
 V júlovom vydaní sme avizovali „letné oploco-
vanie mesta“. Prázdninový a dovolenkový čas pri-
niesol aj nevyhnutné rekonštrukcie oplotenia a rea-
lizáciu nového spolu na troch miestach. V pláne 
bolo síce aj oplotenie detského ihriska pri 42 byto-
vej jednotke na Ulici Petra Jilemnického (súpisné 
číslo 838), lenže samotné ihrisko nie je lokalizované 
veľmi šťastne a stúpajú obavy o bezpečnosť detí.
Z tohto dôvodu sa uvažuje o premiestnení ihriska
a z realizácie oplotenia vedenie mesta upustilo. 
 Minulosťou sa však už stanú nebezpečne lie-
tajúce lopty na Trenčianskej ulici. Hádzanárska 
bránka na  ihrisku pri súkromnej základnej škole je 
umiestnená pomerne nešťastne a neraz sa stalo, 
že lopta, ktorá nemierila medzi žrde, skončila na 
ceste, alebo na parkovisku. Zachytávač lôpt z po-
zinkovaného pletiva však už bráni loptám v dolete 
mimo ihriska. Výmena starého oplotenia za nové sa
postupne realizuje okolo Materskej školy P. Jilem-
nického - elokované pracovisko Komenského sady. 
Plot v dezolátnom stave postupne nahrádzame 
novým a v tejto letnej fáze sa podarilo vymeniť 
celú západnú stranu v dĺžke 50 metrov. Rodičia 
detí, ktoré navštevujú túto škôlku, môžu byť opäť 
o niečo pokojnejší, že pre maximálnu bezpečnosť 
ich ratolestí sa urobil ďalší dôležitý krok. Oplotenie 
na všetkých dôležitých stranách areálu škôlky, kde 
sa hrávajú deti, sme už vymenili. Treťou lokalitou
s novým oplotením je cintorín. Realizátor diela Pe-
ter Kilián - KILEC z Trenčína doplnil chýbajúce dielce
oplotenia a vystaval časť nového. Celková hodnota 
zákazky dosiahla 5 892 eur. 
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 Nový školský rok je opäť tu a žiaci a študenti sa 
po letných prázdninách vrátili do svojich tried, aby 
pokračovali v štúdiu vo vyšších ročníkoch. 
 Je to veľký deň najmä pre deti, ktoré prvýkrát 
zasadnú do školských lavíc. Do troch základných 
škôl v našom meste ich zasadlo 96 a učitelia ich 
budú učiť písať, čítať, počítať a rozumieť množstvu 
vecí okolo nás. Želám všetkým prváčikom, aby sa 
im ich očakávania splnili, v škole sa cítili dobre a aby
im prvé nadšenie zo školy vydržalo celých deväť 
rokov. 
 Určite aj žiaci vyšších ročníkov sa tešili na ško-
lu. Stretli sa so svojimi kamarátmi a učiteľmi, mož-

no aj novými, ktorí budú mať úprimnú snahu nielen 
žiakov niečo naučiť, ale ich aj vypočuť, poradiť a po-
môcť. 
 Vážení rodičia, vytvárajte svojim deťom pod-
netné prostredie plné lásky, porozumenia a istoty 
domova. To bude dobrým predpokladom pre výkon-
nosť vašich detí v škole. 
 Želám všetkým učiteľom do nového školského 
roka veľa tvorivých síl a pracovného elánu a nám 
ostatným, aby sa nám tento školský rok vydaril a spl-
nili sa všetky naše očakávania. 

Mgr. Zuzana Vanková 
vedúca oddel. SVaŠ MsÚ

Vstupné: 11 eur
odd. kultúry a športu MsÚ,
kacinova@novadubnica.sk, 0918 32 32 75

Bláznivá komédia s hviezdnym hereckým obsade-
ním pobaví publikum každého veku! Groteskný prí-
beh piatich indivíduí uzavretých v jednej miestnosti, 

v spoločnosti jedného revolvera. Pätica hercov tak 
roztáča nezastaviteľný kolotoč gagov, pri ktorých 
nám občas zamrzne aj úsmev na tvári.

Réžia: Peter Mankovecký
Účinkujú: Róbert Jakab, Juraj Kemka, Vladimír 
Kobielsky, Marián Miezga, Lukáš Latinák

 Práce na realizácii nového chodníka na Ulici SNP 
pri nákupnej zóne pri výjazde z mesta fi nišujú. Je ho-
tová časť chodníka pre chodcov, ako aj vstupné par-
kovisko, ktoré sú z dlažby s hrúbkou šesť centimetrov. 
V súčasnosti prebiehajú práce na vstupných zásobo-
vacích cestách do vnútra súboru B1, kde bolo potreb-
né vyšramovať podkladový betón, aby sa nezmenši-
la prejazdová výška týchto podkladov. Na vstupy sa 
bude ukladať dlažba hrúbky 8 cm, aby vydržala zaťa-
ženie zásobovacích áut a tiež vozidiel na vývoz komu-
nálneho odpadu. Po spracovaní projektu na zvýšenie 
prejazdovej výšky ešte v tejto časti dôjde k výmene 
konštrukcie strechy, čím sa zabezpečí potrebné zvýše-
nie prejazdovej výšky aj pre špeciálne požiarne autá.                                                                                                                                           

Ing. Medera Marián
riaditeľ, konateľ TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.

 V závere prázdnin sa mesto Nová Dubnica 
skloňovalo v celoplošných médiách nielen v súvi-
slosti so spanilou jazdou motorkárov, ale aj s vý-
nimočným oslávencom, na ktorého sme hrdí ako 
na nášho obyvateľa, s Jankom ZACHAROM. Tento 
skromný olympionik oslávil 27. augusta už 85. vý-
ročie narodenia. V Helsinkách v roku 1952 si vy-
boxoval zlatú medailu, o štyri roky neskôr skončil
v štvrťfi nále OH v Melbourne, štyrikrát sa stal majs-
trom ČSSR, dvakrát majstrom SR, neskôr majstrom 
športu, zaslúžilým majstrom športu a zaslúžilým tré-
nerom. Napriek tomu ho poznáme ako nenápadné-

ho a veľmi príjemného pána, ktorý naďalej pomáha 
dubnickému boxu a  rozvíja mladé talenty. Okrem 
toho pomáha mnohým našim seniorom zostať na-
ďalej v kondícii, vďaka pravidelnému cvičeniu, ktoré 
praktizuje s členmi Jednoty dôchodcov Slovenska.
 Pri príležitosti jubilea oslávenca navštívil primá-
tor mesta Ing. Peter Marušinec a Jankovi Zacharovi 
zaželal naďalej veľa zdravia, aktivity a radosti.
 Za redakciu Novodubnických zvestí  prajeme 
ešte veľa krásnych rokov v kruhu rodiny a pria-
teľov. 
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...sa predstavili na festivale dychových orchestrov a mažoretiek. 
Viac na str. 5

S podujatím LARP vás zoznámime na str. 6 Takto vyzerajú nové šatne TJ Kolačín.
K ich otváraniu sa vrátime na str. 8.  

KEĎ OŽÍVAJÚ HISTORICKÉ POSTAVY

MAŽORETKY KAŽDÉHO VEKU

MIMORIADNE AKTÍVNY JUBILANT

Š K O L A  V O L Á

KRYTÁ PLAVÁREŇ 
OTVORENÁ

OD 30. SEPTEMBRA
PONDELOK - PIATOK

16:00 - 21:00
SOBOTA, NEDEĽA

13:00 - 18:00

 VSTUPNÉ NA 2 HOD.:  1,50 €
 DETI DO 14 ROKOV  0,80 €
 MLÁDEŽ DO 18 ROKOV 1,-   €
 DÔCHODCOVIA    0,80 €

SPOZNALI BY STE?

