorku a pre-
háňa sa na nej. Pravý motorkár sa inak oblieka, má iný 
účes, iný pohľad na svet a miluje slobodu. Je to životný 
štýl. Naozajstní motorkári sa radi zabávajú, organizujú
motozrazy, zúčastňujú sa rôznych spoločenských a cha-
ritatívnych aktivít. Preto aj mne napadla myšlienka pre-
viezť sa našou prekrásnou krajinou - Považím v noci. Má 
to iné čaro a je to nezabudnuteľný zážitok. A aby sme sa
o tento zážitok podelili aj s vami, obyvateľmi Novej Dub-
nice, nočnú jazdu Považím sme začali práve prejazdom 
nášho mesta. Pokračovali sme po druhej strane Váhu 
cez Púchov až do Manínskej tiesňavy, kde sme mali 
krátku prestávku s občerstvením. Potom sme sa vybrali 
cez Belušu, Ladce a Ilavu do Trenčína na Ostrov. Tí, ktorí
vydržali až do konca, povyhrávali v tombole hodnotné 
ceny a debatovali až do rána. Taká bola tohtoročná 
Nočná jazda Považím. A tá budúca bude ešte lepšia. 
Nepripojíte sa aj vy? 

Ladislav Sjekel

 Krátke ohliadnutie za letom. Aj tak by sa dal 
začať tento komentár. Nebol by však výstižný v 
plnej miere, lebo nevrhá pohľad za celým práve 
skončeným letom, ale upriamuje pozornosť na 
jeho poslednú fázu. Mohol by som teda začať 
o dôstojnej rozlúčke s letom. Nech je ako chce, 
oddelenie kultúry a športu mestského úradu už 
tradične pripravilo koncom leta viacero podujatí. 
Jedným z nich bol aj Bluegrassový večer, kto-
rý sa konal v sobotu 25. augusta v priestoroch
Amfi k pubu. 
 S prípravou tohtoročného už 9. ročníka mali
všetci organizátori dosť starostí. Veď plagáty boli 
pripravené v značnom predstihu, no postupne 
sa začali ozývať účinkujúce skupiny s tým, že 
kvôli nepredvídateľným okolnostiam sa nebudú 
môcť akcie zúčastniť. Spomínam to preto, lebo 
veľmi pozorný návštevník Bluegrassového ve-
čera zaiste postrehol zmeny v skladbe účinku-
júcich. Konečné ohlasy však dali jednoznačne 
najavo, že tohtoročná zostava bola nanajvýš vy-
darená. Kto tam bol, vie o čom hovorím.
 Akciu rozbehla slovenská skupina Šidlo. 

Zahrali schuti a sviežo. Svoje vystúpenie spes-
trili aj skladbami so slovenskými textami. Po 
nich vystúpil český Benefi t. Svojím precíznym 
výkonom chlapci zaujali najmä odborníka a mi-
lovníka tohto žánru. Nasledoval The Log, čes-
ko-slovenské zoskupenie nadšencov starého 
bluegrassu. Zahrali staršie a tiež viaceré nové 
skladby. Vyvrcholením celého podujatia bolo 
vystúpenie českej skupiny Bluegrass Cwrkot. 
Ich veľmi spontánny koncert nenechal v pokoji 
takmer nikoho z prítomných. Zaslúžené ovácie 
na konci ich vystúpenia spôsobili to, že museli 
(a oni to aj radi urobili) zahrať päť prídavkov.
 Keďže to všetko dopadlo naozaj výborne, 
chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o zdarný 
priebeh tejto akcie pričinili. Jednak účinkujúcim 
skupinám, skvelému zvukárovi Jirkovi Elgro-
vi, oddeleniu kultúry mestského úradu, Mestu 
Nová Dubnica, spoločnosti Termonova, hotelu 
Alfa, prevádzkovateľom Amfi k pubu a kuchárom 
za výborný kebab a všetkým ľuďom, ktorí vytvo-
rili chvíľami až neuveriteľnú atmosféru.