NOVÉ OPLOTENIE UŽ STOJÍ



 Slovo hody má dva základné významy: 1. sláv-
nosť výročia posviacky kostola, alebo sviatok patró-
na, ktorému je kostol zasvätený, 2. hostina, hodo-
vanie.
 Ako to vyzerá, keď sa dva významy spoja do 
jedného, sa mohli presvedčiť všetci, ktorí 18. au-
gusta prišli do Kolačína. Tu sa každoročne v nedeľu 
po 15. auguste slávia hody na počesť Nanebovzatia 
Panny Márie, ktorej je zasvätený aj náš nový kos-
tolík. Prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie 
ustanovil v Ríme pápež Sergius I. a oslavujú ho aj 
gréckokatolíci a pravoslávni veriaci. Pri tejto príleži-
tosti mi nedá nespomenúť kázeň, ktorú mal náš pán 
farár Štefan Wallner počas hodovej svätej omše. 
Hovoril o tom, ako často sa sťažujeme na svoj ťažký 
život, nepriazeň osudu a rôznych okolností, pričom 
v minulosti sa žilo ľuďom oveľa horšie. Ako príklad 
uviedol práve Pannu Máriu, ktorá je pre nás svojou 
silou, presvedčením a oddanosťou vzorom dodnes. 
Svätou omšou hody v Kolačíne vrcholia, pretože 
ich väčšina oslavuje už od piatku a zainteresovaní 

sú všetci. Hasiči pripravujú dve zábavy v kultúrnom 
dome a živo je aj na futbalovom ihrisku. Tam v so-
botu starí páni remizovali 3 : 3 v priateľskom zápase 
s Trenčianskou Teplou. V nedeľu sa hralo súťažne 
a bohužiaľ, TJ Družstevník Kolačín utŕžil porážku
v zápase s Borčicami v pomere 0 : 5. Verím, že s no-
vými futbalovými šatňami prídu aj nové, lepšie vý-
sledky našich futbalistov. Ešteže nám to počasie 
vyšlo ! A nielen to, opäť sa stretli rodiny, priatelia a 
známi, ktorí sa celý rok nevideli a možno si podob-
ne ako my, pri slávnostne prestretom slove prehý-
bajúcom sa pod samými dobrotami, povedali: „ Ak 
je toto kríza, kiežby trvala dvadsať rokov !“ 

-sk-

Č I E  S Ú  H O D Y ?  N A Š E !

 V stredu 28. augusta pietnym aktom kladenia 
vencov k pamätníku kpt. Floriša Beňušku v mest-
skej časti Kolačín si predstavitelia mesta Nová Dub-
nica a zástupcovia politických strán pripomenuli 69. 
výročie Slovenského národného povstania. Po zá-
pise do pamätnej knihy mesta zástupca primátora 
Ing. Marián Medera na spomienkovom stretnutí vy-
zdvihol jeho význam a začrel do histórie, keď Slová-
ci po boku s ďalšími národmi povstali proti fašizmu. 

„Ani po 69-tich rokoch od Povstania nie je možné 
toto ozbrojené vystúpenie slovenského národa po-
važovať za dávno zabudnutú históriu. Vzniklo z túž-
by po slobode. Zohralo významnú úlohu v dejinách 
slovenského národa a zaväzuje nás, aby sme ne-
prerušovali kontinuitu medzi revolučnou minulosťou 
a dneškom. Boj za demokraciu je stále aktuálny
a bude vždy patriť k základným ľudským hodnotám“.                                 

-M.B.-

Vážení spoluobčania,

koncom roku 2010 bola zadĺženosť nášho mesta 
viac ako 40 % ,čo predstavovalo úvery vo výške 
2 283 587 €. Uváženým hospodárením mesta sa 
nám za  takmer tri roky podarilo znížiť zadĺženosť 
mesta na úroveň  31,84 % , čo predstavuje sumu vo 
výške 1 506 332 €. V súčasnosti realizujeme viace-
ré investičné akcie bez čerpania nových úverových 
zdrojov.

 V tomto roku sa nám úspešne podarilo dokon-
čiť výstavbu futbalových šatní v Kolačíne. V spolu-
práci s mestským hasičským zborom pripravujeme 
rekonštrukciu okolia požiarnej zbrojnice, radi by sme
vybudovali nové spevnené plochy za kultúrnym do-
mom. 
 Začali sme s výstavbou obytnej zóny Dlhé die-
ly, v ktorej momentálne fi nišujú práce na inžinier-
skych sieťach. V tejto zóne začala vyrastať prvá 
bytovka fi nancovaná zo ŠFRB, práve sa dokončujú 
stavebné práce spojené s budovaním už druhého 
nadzemného podlažia. 
 Pre skvalitnenie športových aktivít v našom 
meste sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia mest-
skej plavárne, ktorá otvori svoje brány verejnosti 
začiatkom októbra. 
 Pre dospelých sa vybudovalo ihrisko s externý-
mi prvkami pre posilňovanie, ktoré je umiestnené
v parku za obchodným centrom Družba. 
 Pre mládež sa pripravuje realizácia nového 
skate ihriska s novými modernými a bezpečnostný-
mi prvkami  pri „čínskom múre.“
 V letnom období sme začali s  rozsiahlou opra-
vou chodníka v súbore B1, ktorý spája ulice 
P. Jilemnického a SNP. 
 Pred dokončením je rekonštrukcia podlubí ob-
chodov a chodníka na ulici SNP pri výjazde z mesta. 
 Pred sviatkami Všetkých svätých plánujeme 
uskutočniť rekonštrukciu chodníka smerom na mest-
ský cintorín. 
 Po veľkej rekonštrukcii plynovodov sa stavy na-
šich chodníkov výrazne zhoršili, a preto budú z roz-
počtu mesta vyčlenené ďalšie fi nančné prostriedky

na vybudovanie nových chodníkov na ulici SNP, 
Hviezdoslavova a na Trenčianskej ulici.
 Taktiež do konca tohto roka budú vybudované 
ďalšie stojiská pod kontajnery, nad rámec pôvod-
ných zámerov.
 Rušivé prostredie zberného dvora bude odde-
lené novým betónovým plotom tak, aby sa zabránilo 
nie peknému pohľadu na túto lokalitu návštevníkov 
a obyvateľov nášho mesta. 
 Všetky tieto investičné akcie, ktoré sa zrealizo-
vali, alebo dokončia do konca roka, sme fi nancovali 
z vlastných fi nančných prostriedkov, respektíve zo 
zdrojov príslušných ministerstiev v celkovom obje-
me 545 700 € bez čerpania úverov.
 V nastúpenom trende by  sme chceli pokračo-
vať aj na budúci rok.

Ing. Peter Marušinec,
primátor mesta

BU D U J E M E  B E Z  Ú V E ROV

 Na ihrisku v Sade duklianskych hrdinov (za 
Družbou) postupne rozširujeme a zveľaďujeme mul-
tifunkčné ihrisko, kde by si mali nájsť svoje miesto 
nielen malé deti na preliezačkách, šmýkačkách či 
pieskovisku, ale aj mladí ľudia na športoviskách na 
loptové hry, stolnotenisovom stole, či najnovšie na 
prvkoch určených pre street workout.
Čo to vlastne je? 

 Ako hovorí už samotný názov, ide o cvičenie 
vonku metódou gréckych klasikov označovanou ako 
kalistenika - v preklade cvičenie vlastnou hmotnos-
ťou. Street Workout ako návrat ku starovekým 
grécko-rímskym časom sa objavil v USA. Bola to 
alternatíva pre mladých ľudí, ktorí žili v chudobných 
častiach a nemohli si dovoliť chodiť do platených 
posilňovní. Pred pár rokmi sa uchytil vo východnej 
Európe. Street Workout si našiel rýchlo popularitu 
medzi mladými ľuďmi v pobaltských krajinách, ale aj 
na Ukrajine, v Rusku a na Balkáne a preniká aj do 
strednej Európy, kde už pôsobí viacero komunít na 
pokročilej úrovni. Okrem toho, že si mládež rýchlo 
osvojila tento šport vďaka jednoduchému a v po-

rovnaní s posilňovaním rýchlemu účinku na fyzickú 
kondíciu a silu, aj medzi odborníkmi sa nájde veľa 
propagátorov Street Workoutu, hlavne vďaka faktu, 
že pri cvičení nie sú potrebné žiadne závažia. Pou-
žíva sa len hmotnosť tela, cviky a pohyby sú priro-
dzenejšie ako pri klasickom posilňovaní a precviču-
jú komplexnejšie celé skupiny svalov. 
Takže, Novodubničania akéhokoľvek veku, pridajte 
sa k partičke mladých nadšencov, ktorí si niekoľko 
prvkov na toto cvičenie „vybojovali“ a vlastnoručne 
pomohli osadiť tieto prvky v Novej Dubnici.

Mgr. Katarína Bašná

 Nejaký čas strávený nad vypracovaním pro-
jektu, stretnutie s pánom primátorom a súhlas na 
uvoľnenie fi nančných prostriedkov, výber vhodné-
ho miesta a náradia na cvičenie s Mgr. K. Bašnou, 
naša priložená ruka k dielu, a výsledkom je rodia-
ce sa prvé street workoutové ihrisko v meste. Za to 
vám patrí veľká vďaka od nás!

street workoutoví nadšenci



IBV MIKLOVKY A KOLAČÍN

Jesenný zvoz objemného odpadu 30. 9. - 4. 10.
30. 9. (pondelok): Okružná, garáže Okružná, Puš-
     kinova, Pod Dubovcom, Krátka
1. 10. (utorok):   Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
     dova, Tajovského, Kollárova,
     Kvetná, Májová
2. 10. (streda):   Kukučínova, Gagarinova, Pod
     Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
     ho, Partizánska, Podjavorinskej
3. 10. (štvrtok):   Svätoplukova, Nerudova, M.
     Benku, B. Němcovej, Strážov-
     ská, Svoradova, Odbojárska
4. 10. (piatok):   ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
     body, Nová , Družstevná, Far-
     ská, Pod Húštikom

 Prosíme, objemný odpad vykladajte iba pred 
rodinné domy, vždy len jeden deň pred termínom je-
ho odvozu, najneskôr do 6:00. Prispejete tak k udr-
žiavaniu čistoty v našom meste. Ďakujeme. 

Jesenný zvoz konárov 14. - 18. 10.
14. 10. (pondelok): Okružná, garáže Okružná, Puš-
     kinova, Pod Dubovcom, Krátka
15. 10. (utorok):  Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
     dova, Tajovského, Kollárova,
     Kvetná, Májová
16. 10. (streda):  Kukučínova, Gagarinova, Pod
     Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
     ho, Partizánska, Podjavorinskej
17. 10. (štvrtok):  Svätoplukova, Nerudova, M.
     Benku, B. Němcovej, Strážov-
     ská, Svoradova, Odbojárska

18. 10. (piatok):  ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
     body, Nová , Družstevná, Far-
     ská, Pod Húštikom

 Konáre vykladajte jeden deň pred termínom od-
vozu narezané na kratšie časti (do cca 1 m dĺžky), 
budú sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drô-
tom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný 
odpad! Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej 
čistote priestranstiev pred domami. Ďakujeme. 

ZÁHRADKÁRSKE OSADY (Č. 2 - 7)

Jesenný zvoz konárov 21. - 23.10. 
 Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na 
dohodnuté miesta - pri vstupe do osád cez víkend 
a v pondelok do 7. hod.. V utorok už nevykladajte! 
Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí. 
Iný odpad ako konáre nezvážame.

UŽÍVATELIA GARÁŽÍ

Jesenný zvoz odpadu 24. a 25. 10. 
24. 10. (štvrtok): garáže na Topoľovej a Jilem-
     nického ulici a pri domoch
     č. 3-6 na Ulici SNP 
25. 10. (piatok):  garáže na Okružnej a Tren-
     čianskej ulici pri čínskom múre
     a v Sade duklianskych hrdinov
     pri bývalom CVČ

 Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž naj-
neskôr v deň zvozu do 7. hod.!

 Počas posledných prázdninových dní sa mohli 
malé deti z okolia domu č. 730 (medzi Novodubni-
čanmi známy ako Účko) pohrať na novom ihrisko-
vom prvku, ktorý pribudol vo dvore tohto domu. 
Šmykľavku, ktorá bola v zlom stave a mohla poraniť 
deti, sme odstránili ešte začiatkom roka, a konečne 
sa nám podarilo nahradiť ju niečím skutočne láka-
vým. Osadili sme tu krásny domček so šmykľavkou 

a preliezacím potrubím od českého výrobcu ihrísk. 
Dúfame, že deti v okolí bude tešiť ešte dlho! Sú-
časne prosíme obyvateľov Účka, aby nám pomohli 
ochrániť toto ihrisko pred vandalizmom, aj keď sa 
snažíme vyberať prvky z čo najodolnejšieho mate-
riálu.  

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

DOPLNENÉ DETSKÉ IHRISKO NA „ÚČKU“

 Keďže máme záujem získavať stále kvalitnejšie 
vytriedený odpad, občanov mesta sa pokúsime mo-
tivovať aj kontrolami úrovne separácie. Pri pravidel-
nom vývoze triedeného odpadu, ktorý sa koná vždy 
raz za mesiac, budeme postupne kontrolovať niek-
toré oblasti IBV Miklovky a mestskej časti Kolačín
a domácnosti, ktoré sú výnimočné - či už dôsledným 
triedením, alebo naopak tým, že nevyložili vrecia
s triedeným odpadom, získajú od mesta v spoluprá-
ci s vývozcom odpadu nálepku, ktorú umiestnime 
na ich nádobu na odpad. Nálepku EKOŠAMPIÓN
s usmiatym smajlíkom získajú domácnosti, ktoré 
vyložili dostatok vriec s triedeným odpadom - vrece
s papierom, plastami (nielen PET fľašami), kovmi
a tetrapakmi, prípadne so sklom, šatstvom pre cha-
ritu, plastovú fľašu s použitým jedlým olejom... Kla-
sická 4-členná domácnosť by mala zaplniť s plas-
tami za mesiac dokonca niekoľko vriec, pretože 
plastové obaly už bohužiaľ tvoria súčasť každého 
nákupu. 
 Smutného smajlíka zasa „vyhrajú“ tie domác-
nosti, ktoré buď zabudli vyložiť vrecia s triedeným 
odpadom, alebo sa vôbec do triedenia odpadov ne-
zapájajú.

 Samozrejme, počas jedného vývozu triedené-
ho odpadu rozmiestnime len niekoľko desiatok ná-
lepiek, takže ak sa práve vám nálepka neujde, ne-
zúfajte/netešte sa, možno nabudúce.... :-) alebo :- 
Veríme, že „zelených“ Novodubničanov je prevaha 
a tie šťastné a usmiate nálepky budú svietiť pred 
každým rodinným domom v Kolačíne či na Miklov-
kách! 

Mgr. Katarína Bašná

ZA KVALITNÉ TRIEDENIE ÚSMEV

KONTROLY PRED VYKUROVACOU SEZÓNOU
Pred začiatkom vykurovacej sezóny si vám dovoľujeme opäť pripomenúť povinnosti, ktoré súvisia s prevádz-
kou zariadení na výrobu tepla a slúžia na predchádzanie nehodám a na ochranu zdravia a majetku ľudí.

Kontroly kotlov podľa paliva a výkonu
Interval kontroly závisí od menovitého výkonu kotla, druhu spaľovaného paliva a kategórie budovy. Povin-
nosť kontroly stanovuje zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimati-
začných systémov. 

       výkon kotla     plyn - interval kontrol   tuhé palivo - interval

  20 - 30 kW         15 rokov               10 rokov
  30 - 100 kW           6 rokov                 4 roky
  100 kW a viac          3 roky                 2 roky

Kominára by ste mali vidieť aspoň raz ročne
 Dôležitá je aj kontrola zariadenia na odvod spalín - dymovodov, komínov a výduchov z dôvodu zaistenia 
bezpečného odvodu spalín od plynových spotrebičov do voľného ovzdušia, a tým aj zabránenia ich vnikaniu 
do vnútra budov. Podľa § 14 zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov 
je fyzická osoba povinná zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov 
osobou s odbornou spôsobilosťou a zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotre-
biča na komín, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína. 

 Vyhláška č. 401/2007 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ukladá prevádzkovateľovi povin-
nosti nielen pri stavbe, ale aj pri prevádzke komínových telies podľa § 20 nasledovne: Komín sa musí 
udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie, 
musí sa počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách:

  výkon kotla    tuhé palivo      plynné palivo          plynné palivo
                  komín bez vložky        komín s vložkou

    do 50 kW     4 mesiace        6 mesiacov           12 mesiacov
  nad 50 kW     2 mesiace        6 mesiacov             6 mesiacov

Stav komínov neradno podceniť! 
 Pri nesprávnom nastavení, alebo zlom technickom stave kotla, môže prebiehať nedokonalé spaľovanie 
paliva, kedy sa tvorí jedovatý oxid uhoľnatý. Jeho vniknutie do interiéru netesniacim dymovodom alebo po-
škodeným komínom, môže mať za následok otravu až smrť. Rovnako nebezpečné sú i havárie spôsobené 
výbuchom plynového zariadenia. Preto nie je namieste podceňovanie pravidelnej údržby a kontrol spotre-
bičov aj dymovodov či komínov. 

 Podľa slov obyvateľov rodinných domov sa stáva, že fi rmy, ktoré ponúkajú tieto služby však niekedy 
nepravdivo informujú a nabádajú prevádzkovateľov ku častejším kontrolám kotlov, ako ukladá zákon. V ta-
kýchto prípadoch je na zvážení každého, či si zariadenie dá skontrolovať aj nad rámec zákona.  Dôležitejšie 
je však nezanedbať pravidelnú údržbu a kontrolu dymovodu a komína.
 Veríme, že vám tieto informácie pomôžu pri zabezpečení dôslednej starostlivosti o bezpečnú prevádzku 
vykurovacích kotlov a komínov. Ďalšie informácie získate v oddelení životného prostredia mestského úradu.

oddelenie životného prostredia MsÚ

Tenučký hodváb, biele nite
Splietané poza špendlíky.
Do krásnych vzorov uvité,
nežnej to krásy dotyky...