Marián Šupák Zlatý klinček programu - Bluegrass Cwrkot

Česká partia Benefi t si svoje vystúpenie zjavne užívala

Ilustračné foto

Ako predposlední v poradí zahrali The Log.
Vpravo autor článku a duša festivalu - Marián Šupák. 

28. - 30.9. (piatok - nedeľa)

DNI MESTA
OSLAVY 55. VÝROČIA NOVEJ DUBNICE

Slávnostné otváranie zrekonštruovanej ZUŠ
na Hviezdoslavovej ulici, Naj psík Novej Dubnice,

koncert skupín Fluenz a Vidiek, bungee trampolína, motorkári, 
Tanečná skupina Merlin - Fantasy of Dance. 

3. - 5. 10. (streda - piatok) kino Panorex
VÝSTAVA

Z NAŠICH ZÁHRAD / O JABLKO NOVEJ DUBNICE 

12. - 14. 10. (piatok - nedeľa) kino Panorex

STRETNUTIE ČIPKÁROK SLOVENSKA

15. 10. (pondelok) kino Panorex 19:00

GALAKONCERT SKUPINY LA GIOIA

Predpredaj vstupeniek: 11,- € na odd. kultúry mestského úradu. 
Vstupenky na mieste: 13,- €.

28. 10. (nedeľa) kino Panorex 15:00

OTTO WEITER A ANDREA FISCHER UHRÍKOVÁ

Koncert pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším. 
Vstup zdarma. 

8.11. (štvrtok) kino Panorex 18:00 - 22:00

EXPEDIČNÁ KAMERA

Po roku opäť pozývame všetkých milovníkov cestovania, dobro-
družstva, pohybu a adrenalínu na outdoorový fi lmový festival.

Bližšie informácie v budúcom vydaní.  
Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch

a na www.novadubnica.eu.



Tanečný súbor MERLIN

 Jediný profesionálny tanečný súbor svojho dru-
hu na celom Slovensku! Návštevníci reprezentač-
ného plesu mesta mu už vo februári nadšene tlies-
kali v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach 
a teraz sa konečne dostáva medzi nás s celove-
černým programom Fantasy of Dance! Základom 
repertoáru súboru Merlin, ktorý funguje od roku 
1993, je práve írsky tanec. Za ostatných desať ro-
kov súbor uviedol päť premiér celovečerných pro-
gramov. Dočkali sa viac ako 600 repríz a nadchli
všetkých divákov na Slovensku,
v Čechách, Poľsku i Maďarsku. 

Fantasy of Dance

 Dynamická a pôsobivá ta-
nečná show nadchne milovní-
kov divadelného írskeho tan-
ca.
 Strhujúce tanečné výkony
sólistov a zohraného súboru sú
plné pulzujúcej energie, pozitív-
nych emócií a radosti zo živo-
ta. Tanečná virtuozita s rafi no-
vanou prácou nôh a strhujúcim 

rytmom írskeho stepu sa pred divákom rozvíja v ku-
lise podmanivo krásnej írske a keltskej hudby plnej 
mystického kúzla a romantiky v tradičných i moder-
ných aranžmánoch a vytvára dokonalý koktail pre 
všetky zmysly. Náročná írska tanečná technika je 
obohatená o slovenský temperament. Podmanivá 
keltská melodika a strhujúci rytmus sa spája so slo-
vanským citom a krásou. Mieša keltskú mytológiu s 
realitou. Tradičná írska tanečná technika je oboha-
tená o ďalšie štýly, čím program získal obdivuhodnú 
pestrosť. Tanec je zosobnením dokonalého súladu 
hudby, rytmu a jedinečnej harmónie pohybu.

O  J A B L KO  N OV E J  D U B N I C E

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

základnými školami a CVČ, poriada v dňoch
3. až 5. októbra 2012

v kine PANOREX v Novej Dubnici
15. ročník výstavy

Z NAŠICH ZÁHRAD.
Jej súčasťou je už tradične súťaž
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) a zaujímavé ovocie,

zeleninu alebo kompóty s receptami môžu pestovatelia priniesť
do kina PANOREX v utorok 2. októbra od 15. do 18. h.