Čo krásy, radosti, pocitu šťastia so sebou priná-
ša splietanie tenučkých nití do čipiek.
Čipkárka sedí pri vankúši a splieta nitky do neu-
veriteľných vzorov a vytvára rôzne výrobky pre 
potešenie srdca svojho i tých druhých. Hodiny, 
čo presedí nad valcom, nepočíta. Jej odmenou 
je radosť z vykonanej práce, pohľad na svoje 
vytvorené dielo a obdiv tých, ktorí uzrú jej vý-
tvory.

Naše čipkárky v Španielsku,
Francúzsku, Chorvátsku
 Čipkárky z nášho klubu aj v tomto roku prezen-
tovali svoju tvorbu na mnohých festivaloch a stre-
tnutiach čipkárok na Slovensku i v zahraničí. Spo-
meniem aspoň niektoré...
 Počas veľkonočných sviatkov 27. - 31. marca 
sa konal na brehu Atlantického oceána v meste Ca-
mariňas v Španielsku najstarší festival paličkovanej 
čipky v Európe XIII. Mostra de encaixe de Camari-
ňas. Zúčastnili sa ho Alžbeta a Terézia Mrázové.
 V máji sa Helena Drestová a Anna Waldecke-
rová zúčastnili medzinárodného festivalu v Chorvát-
sku v meste Pag. Alžbeta a Terka Mrázové repre-
zentovali Novú Dubnicu a Slovensko na Festivale 
vo francúzskom Sebourgu, ktorý sa koná každé dva 
roky, medzi hostí nazvanými ako Invité d ho-neuô,
spolu s čipkárkou Janou Frajkorovou, ktorá repre-
zentovala Prešov.
 Mali sme veľký priestor na výstavu a viedli sme 
kurz paličkovania slovenskej čipky.
 Krása slovenských čipiek očarila aj účastníkov 
a návštevníkov na medzinárodnom festivale v Pre-
šove. 

Na výstave hostia z Brezovej
 Tak, ako sme sa predstavili so svojou tvorbou
v zahraničí a v ďalších slovenských mestách, chce-
me aj obyvateľom a návštevníkom Novej Dubnice 
priblížiť naše výtvory. Na október pripravujeme už 
štvrtý ročník výstavy Dotyky krásy. Pozvali sme aj 
hostí z Brezovej pod Bradlom. Ich jemná biela ty-
lová čipka určite očarí každého návštevníka. Tylo-

vé čipky sa v oblasti Myjavskej pahorkatiny začali 
paličkovať v 80. rokoch 19. storočia. Dovtedy sa tu 
plietli iba konopné čipky na kútne plachty a cverno-
vé na kroje. V tom čase sa v Krajnom usadili dve 
sestry - čipkárky z Vamberka. Naučili tunajšie ženy 
túto čipku paličkovať.
 Z Krajného sa znalosť pletenia tylových čipiek, 
ktoré sa predtým dovážali z Belgicka, rozšírila po 
okolitých kopaniciach a začali nahrádzať dovážané 
čipky. Čipky plietli pre svoju potrebu, niektoré aj na 
predaj. Dievča sa nemohlo vydať, kým si čepiec ne-
uplietlo.
 Čipky majú aj svoje typické názvoslovie - mo-
týliková, eroplánová, na dubový list, dvojlistová, na 
ružičku, zrkadielková, hrebienková, škatuľková... 

Cipka je čipka so zubami
 Po druhej svetovej vojne začalo pletenie čipiek 
zanikať. Záujem o túto čipku sa oživil v druhej po-
lovici 90. rokov 20. storočia. V roku 1997 vznikol 
v Brezovej pod Bradlom krúžok, ktorý združoval 8 
čipkárok a v roku 1999 ich už bolo 12 a ich počet sa 
neustále rozširuje aj o mladé dievčatá. V tomto ča-
se dostal aj názov Klub brezovskej pletenej cipky. 
Cipka je čipka, ktorá má zuby. O zachovanie tejto 
čipky sa vo veľkej miere zaslúžila pani Anna Potúč-
ková staršia, majsterka ÚĽUV-u. Okrem vystave-
ných čipiek si budete môcť pozrieť aj to, ako sa ple-
tú. Srdečne vás pozývam do kina Panorex pozrieť 
si našu výstavu, ktorá na vás čaká od 12. do 21. 
októbra. 

POZVÁNKA
Pozývame vás na výstavu

 DOTYKY KRÁSY,
ktorá sa uskutoční pod záštitou primátora

mesta v spolupráci s mestom Nová Dubnica
v kine Panorex 

od 12. 10. do 21. 10. 2013

Ako hosť sa predstaví
KLUB PALICKOVANEJ CIPKY

z Brezovej pod Bradlom

Výstava bude otvorená denne
od 10.00 do 19.00 hod.
 21. 10. do 13.00 hod.



 Nejaký taký priateľský pozdrav sa nám, trošku starším, tlačil na 
pery, keď sme sa  započúvali do prvých viet, ktorými umelecká vedúca 
Diana Minaeva uviedla vystúpenie ruského speváckeho zboru BEL-
CANTO z partnerského mesta Dubna. 
 Mierové námestie v podvečer 27. augusta oživili ľubozvučné pies-
ne v podaní súboru, ktorý počas 40 rokov svojej existencie kvalitou
a významom úspešne šíri svoje dobré meno doma i v zahraničí. Vďaka 
pestrej harmonickej zmesi národných i medzinárodných skladieb sa-
králneho či svetského charakteru si získal priazeň poslucháčov v rôz-
nych krajinách Európy a v neposlednom rade aj srdcia Novodubničanov.
Úvod vystúpenia patril žánrovo vážnejším duchovným chorálom Ave 
Mária a Otče náš a už počiatočný uznanlivý potlesk divákov akoby 
zmiernil drobný hustý dážď. Jeho kvapky síce sporadicky sprevádzali 
celý koncert, avšak vysoko hodnotný a emocionálny umelecký prejav 
spevákov nedovolil poslucháčom opustiť hľadisko.

 Potom nasledovali veselé skladby typickej ruskej ľudovej klenot-
nice ako Vydali mladuchu, Ach, ty step rozľahlá a pieseň Oj, vy vetry 
vetríčky, choreografi cky vyjadrená aj charakteristickým ľudovým tan-
com. Svoj repertoár obohatili umelci aj o ukrajinskú národnú pieseň - 
Susedka, ktorá melodicky až veľmi nápadne pripomínala našu Tancuj, 
tancuj, vykrúcaj a macedónsku národnú - Išlo dievča po vodu. Nechý-
bala ani obľúbená Kalinka a rozlúčková vinšovná pieseň Veľa rokov 
(Mnogaja leta). A povestnou čerešničkou na torte bola na záver pieseň 
Tancuj, tancuj, vykrúcaj podaná v čistej slovenčine.
 Vynikajúca produkcia ruského súboru sprevádzaná spontánnym 
aplauzom vďačného publika potvrdila, že obyvatelia nášho mesta 
predsa len nestrácajú záujem o tento zmysluplný druh kultúry a prispe-
la k výraznému obohateniu programov tradičného kultúrneho leta.

JUDr. Miroslav Holba

 Tak, a je to za nami. V čase vydania Novodubnických zvestí
s týmto článkom sa tento výrok bude vzťahovať aj na celé leto
a na čas prázdnin. V čase písania článku to platí pre jubilejný
10. ročník festivalu pohodovej bluegrassovej hudby.

 Jubilejný desiaty ročník Bluegrassového večera sa uskutočnil v so-
botu 24. augusta už tradične v priestoroch letného amfi teátra. Orga-
nizátori ho poňali ako akciu s prezentovaním hudobných nástrojov
z dielne Ondřeja Holoubka. Tomu bol prispôsobený aj výber účinkujú-
cich skupín. Festival otvorila skupina Dřevěná tráva. Jej hráč na man-
dolínu, Pavel Kloboučník, majstrovsky rozozvučal svoj nástroj mimo-
riadnej kvality značky Holoubek. Nový gitarista Jan Bíba si na tento 
festival zapožičal gitaru značky Holoubek. Skupina sa prezentovala 
tradičným bluegrassom a nový gitarista je pre nich určite veľkým prí-
nosom. Nasledovala skupina The LOG. Aj oni predviedli tradičný blue-
grass umocnený aj o vizuálnu stránku - pekné obleky a klobúky. Ale 
rovnako vynikali aj ich vokály a tiež inštrumentálne výkony. Ako jedna 
z mála bluegrassových skupín používa dve gitary - sprievodnú a sólo-
vú a obe značky Holoubek. Bratia Šupákovci svojím krátkym vstupom 
uviedli druhú polovicu festivalu. Zvuk dvoch vynikajúcich nástrojov, gi-
tary a mandolíny, nadchol predovšetkým znalcov a fajnšmekrov tejto 
hudby. Sólová gitara Holoubek zo skupiny The LOG sa tu predviedla 
v plnej kráse ako nástroj a možno povedať, že je to jedna z najlepšie 
znejúcich gitár na bluegrassovej scéne. 
 Ďalšou účinkujúcou skupinou bola Gospel paráda. Zaspievali 
viaceré gospely á cappella a keď použili hudobné nástroje, značku 
Holoubek má gitara, ktorú požičali Dřevěnej tráve. Vystúpenie Gospel 
parády vyznelo trochu komornejšie, ale od skupiny hrajúcej výhradne
gospely, teda skladby s náboženskou tematikou, ťažko očakávať príliš 
veľkú show. Aj preto sme na záver zaradili skupinu Bluerej. Ich zrozu-
miteľné texty v češtine, výborné spevácke a inštrumentálne výkony 
udržali poslucháčov vo výbornej nálade až do posledných tónov. Sem-
tam bolo medzi ľuďmi počuť: „To najlepšie na koniec,“ čo určite orga-
nizátorov potešilo. Jan Meisel predviedol, okrem skvelého hlasu, aj 
mandolínu značky Holoubek.
 Po ofi ciálnej časti festivalu ostali viacerí hudobníci v Amfi k Pube 
a pokračovali v spontánnom spoločnom neformálnom hraní známych 
bluegrassových i iných skladieb.
 Na záver patrí poďakovanie všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
prispeli k zdarnému priebehu tejto akcie, hlavne Mestu Nová Dubnica, 
Amfi k Pubu, spoločnostiam Termonova, Aquatec, EVPÚ ZVS a.s., Ur-
piner a ďalším. 

Marián Šupák

B L U E G R A S S O V Ý  V E Č E R  2 0 1 3



 Dychové orchestre a mažoretky zo Slovenska, Českej repub-
liky, Maďarska a Nemecka sa v našom meste stretli už v piatok 
večer 30. augusta. Na štvrtom ročníku Medzinárodného festivalu 
Dychových orchestrov a mažoretiek sme privítali šesť hosťujú-
cich zoskupení s počtom viac ako 400 ľudí. Pricestovali k nám
z Košíc, Chebu, Dolného Benešova, Jeseníka, Móru a Hirschfel-
du. Všetkých hostí sme ubytovali, navečerali sme sa a venovali 
sa príprave na svoje vystúpenia. Festival  začal v sobotu dopolud-
nia hviezdicovým pochodom po Novej Dubnici, ktorý vrcholil na 
Mierovom námestí. Tu už ste boli aj vy, domáci, a štvrtý novodub-
nický festival dychových hudieb a mažoretiek sme otvorili už aj 
ofi ciálne. Všetkých  privítal primátor mesta  Ing. Peter Marušinec, 
ktorý poprial veľa úspechov účinkujúcim a  pekné umelecké zá-
žitky divákom.

 Súčasne s Novou Dubnicou prebiehali koncerty aj v neďalekých 
Trenčianskych Tepliciach, kde sme tiež ubytovali dva orchestre. Hlav-
ný program v oboch mestách prebiehal v sobotu a nedeľu vždy od 
14. do 17. hodiny. Koncerty sme naplánovali tak, aby všetky orchestre
i mažoretky vystúpili na striedačku v oboch mestách. V Novej Dubnici 
prestávky medzi jednotlivými vystúpeniami orchestrov spestrili s veľ-
kým úspechom mažoretky Bona z Považskej Bystrice. Záujem o všet-
ky vystúpenia bol veľký, čo potešilo najmä účinkujúcich a prirodzene aj 
usporiadateľov. Počas víkendu sa našiel aj voľný čas, ktorý sme využili 
na priateľské stretnutia, rozhovory a tiež na plánovanie bližšej či vzdia-
lenejšej hudobnej alebo tanečnej perspektívy. Primátor Ing . Peter  Ma-
rušinec zvolal na nedeľu spolu s predsedom občianskeho združenia 
nášho orchestra Pavlom Švedom stretnutie s vedúcimi orchestrov
a mažoretkových skupín. V kultúrnej besede primátor všetkých prijal 
a ofi ciálne privítal na pôde mesta. Nedeľný program festivalu ukon-
čil mohutný monstrekoncert pod taktovkou novodubnického dirigenta 
Antonína Maděru. Zároveň sa tancom rozlúčili s početným publikom 
aj všetky mažoretky. Na záver môžeme smelo konštatovať, že zámer 
pobaviť i potešiť ľudí sa naplnil, a samotný festival bol odmenou nielen 
účinkujúcim, ale i širokej verejnosti.
 Hlavnými organizátormi bolo Mesto Nová Dubnica, Mesto Tren-
čianske Teplice a Kúpele Trenčianske Teplice. Festival sme realizo-
vali s fi nančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Za pomoc a podporu ďakuje-
me tiež manželom Tlapákovým, Milanovi Grambličkovi, Rasťovi Bőh-
movi, ZUŠ Nová Dubnica, vedeniu a školskej jedálni ZŠ Janka Kráľa. 
Špeciálne poďakovanie patrí aj moderátorom Miriam Martinákovej
a Števovi Dvorskému a všetkým členom nášho orchestra, ktorí pomá-
hali pri príprave festivalu. 
Foto: Peter Tehlár  Antonín Maděra, dirigent orchestra

 Motorkári z celého Slovenska zavítali aj vďaka priaznivému poča-
siu na 3. ročník obľúbenej motorkárskej akcie Nočná jazda Považím
v posledný augustový deň. Podujatie odštartoval tradične Nočný pre-
jazd Novou Dubnicou. Vlniaci svetelný had tvorený 180- mi nablýska-
nými strojmi a 250- timi motorkármi na nich, objal takmer celé mesto
a vytvoril jedinečný zážitok pre prizerajúcich sa obyvateľov. A keď 
utíchla hudba motorov v meste, vydali sme sa na 64 kilometrov dlhú 
jazdu nočnou krajinou. Pohľad na kolónu, ktorej nebolo dovidieť kon-
ca, bol fascinujúci. Jazdu sme ukončili v obci Visolaje, kde bolo pre 
nás pripravené pohostenie v podobe guláša, grilovanej klobásy, piva, 
kofoly a do nálady nám hrala skupina RABAKA.  Bavili sme sa takmer 
do rána. Potom sme nasadli na svoje obľúbené stroje a každý sa vy-
bral  smerom k svojmu domovu.  Bez podpory mesta Nová Dubnica 
by nebolo možné pripraviť takú akciu. Za to patrí vedeniu mesta moje
poďakovanie.  Ladislav SJEKEL

LADILI ORCHESTRE, I LADNÉ KRIVKY MAŽORETIEK

26. september 2013 (štvrtok) o 19. hod.
Kino Panorex Nová Dubnica
Vstupné: 9 eur

Predpredaj od 2. 9.: odd. kultúry MsÚ
       kacinova@novadubnica.sk,
       042/44 33 484, 0918 32 32 75

Festival v sobotu dopoludnia odštartoval hviezdicový pochod 
mestom. Od budovy ZUŠ vyrážal orchester a mažoretky z Chebu. 

Najviac priazne publika sa ušlo mažoretkám
a špeciálne najmladším vekovým kategóriám. 

Záverečné „Ďakujeme!“ všetkým zúčastneným orchestrom
a mažoretkovým skupinám. 

Počas nedeľného monstrekoncertu sa spoločne predstavilo 440 účinkujúcich! 



C E N T R U M  V O Ľ N É H O  Č A S U
V NOVEJ DUBNICI PONÚKA V ŠK. ROKU 
2013/2014 TIETO ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY:
Moderný tanec a HIP HOP - Krúžok pre všet-
kých, ktorí majú radi tanec a chcú sa naučiť niečo 
nové. Deti absolvujú základné a zložitejšie prvky
a rozvíjajú svoj talent.

Dance aerobic - Je forma cvičenia pre deti, ktorá 
zvyšuje pružnosť, odolnosť a vedie k zlepšeniu po-
hybovej koordinácie. Krúžok je určený len pre deti 
1. až 4. ročníka ZŠ.

Mini Dance -  Tanečný krúžok je určený pre deti 
od 3 do 6 rokov. Deti si na hodinách osvojujú ta-
nečnú pohyblivosť, správne držanie tela, rytmus
a rôzne krokové variácie.

Kreatívny svet - Krúžok pre deti od 8 rokov. Deti 
spoznávajú nielen rôzne výtvarné techniky, maľo-
vanie, aranžovanie, ale aj varenie či stolovanie je 
súčasťou tohoto krúžku.