Výstava bude slávnostne otvorená
v stredu 3. októbra o 15. h.

V deň otvorenia si ju môžete pozrieť do 18. h,
vo štvrtok 4. októbra od 9. h do 18. h
a v piatok 5. októbra od 9. h do 16. h.

USPORIADATELIA SA TEŠIA NA VAŠU ÚČASŤ.

piatok 28. 9. ZUŠ Hviezdoslavova
17:00   Slávnostné otvorenie zrekonštruovanej ZUŠ na Hviezdoslavovej ulici
    Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica, ofi ciálny program

sobota 29. 9. Mierové námestie 
11:00   priateľský futbalový zápas FC TVD Slavičín - MFK Nová Dubnica

14:00 - 14:30  Naj psík - prezentácia
14:30   predvádzanie psíkov
15:30    program profesionálnych kynológov
16:00    Naj psík - vyhodnotenie
16:30   vozenie detí na motorkách
17:45   koncert hudobnej skupiny FLUENZ
18:45   podpis dohody o spolupráci s ruským
    mestom Dubna, sadenie pamätných
    dubíkov, ohňostroj
18:00   koncert hudobnej skupiny FLUENZ
19:00   skvelí baviči a legenda VIDIEK
20:00 - 22:00  diskotéka 

V prípade pekného počasia sa môžete v čase
14:00 - 22:00 vyšantiť ne bungee trampolíne
a na skákacom hrade. 

nedeľa 30. 9. 
19:00  Tanečná show skupiny Merlin - Fantasy of Dance

Predpredaj vstupeniek: len za 11,- €
odd. kultúry mestského úradu

(kultura@novadubnica.sk,
042/44 33 484, kl. 110, 112)

Vstupenky priamo na mieste: 13,- €.

Trio La Gioia prezentuje hudobný štýl, pop operu, kto-
rý spája populárnu hudbu a operný spev. Peter Ďuro-
vec, Peter Ševčík a Matej Vaník interpretujú populár-
ne piesne v štýle belcanta. Ich repertoár tvoria nielen 
skladby svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoru-
hodné úpravy známych slovenských a českých hitov, 
ktoré v podaní La Gioia znejú doteraz nepočutým, ori-
ginálnym spôsobom.
LA GIOIA v preklade z talianskeho jazyka znamená ra-
dosť. A práve s radosťou, hispánskym temperamentom 
a talianskou vášňou prichádzajú aj do Novej Dubnice, 
aby aj vám poskytli nevšedný a  jedinečný hudobný 
zážitok! 

Klopkajte paličky, spletajte sa nite!
Čipkami krásnymi srdcia potešíte. 

 Máme tu jeseň. Parky a záhrady hýria pes-
trou paletou farieb, ktoré slniečko rozžiari svojimi 
hrejivými lúčmi aspoň na chvíľku. Do tejto pes-
trej kytice farieb chceme aj my prispieť svojou 
troškou. Od 12. do 14. októbra sa bude v kine 
Panorex ozývať klepot paličiek, ktoré budú vylu-
dzovať jemné melódie. Do nášho mesta prídu 
čipkárky z celého Slovenska a prizvaní hostia z 
Českej republiky. Stretnú sa tu, aby si vymenili 
skúsenosti a nadviazali nové priateľstvá. Každá 
sa chce predstaviť svojou tvorbou, či čipkou zo 
svojho regiónu. Od piatka do nedele budeme 
môcť obdivovať práce a šikovné ruky čipkárok 
priamo v kójach, čipky si môžeme aj zakúpiť. V 
priestoroch sály si môžeme pozrieť sprievodné 
výstavy Klubu paličkovanej čipky Nová Dubnica 
a modernej čipky autorky Ivy Vanžurovej z  Čes-
kej republiky. Popritom chceme návštevníkom 
ukázať aj využitie rôznych výrobkoch v odieva-
ní, či už priamo zhotovený odev alebo rôzne do-
plnky, a to formou módnej prehliadky. Pri tejto 
príležitosti navštívia naše mesto desiatky čipká-
rok a milovníkov paličkovania zo všetkých kútov 
Slovenska i z Čiech a Moravy. 
 Pevne veríme, že ani obyvatelia Novej Dub-
nice sa nedajú zahanbiť a prídu sa do Panorexu 
pozrieť.  