Pohybové a loptové hry -  Pohybové a športo-
vé hry, ktorými si dieťa rozvíja obratnosť, rýchlosť, 
pohotovosť, posilňuje si vôľové vlastnosti a správnu 
koordináciu pohybov.

Výtvarná dúha - Kreslíš rád? Príď k nám a v prí-
jemnej atmosfére si môžeš vytvoriť svoje vlastné 
umelecké diela. Pri tvorbe vyskúšaš rôzne materiá-
ly, farby a techniky.

Anglický jazyk - otvárame kurzy pre deti 1. - 4. 
ročníka ZŠ, a kurz pre stredoškolákov - príprava na 
maturitu. Deti sú rozdelené do skupín podľa veku
a vedomostí.

ŠlapAJKA - Ľahká turistika zameraná na zlepše-
nie telesnej kondície, spoznávanie prírody a okolia 
Novej Dubnice. Na výlet sa vyberieme každú po-
slednú sobotu v mesiaci.

Spoločenské tance - Na tomto krúžku sa nau-
číme základy latinsko-amerických a štandardných 
tancov. Vítané sú nielen páry, ale aj jednotlivci.

Mini Lienočky - Pre všetky deti vo veku od 3 do 
6 rokov, ktoré majú radi pohyb a tanec. Krúžok je 
zameraný na pohybovo-tanečnú prípravu (pohyb
v priestore, jednoduché rytmické cvičenia, pohybo-
vé hry). 

Fit lopty - mamičky s deťmi v DC Dubáčik - cvičia 
mamičky na MD so svojimi detičkami - vo veku od 
6 mesiacov do 3 rokov, v dopoludňajších hodinách 
v Detskom centre.

Detský folklórny súbor - Krúžok aj pre najmen-
ších predstavuje návrat k tradíciam prostredníctvom 
ľudových piesní, riekaniek a hier.

MMM Mažoretky - Naučíme sa rôzne točenia s 
paličkou, pódiové zostavy, pochod, choreografi e na 
modernú hudbu. Čakajú nás vystúpenia na rôznych 
akciách.

Na krúžky sa môžete prihlásiť v CVČ
do konca septembra.

Tešíme sa na vás! 
Viac info: www.cvcdubinka.meu.zoznam.sk

 Krásnou tradíciou centra voľného času sa stalo 
každoročné usporiadanie letného pobytového tábo-
ra. Tento rok sme sa spolu s 22 deťmi vybrali na 
Kysuce, do horského hotela Hájnice. Počas ôsmich 
dní na nás čakal pestrý program. Krásne a výborne 
vybavený areál hotela nám ponúkol, okrem wellne-
ssu, aj možnosť zajazdiť si na koníkoch a využiť 
športové a detské ihriská. Deti sa nielen zabávali, 
ale spoznali aj okolitú prírodu, či už prostredníctvom 
orientačného behu alebo turistiky. Okrem tradičné-
ho programu sa všetci veľmi tešili aj na výlet do Ky-
suckého Nového Mesta. Navštívili sme i kaštieľ

v Radoli, kde sme videli  zaujímavé expozície Ky-
suckého múzea.  
 Okrem pobytového tábora CVČ usporiadalo 
už tradične aj štyri prímestské tábory. V nich si deti 
spestrili letné prázdniny rôznymi výletmi, napr. do 
Trenčína na letné kúpalisko, do Trenčianskych Te-
plíc  alebo do Dubnice nad Váhom, kde mali najväč-
šiu radosť z bowlingu. 
 Veríme, že deti odchádzali zo všetkých piatich  
táborov spokojné, šťastné, plné nových zážitkov
a našli si množstvo nových kamarátov. Tešíme sa
na stretnutie opäť o rok. kolektív CVČ

Milí Novodubničania,
možno niektorí z vás postrehli, že priestor po bý-
valom salaši a jeho okolie sa od 22. do 25. augus-
ta preniesol do dôb dávno minulých. Vztýčili sme 
drevené hradby, historické stany aj iné kulisy do-
tvárajúce prostredie rozprávkového, stredovekého 
sveta, v ktorom sa odohrával odveký súboj dobra a 
zla. Na lúkach a v lesoch ste mohli vidieť množstvo 
udatných rytierov v kovových brneniach, múdrych 
čarodejníkov, či bradatých trpaslíkov, alebo krás-
nych elfov so špicatými ušami. Proti nim stáli armá-
dy temnoty zastúpené všakovakými príšerami a dé-
monmi. Tí však neobstáli v ťažkých bojoch s hrdi-
nami a hrdinkami, ktorým sa podarilo poraziť zlo
a nastoliť vládu pokoja a mieru. Nenakrúcal sa tu 
žiadny fi lm. Išlo o hru spadajúcu do kategórie tzv. 
LARPu, ktoré sa v okolí Novej Dubnice konajú už 
deväť rokov. Táto hra, Sféry Osudu, však na roz-
diel od predošlých zorganizovaných hier netrvala

len niekoľko hodín, ale intenzívne štyri dni, ktoré 
boli plné zábavy, dramatických hereckých výkonov,
nádherných dobových kostýmov a fantastickej at-
mosféry.

Čo je to LARP? 
 LARP (akronym z anglického live action role-
playing game) je označenie špecifi ckého druhu hier 
naživo založených na hraní úloh. V týchto hrách má 
každý hráč pridelenú úlohu nejakej postavy, ktorú 
stvárňuje podobne ako herci v divadle. Na rozdiel 
od divadla však hráči LARPu nehrajú primárne pre 
diváka, ale sami pre seba a svojich spoluhráčov. 
LARP sa často podobá improvizovanému divadlu. 
Každá postava má vytvorený charakter, podľa kto-
rého za ňu hráč koná, a svoje herné ciele, ktoré sa 
snaží dosiahnuť. Vzájomnými rozhovormi, interak-
ciou a hereckou improvizáciou následne hráči spo-
ločne rozvíjajú príbeh. Jeho rozuzlenie spravidla nie 

je pevne stanovené a je na aktivite hráčov, ako sa 
rozhodnú rôzne herné situácie vyriešiť. LARPy je 
možné považovať za dramatickú, zážitkovú či pohy-
bovú činnosť. Tieto prvky - rovnako ako nepopiera-
teľné znaky hry, ktoré odlišujú túto aktivitu od diva-
dla - sú zastúpené v každom jednom LARPe, avšak 
ich miera a vyváženosť sa líši. LARPy svojim hrá-
čom prinášajú najmä zábavu a kreatívne využitie
voľného času. Aj keď to nemusí byť zámerom, ne-
priamou formou podporujú tiež rozvoj osobnosti,
schopnosť analyzovať a aplikovať vedomosti, zlep-
šujú komunikačné aj rétorické schopnosti a v bez-
pečnom prostredí hry vedú hráčov k prijímaniu zod-
povednosti za svoje rozhodnutia a ich dôsledky. 
(zdroj: sk.wikipedia.org).

Účastníci od Košíc po Bratislavu
 Na hre Sféry Osudu sa zúčastnilo asi 60 hráčov 
z celého Slovenska, od Košíc cez Banskú Bystricu 
či Žilinu až po Bratislavu vo vekovom rozmedzí od 
14 rokov vyššie. A aj keď prevládajú zväčša mladšie 
ročníky, hry sa účastnil aj jeden niekoľkonásobný 
hráč vo veku 53 rokov. Hráči si odniesli veľmi pozi-
tívne zážitky, o čom svedčia aj mnohé kladné ohla-

sy a komentáre o tejto hre na sociálnych sieťach. 
Taktiež mnohí návštevníci či náhodní okoloidúci 
nahliadli do atmosféry pevnosti a podiskutovali so 
záujmom o tejto nevšednej voľnočasovej aktivite s 
priamymi účastníkmi alebo organizátormi. Pevne 
veríme, že sa i o rok stretneme v takej výbornej 
partii a prežijeme spoločne ďalšie nezabudnuteľné 
dobrodružstvá.

 Osobitne chceme poďakovať primátorovi mes-
ta Nová Dubnica Ing. Petrovi Marušincovi a mest-
skému úradu za ústretovosť a ochotu, tiež Roberto-
vi Jendrolovi, zo spoločnosti Drevopal spol., s.r.o., 
Jaroslavovi Koutenskému zo 62. skautského zboru 
Strelka, Saleziánskemu stredisku Nová Dubnica, 
Klubu vojenskej histórie Templári z hradu Bagras, 
rodinným príslušníkom a známym, bez ktorých by 
sa hra v takejto miere a úrovni nemohla uskutočniť. 
ĎAKUJEME.

Organizátorský tím:
Ing. Michal Fúsik, Marián Masár, Andrej Masár, 
Sára Braunová

 Tábor Prežiť je v novodubnickom saleziánskom 
stredisku, dalo by sa povedať, už zaužívanou ruti-
nou, keďže tento rok to bolo piatykrát, čo jeho nič-
netušiaci účastníci museli bojovať s nepríjemnými 
aktivitami, životnými podmienkami, ktoré ani zďale-
ka nespĺňajú štandardy pohodlnej obývačky rodin-
ného domu, počasím, no hlavne s vlastnou vôľou
a sebazaprením.

Hľadali sme vlastné hranice
 Na toto osemdňové dobrodružstvo sa 22. júla 
vydala do Rajeckej Lesnej štyridsaťčlenná banda 
mladých adolescentov pod ofi ciálnym vedením sa-
leziánov na čele s Jozefom Špalekom a animátorov, 
ktorí mali chuť a čas zapojiť sa do tohto náročného 
projektu. Tábor vyžaduje maximálne nasadenie, 
obetu veľkého množstva spánku a neraz sa človek 
musí vzdať aj posledného náznaku estetiky svojho 
vzhľadu pod nemilosrdným nátlakom okolností. Vý-
sledok však stojí naozaj za to. Pri spĺňaní jednot-
livých úloh, ktoré sa sprvu rysujú ako nemožné
a nesplniteľné, totiž všetci často siahnu až za hrani-
ce svojich vlastných síl a objavia mnohé veci, ktoré 
o sebe predtým nikdy netušili. A píšem to z jedno-
duchého dôvodu - ja sama si totiž logicky neviem 
odôvodniť, ktorý blázon by sa dal dobrovoľne naho-
voriť napríklad na trojhodinové behanie v náročnom 
teréne v tridsaťstupňových horúčavách. Avšak v pro-
cese sebaobjavovania a poznávania vlastných hra-
níc to všetko dáva zrazu úžasný zmysel! A presne
o tom je tábor Prežiť. 

Zážitok musí byť intenzívny
Je to totiž nielen o dobrodružstve a skvelých, občas 

trochu šialených aktivitách, na ktoré zostávajú spo-
mienky do konca života, no obrovskú úlohu tu hrá 
práve poznávanie druhých tak ako aj samého seba, 
vytváranie nových priateľstiev a zážitkov, ktoré bež-
ne prežitý deň neponúka. Nebezpečenstvo, strach, 
radosť, pocity hrdosti na samého seba, nadšenie 
pre nové a neznáme veci - to všetko tábor obsiah-
ne. A napokon, ako hovorí samotný Jozef - nezáleží 
na tom, či je zážitok pozitívny. Dôležité je, aby bol 
dosť intenzívny. 
 Myslím, že tohtoročný tábor Prežiť celkom splnil 
očakávania jeho účastníkov tak, ako aj jeho tvorcov 
a ak aj všetky prežité emócie neboli hneď pozitívne, 
som si viac ako istá, že silné rozhodne boli. A tieto 
hodnotné momenty pretrvávajú v ľudských spomien-
kach navždy.       

Veronika Kalafutová



Narobil sa na pokutu 
Nedovoleným spôsobom sa hliny snažil zbaviť M.V. z Okružnej 
ulice. Hliadka si počas kontroly 13. augusta všimla, že na ve-
rejnom priestranstve oproti jeho pozemku je navezená vrstva 
hliny. V tomto prípade sa považuje za odpad a za znečistenie 
verejného priestranstva a za poškodenie existujúceho trávna-
tého porastu dostal vinník blokovú pokutu. 

Prezradil ho dym
Po nedovolenej likvidácii hliny mestskí policajti o deň neskôr 
riešili zbavovanie sa záhradného odpadu nedovoleným spôso-
bom. G.F. v stredu 14. augusta naukladal vlhký záhradný od-
pad na hromadu a podpálil ho. Lepšie povedané snažil sa, ale 
materiál bol natoľko vlhký, že hustý dym zamoril celú lokalitu v 
okolí mestského kompostoviska a na Topoľovej ulici. Vyhľadať 
zakladateľa ohňa nebol problém. Hliadka ho donútila tlejúce 
ohnisko okamžite uhasiť, zvyšok odpadu vyviezť do mestského 
kompostoviska a za porušenie VZN o nakladaní s odpadom mu 
udelila pokutu. 

Šiesti zatúlaní štvornohí
Mestská polícia v priebehu augusta odchytila šiestich psov, 
ktorí sa voľne pohybovali po meste bez svojho majiteľa. Hliad-
ky ich umiestnili do odchytných kotercov mestskej polície. 
Vďaka informáciám sa podarilo vypátrať majiteľov piatich z 
nich. Po svojich zatúlaných miláčikov si prišli aj s fi nanciami na 
úhradu blokovej pokuty. Majiteľa jedného z nich sa nepodarilo 
vypátrať a skončil v útulku Havkáči v Považskej Bystrici. 

Kamerový systém nespí
Podobným spôsobom ako spomínané zatúlané psy sa správali 
aj dvaja hrdinovia nasledujúcej policajnej zvodky z 25. augusta. 
Pobehovali po meste a močili na stĺpy na Mierovom námestí. 
Hliadka mestskej polície dostala v skorých ranných hodinách 
hlásenie od operátora kamerového systému, že dvaja mladí 
muži si z námestia urobili privátnu toaletu. Skonzumovaný al-
kohol sa po fi ltrácii v telách L.H. a M.T. pýtal von a vybrali si 
najbližšie stĺpy, pri ktorých stáli. Nevyhli sa blokovej pokute za 
znečistenie verejného priestranstva a tiež za budenie verejné-
ho pohoršenia.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

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

 To, čo sa podarilo futbalistom z Kolačína, môžu 
okolité kluby iba závidieť. V časoch, keď fi nancií 
nie je na rozdávanie, vyrástli na futbalovom ihrisku 
nové šatne, ktoré spĺňajú kritériá vyšších súťaží. Na 
začiatku chcem poďakovať primátorovi Ing. Petro-
vi Marušincovi, ktorý ako prvý primátor splnil svoj 
sľub, a našiel peniaze na fi nancovanie materiálu 
potrebného na stavbu. Veľká vďaka patrí aj vedú-
cemu odd. výstavby MsÚ Ing. Jankovi Krumpolco-
vi. Spolupráca pri dodávke materiálu fungovala na 
vysokej úrovni, čo prispelo k tomu, že stavbu sme 
mohli ukončiť už o deväť mesiacov. Všetky práce
(s výnimkou fasády a rozvodov vody) sme robili bri-
gádne (zadarmo) a ušetrili tak nemalé fi nancie. 

S prípravou rok a pol
 Všetko sa začalo na jar 2012, rozbehli sa práce 
na projektoch, kreslili sme prvé návrhy podľa našich 
predstáv, ale hlavne podľa potrieb pre fungovanie 
klubu. Konečný návrh stavby zahŕňal tri šatne - kaž-
dú s vlastným sociálnym zariadením, šatňu pre roz-
hodcov so sprchou, dve toalety pre verejnosť a dva
skladové priestory. Po vybavení stavebného povo-
lenia sme v novembri minulého roku pristúpili k sa-
motnej realizácii diela. Najprv sme odstránili staré 
a nefunkčné UNIbunky, ktoré slúžili ako šatne. Po 
zameraní a osadení stavby začali výkopové práce
základov. Sponzorsky ich vykonal p. Porubčan. 
Betonáž základových pásov, rozvody kanalizácie, 
šalovanie, zhutnenie a betonáž základovej dosky 
sme už robili sami. Tieto práce sme stihli v priebehu 
desiatich dní. Začiatkom decembra sa navozil ma-
teriál na stavbu stien a strechy. Keďže mám fi rmu, 

ktorá sa zaoberá montovanými stavbami, aj šatne 
sme stavali touto technikou. Výhodou bolo, že aj 
technicky náročnejšie práce vykonávali moji chlapi 
tiež zadarmo. 

Väčšina prác brigádnicky
 Vianočné sviatky a dni voľna sme strávili na 
stavbe. Podarilo sa postaviť obvodové steny a dať 
stavbu pod strechu. To nám umožnilo pokračovať 
aj v nepriaznivom počasí. Postavili sme vnútorné 
priečky, zateplili sa steny. Koncom januára sa osa-
dili okná, čím sa stavba uzavrela, a začali sa prá-
ce v interiéri. Urobili sa rozvody vody a kanalizácie. 
Rozvody elektrickej energie sme tiež robili sami. 
Káble nám darovala fi rma Kabel plus. Kompletáž 
elektriny a rozvodovej skrine vykonal p. Baláž tiež 
zdarma. 
 Po týchto prácach sme pristúpili k obkladaniu 
stien. V šatniach sme použili drevený obklad a v spr-
chách a sociálnych zariadeniach sadrokartón. V má-
ji sme zateplili podlahu a naniesli betónový poter. 
Začiatkom leta budova dostala novú tvár. Zateple-
nie fasády a následné nanesenie farby zmenilo 
stavbu na nepoznanie. V júli sme navážali materiál
na dokončenie kúpelní, obklady, dlažby, sanita a in-
teriérové dvere. Začiatkom augusta fi nišovali po-
sledné práce - maľovanie, montáž dverí, skomple-
tizovanie sanity a samozrejme upratovanie. Vonku
sa urobil chodník a upravili sme okolie stavby.
 Tesne pred otvorením montujeme v šatniach 
nové lavice a regále v skladoch. Posledné detaily 
ako montáž nápisov, galéria fotografi í, vystavenie 
trofejí a môžeme otvárať! 