 Nedajte si ujsť príležitosť pokochať si pohľad 
touto nevšednou krásou. Potešte svoje oči a srd-
cia a odmeňte našich hostí svojím záujmom. Ak 
vás paličkovaná čipka osloví a chceli by ste sa 
naučiť paličkovať, môžete sa prihlásiť v Centre 
voľného času v Novej Dubnici, alebo priamo v 
kóji KPČ Nová Dubnica.Milovníčky rôznych ruč-
ných prác, si budú môcť zakúpiť aj  potrebný ma-
teriál.

Anna Waldeckerová

Program Stretnutia čipkárok Slovenska
12. - 14. októbra kino Panorex

piatok 12.októbra 14:00 otvorenie
     14:00 - 17:00 predvádzanie
                paličkovania  
                               15:30 módna prehliadka
sobota 13.októbra 9:00 - 18:00 predvádzanie
              paličkovania 
            10:00 módna prehliadka
                             11:30 - 12:30  prednáška
       „ Autorské práva“ 
                            15:00 - 16:00  výmena

skúseností  „Práca v klube“ 
nedeľa 14.októbra 9:00 - 16:00 predvádzanie
              paličkovania 
Sprievodná výstava (kinosála)
Výstava Ivy Vanžurovej (ČR) a KPČ Nová Dubnica



Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
----------------------------------------------------------------------------------------------

Pridrahé kúpanie vo fontáne
Mestské fontány si s bazénom v pondelok 6. augusta pomýlila
„akvabelka“ Z. K. Stávku s kamarátmi tak síce zrejme vyhrala, 
lenže za „prenájom bazénu“ jej priamo na mieste mestská polícia 
udelila blokovú pokutu. Fontány na Mierovom námestí sú ostro 
sledované kamerovým systémom a porušenie zákazu vstupu a 
kúpania sa vždy vyjde draho. 

Už nevedel vydržať
Privátne toalety si pri stĺpe na Mierovom námestí urobil K. P. z No-
vej Dubnice podvečer 18. augusta. Skonzumovaný alkohol sa po 
fi ltrácii v jeho tele pýtal von a mladík si vybral hneď najbližší stĺp, pri 
ktorom stál. Keďže neunikol pozornosti hliadky mestskej polície, tá 
mu to všetko spočítala a nablokovala - budenie verejného pohor-
šenia skombinované so znečistením verejného priestranstva. 

Zvláštny druh zábavy
Telefonické oznámenie občanov bolo podnetom zásahu hliadky v 
nedeľu 5. augusta v skorých ranných hodinách. Traja mladíci CH. 
A. , J. V. a S. S. si predĺžili horúčku sobotňajšej noci a bavili sa 
prenášaním kontajnerov na odpad od rodinných domov, pričom 
sa príliš nahlas povzbudzovali. Po príchode hliadky však museli 
nádoby na odpad preniesť na pôvodné miesto a neunikli ani fi nan-
čnej sankcii za budenie verejného pohoršenia a rušenie nočného 
pokoja. 

Silvester v lete
Na oslavu príchodu nového roka zrejme trénovali už 21. augusta 
J. Z. a P. J. z Novej Dubnice. Ušetrené delobuchy z minuloročnej 
oslavy začali hádzať na Ulici SNP. Všeobecne záväzné nariade-
nie však povoľuje používanie zábavnej pyrotechniky v meste iba 
počas osláv Silvestra. V akomkoľvek inom termíne vaše peniaze 
vyhadzujete zbytočne - do vzduchu spolu s pyrotechnikou a na 
blokovú pokutu od mestskej polície.

Bc. Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP, -mk-

L E T N Ý  F U T B A L O V Ý  K E M P  Tí najmladší futbaloví zanietenci (do 10 rokov) sa už
po siedmykrát stretli v letnom futbalovom kempe, ktorý 
organizoval mestský futbalový klub a Mesto Nová Dub-
nica. Od 30. júla do 12. augusta sme trénovali každý deň 
od 10. do 12. hodiny na trávnatej ploche areálu MFK, 
ktorá bola vždy vzorne pripravená. Využívali sme po-
môcky určené pre výcvik mladých futbalistov so zame-
raním na rôzne hry a súťaže, aby to hlavne deti zaujalo. 
Počasie sme mali výborné, čo taktiež pomohlo zdarné-
mu priebehu celých dvoch týždňov kempu. Pri súťažiach 
a hrách nevynikali len chlapci, ale aj šesťročné dievčat-
ko so svojím starším bratom, ktorí nevymeškali ani je-
den deň kempu. Gratulujeme. Okrem súťaží a hier sme 
hrávali každý deň aj futbal, na čo sa všetci najviac tešili. 
Počas kempu vznikli nové priateľstvá, deti sa naučili bo-
jovať jeden za druhého, na ihrisku i mimo neho. Po kaž-
dom tréningu dostávali deti džús a napolitánku. Na záver 
získali absolventský diplom s veľkou čokoládou. Sme 
presvedčení, že i tento kemp a stretávanie sa futbalovej 
mládeže,  splnilo účel a spestrilo prázdniny nielen zú-
častneným deťom, ale aj rodičom. Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa pravidelne podieľajú na realizácii našich futbalo-
vých kempov, a o rok sa tešíme na ďalší ročník.
ŠPORTU ZDAR A FUTBALU ZVLÁŠŤ!

Milan Úradník, inštruktor kempu
Andrea Vaská, MFK Nová Dubnica

 Klub slovenských turistov Kolačín zorga-
nizoval v stredu 29. augusta pre všetkých mi-
lovníkov potuliek letnou prírodou nenáročný 
výstup ku krížu na Markovici. Viac ako se-
demdesiati z nich prijali toto pozvanie, aby 
si užili nádherné výhľady na okolitú prírodu. 
Mnohí sa stretli s dávnymi priateľmi, s ktorý-

mi mali možnosť vychutnať si voľno v strede 
týždňa. Počasie nám prialo a nálada bola tiež 
výborná. Pri kríži sa účastníci výstupu nielen 
vyfotografovali, ale vďaka skôr narodeným i
dozvedeli niečo viac o bojoch, ktoré v našich 
horách prebiehali pred 68 rokmi. Okrem prí-
jemného pocitu, že niečo urobili pre svoje 

zdravie, si účastníci odniesli odznak a odhod-
lanie zúčastniť sa ďalších akcií organizova-
ných KST Kolačín. Najbližšie to bude auto-
busový zájazd do Hodonína, odkiaľ budeme 
v prvú októbrovú sobotu putovať moravskými 
vinohradmi. Pridať sa k nám môžete i vy.
Viac na našej webovej stránke. -sk-
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 Na piatok 24. augusta predpovedali meteoro-
lógovia pekné počasie, čomu sa tešila päťdesiatka 
turistov z Kolačína a okolia, ktorí sa chystali spo-
znávať krásy Spišskej Magury. Po niekoľkých hodi-
nách strávených v autobuse sme sa ocitli priamo v 
jej srdci - v obci Červený Kláštor, kde bolo zabezpe-
čené ubytovanie. Hoci turistická ubytovňa pripomí-
nala skôr sídlo rodiny Addamsovcov, nenechali sme 
sa odradiť a radšej využívali pekné priestory reštau-
rácie a jej okolia. Na druhý deň ráno sme sa už tešili 

na dobrodružnú plavbu na pltiach po rieke Duna-
jec. Vody bolo kvôli suchu málo, preto plavba trvala 
dlhšie. Nám to však vôbec neprekážalo. Vypočuli sme 
si zopár povestí, kochali sa okolitou krásou a niek-
torí i vyskúšali, ako chutí pltnícky chlebíček. Po ho-
dinovej prestávke v štýlovej reštaurácii Pieniny, kde
sme si pochutili na miestnych špecialitách, zaspie-
vali aj zatancovali, sme sa vybrali na cestu späť 
do Červeného Kláštora. Podaktorí zvolili pohodovú 
prechádzku popri Dunajci, iní jazdu na bicykli a väč-

šina vyšla do hôr nad Dunajcom, aby si tak z výšky 
vychutnala pohľad na meandre Dunajca i skaly tý-
čiace sa nad ním. Túra nebola dlhá, a preto sme sti-
hli i návštevu kartuziánskeho kláštora, kde žil i Lie-
tajúci Cyprián. Priznávam bez mučenia, že len ťaž-
ko si viem predstaviť život, aký tu viedli mnísi. Prí-
sna askéza a tvrdý pôst, trikrát do týždňa o chlebe a 
vode, k tomu ovocie a zelenina a trocha rybacieho 
mäsa, samota a mlčanie - to by sa dalo vydržať, ale 
len v nedeľu vychádzka do okruhu 1,5 km - to by ma 
zabilo! V každom prípade návštevu kartuziánskeho 
kláštora by ste na Pieninách nemali vynechať. Rov-
nako ako náš nedeľný cieľ - hrad v Starej Ľubovni.
Ten sme absolvovali takmer všetci aj vďaka dotácii, 
ktorú sme dostali od mesta. Mali sme šťastie. Slnie-

čko svietilo, hoci u nás doma už pršalo a súčasťou 
prehliadky bola aj ukážka sokoliarstva. Po obede 
začal fúkať vietor, a to neveštilo nič dobré. Mali sme 
naplánovanú zastávku na Štrbskom Plese, no v daž-
di to nemalo význam, preto sme sa rozhodli ísť pria-
mo domov. Neboli sme vôbec nahnevaní. Tatry na 
nás počkajú. Boli sme šťastní, že Pieniny nami ne-
pohrdli a ukázali sa nám v plnej nádhere.
 Opäť sme sa presvedčili, že Slovensko má ko-
pec krásnych miest, ktoré sa oplatí navštíviť. Na-
priek tomu na budúci rok asi zavítame k našim čes-
kým bratom, lebo sme dostali skvelý tip - Adršpaš-
ské skaly na severovýchode Čiech. Ak máte lepší,
dajte nám vedieť.
 -sk-

 Najstarší a podľa mnohých aj najťažší maratón na Sloven-
sku sa konal v sobotu 25. augusta.  Na 18. ročník „Dubničáku“ 
si do Novej Dubnice našlo cestu 681 bajkerov, ktorí si svoju
kondíciu a techniku otestovali na štyroch rôznych tratiach v 
krásnej prírode Strážovských vrchov. Rešpekt vzbudzuje hlav-
ne kráľovská trasa HARD s dĺžkou 100 kilometrov a prevýše-
ním 3.250 metrov. Celý deň panovali takmer ideálne maratón-
ske podmienky. Zem bola po uplynulých horúcich dňoch su-
chá, až priam vyprahnutá, teplota sa pohybovala okolo 25°C 
a slnko sa takmer celý deň schovávalo za mrakmi, takže si 
zúčastnení mohli dokonale vychutnať nádherné trasy, ktoré 
organizátori pripravili.
 Krásna trať je asi najväčšou devízou Dubnického mara-
tónu. Nájdete tu jazdivé traily a technické úseky v lese, ale 
aj rýchle pasáže po lúkach a zvážniciach. V exponovanejších 
úsekoch si zase na svoje prídu dobrí zjazdári a získajú zopár 
sekúnd na svojich menej technicky zdatných súperov. Striedajú 
sa krátke prudké stojky, technické výšľapy, dlhšie tiahle stúpa-
nia a vrcholom na HARDe a KLASIKu už tradične býva 10 ki-
lometrov dlhé stúpanie na Baské. Medzi bajkermi sa známymi 
stali Kamenné vráta, serpentíny v Trenčianskych Tepliciach, 
prudký štrkový zošup kúsok za Baským, alebo stojka po lúke 
kúsok za občerstvovačkou v Iliavke. Keď k tomuto všetkému 
pripočítame ešte dobré značenie, tak tu máme kvalitný základ 
tohto obľúbeného maratónu. A ak sa pridajú ešte dobre záso-
bené občerstvovačky, výborná organizácia, dokonalý servis v 
cieli a príjemná atmosféra, tak výsledkom je jeden z najlepších 
maratónov u nás. Pre mňa osobne bol tohtoročný Dubničák vr-
cholom tejto sezóny. Kvalitu tohto podujatia dokazujú aj takmer 
výhradne kladné ohlasy zúčastnených.
 Víťazom na trati HARD sa stal Tomáš Gladiš (Galaxy 
Team Hranice) pred Branislavom Sivákom (Gavalieri) a Domi-
nikom Turanom (CK Outsiderz Novatec Bratislava). Zo žien si 
najlepšie s najdlhšou traťou poradila Daniela Chlíbková (Red-
point pearl Izumi) tesne pred Annou Holášovou (Divina Racing 
Team) a Lenkou Hartlovou (Kellys Bike Ranch Team). Kvetina 
v cieli spolu s vyhlásením mena každej účastníčky bol milý bo-
nus od organizátorov pri vyhlasovaní výsledkov. Za všetkých 
spokojných bajkerov mi neostáva nič iné len sa organizátorom 
poďakovať a do videnia o rok.

Juraj Meliš, www.bikepoint.sk
Foto: Peter Tehlár

Víťazi 18. ročníka SPECIALIZED Dubnického maratónu

Trasa HARD - 100 km 

kategória muži 18 - 39 rokov 
Tomáš Gladiš, Galaxy Team Hranice, Česká republika
kategória seniori 40 - 49 rokov 
Radek Terifaj, Vokolek cycling team
kategória seniori 50 a viac rokov 
Jozef Sakala, OŠK MTB team Uhorské 

kategória ženy 18 a viac rokov 
Daniela Chlíbková, Redpoint pearl Izumi, Česká republika

Trasa KLASIK - 67 km 

kategória muži 18 - 39 rokov
Ján Gallik, Kaktus bike Bratislava 
kategória muži 40 - 49 rokov
Branislav Kacina, CK ALUPLAST TEAM Dubnica 
kategória veteráni 50 a viac rokov
Ján Krumpolec, CK ALUPLAST TEAM Dubnica 
kategória juniori 17 a menej rokov
Daniel Svatik, Kostolné 
kategória ženy bez rozdielu veku
Katarína Černá, KLIN Poprad 

Trasa BASIC - 43 km 

kategória muži
Miroslav Michálek, CK Bikesport Nová Dubnica 
kategória ženy
Silvia Valová, Pravenec 
Trasa BABY - 9,5 km
bez rozdielu veku
Jozef Káčer, Dubnica nad Váhom
jednokolky
Milan Švider, Košice

Gratulácia od redakcie patrí aj ďalšiemu novodubnickému bajkerovi, ktorý to
„natrel“ všetkým súperom. Trať Klasik najrýchlejšie prešiel vo svojej kategórii
50 a viac rokov Ján Krumpolec (v strede). 

Výhľadom na krásnu prírodu trochu bránili kúdoly prachu z vysušenej pôdy. 

 Jeden z domácich víťazov Radek Terifaj. 
Úspešne sa popasoval so súpermi

v kategórii 40 - 49 rokov na trati Hard. 