Otvárali sme spokojne a s nadšením
 Dokázali sme, že aj v krátkom čase sa dá uro-

biť veľa práce. Okrem šatní sme dokončili oplotenie 
areálu, presťahovali sme striedačky, osadili lavičky 
pre divákov. Nemálo času sme strávili skvalitnením 
hracej plochy, ku ktorej nám pomohla nová kosačka 
od pána primátora. Ďakujeme!
 Moja veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa ako-
koľvek pričinili o pomoc na tejto stavbe. Spomenúť 
musím hlavne tých, ktorí odrobili viac ako 2000 bri-
gádnických hodín vo svojom voľnom čase: Marián 
Kozáček, Tomáš Gajdoš, Stanislav Šošovička, 
Ján Homola, Radoslav Florián a Martin Hruboš. 
Otvorenie šatní 31. augusta bola skvelá akcia. Od-

štartoval ju Dychový orchester a mažoretky Nová 
Dubnica. Privítali sme hostí, odovzdali ocenenia a 
diváci si určite prišli na svoje aj počas futbalového 
zápasu Kolačín vs. Mesto Nová Dubnica. Výborný 
guláš, pivko a hudba prispeli k dobrej atmosfére. 
Slová chvály od ľudí, ktorí si prezreli nové šatne, 
nás ubezpečili v tom, že hodiny strávené na stavbe, 
mali zmysel. Verím, že podmienky, ktoré sme vytvo-
rili, pritiahnu na naše ihrisko viac detí. Veď o to nám 
išlo! Ešte raz veľká vďaka všetkým. 

Jaroslav Tlapák,
predseda TJ Kolačín

SPLNENÝ SEN



          - vydáva Mesto Nová Dubnica. IČO: 00317586. Sídlo: Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica, kontakt: 44 33526, www.novadubnica.sk, 
msu@novadubnica.sk. Šéfredaktorka: Mgr. Martina Kacinová. Predsedníčka redakčnej rady: PaedDr. Soňa Kačíková. Členovia: Marta Babuková, PhDr. Jarmila Gašparová, JUDr. Miroslav 
Holba, PhDr. Irena Štofaníková. Grafická úprava: Ján Fajnor. Tlač: Petit Press - Bratislava. Administrácia a inzercia na MsÚ.
Registrácia: EV 686/08. ISSN 1338-788X. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

EXPEDÍC IA  ADRŠPACHY 2013

NOVÝ GENERÁLNY PARTNER,  VÄČŠIE  VÝZVY
19.  ROČNÍK  CONTINENTAL  NOVODUBNICKÉHO MARATÓNU

 Členovia a sympatizanti Klubu slovenských tu-
ristov Kolačín sa koncom augusta vybrali aj vďaka 
dotácii z mesta Nová Dubnica do česko-poľského 
pohraničia, aby sa pridali k tisíckam turistov obdi-
vujúcich krásy Adršpašsko - Teplických skál. Po 
niekoľkých hodinách strávených v autobuse bola v 
piatok 23. augusta našou prvou zastávkou menej 
navštevovaná stolová hora Ostaš v rovnomennej 
prírodnej rezervácii. Nenáročná túra nás zaviedla k 
skalným útvarom bizarných tvarov a veľkostí. Blúdi-
li sme labyrintom skál a nevedeli sa rozhodnúť, čo 
odfotiť skôr. Zradcu, Mohylu, Čertovo auto či Zbroj-
noša so skupinou Medveďov? Ja som nefotila nič, 
len som si to tak vychutnávala. Predstavovala som 
si, komu všetkému, okrem husitov, tieto skaly po-
skytli útočisko a ľutovala všetkých, ktorí si dovolen-
ku užívajú až pri prezeraní fotiek. Po viac ako dvoch 
hodinách sa nám ťažko s týmito miestami lúčilo, veď 
tam zostalo toľko neprebádaného, ale pred nami 
boli nové výzvy, a tak sme sa pobrali do obce Zdo-
ňov, kde sme mali zabezpečené ubytovanie. Ráno 
sme vyrazili hneď po raňajkách. Krížovou cestou 
sme sa dostali na vyhliadku, z ktorej bolo vidieť aj 
Sněžku, najvyšší vrch v Českej republike. Po chvíli 
sme sa ocitli pred bránou Adršpachu. Spočiatku nás 
zarazil dav turistov, ktorý smeroval presne tam, kde 
my a aj vstupné 70 Kč za to, že chceme ísť do prí-
rody. O chvíľu však rozčarovanie prirodzene prešlo 
do fázy nadšenia a obdivu. Homoľa cukru , Žaba, 
Milenci, Starosta a Starostová, vodopády, jazierko, 
horolezci, pod nohami piesok , lavičky, slnko, poho-
da, paráda, jednoducho nádhera. Neviem, či vôbec 
niekedy som pri takej minimálnej námahe, mala 
taký silný emocionálny zážitok. Nehovoriac o tom, 
že ak idete v skupinke priateľov, zážitky sa násobia. 
Z Adršpašských skál sa dalo prejsť až na Teplické 
skaly, ale tie nás čakali v nedeľu, preto väčšina
z nás dala prednosť pohodovej vychádzke spojenej 

s občerstvením v jednom z množstva stánkov, ktoré 
boli pred vstupnou bránou. Raz darmo, v službách 
a cestovnom ruchu sa našim českým bratom tak 
skoro nevyrovnáme. Po návrate do penziónu sme 
mali čas si oddýchnuť, navečerali sme sa pod ho-
lým nebom pri jednom veľkom stole, zahrali hry.
 Keď sa zotmelo, zišli sme sa pri ohníku, opeka-
li, spievali, rozprávali vtipy a zabávali. Boli by sme 
posedeli aj do rána, keby sme hneď po raňajkách 
nemuseli baliť a chystať sa na poslednú túru našej 
výpravy. Čakali nás Teplické skaly. To, že sme s od-
chodom príliš neotáľali, sa ukázalo byť správne. Ok-
rem skupinky asi 200 bežcov, ktorí si v rámci akých-
si pretekov urobili malý okruh aj pri skalách a o 10 
minút ich už nebolo, sme nestretli takmer nikoho.
V pokoji sme si mohli vychutnať vysoké skalné steny 
a ich zákutia i jaskyne. Smerové tabule upriamovali 
našu pozornosť na skalné útvary a my sme občas po-
riadne museli zapojiť svoju fantáziu, aby sme v nich
videli to, čo bolo napísané na tabuľke. Mne sa naj-
viac páčili Tsunami a Psohlavec so psom. Ani pri 
ostatných sme však nevychádzali z údivu, čo všet-
ko dokázala príroda vytvoriť. Atmosféru dotvárala
i hra svetla a tieňa, ktoré dopadali na skaly a dopria-
li nám tak nevšedný a neopakovateľný zážitok. 
 Ak si k tomu všetkému domyslíte vepřo, pravé
české knedlo a zelo zapité na záver príjemnej, 
pohodovej túry čapovaným pivkom alebo kofolou 
v pravej českej hospode s kvalitnou obsluhou za 
zhruba 4 eurá, určite vám nenapadne iné slovíčko 
ako symfónia. 
 Turisti už dávno prišli na to, že život sa neráta 
počtom nádychov a výdychov, ale okamihmi, ktoré 
vyrážajú dych. A tých bolo požehnane. Ak sa chcete 
k nám pridať, na budúci rok volíme slovenskú klasiku 
- Vysoké Tatry. Aspoň budeme mať čo porovnávať.
Tak dovidenia o rok, priatelia!

-sk-

Maratón očami organizátora
 Ako býva v Novej Dubnici skoro pravidlom, aj 
na 19.ročníku Continental Novodubnického marató-
nu  privítalo viac ako 600 cyklistov správne bikerské 
počasie. Aj vďaka väčšiemu angažovaniu mesta
a  nového generálneho sponzora sme mohli privítať 
všetkých na štarte v priestoroch Topoľovej ulice. Na 
štyroch tratiach, z ktorých najkratšia merala 15 kilo-
metrov a najdlhšia 115 km, preverili účastníci svo-
je sily a v piatich občerstvovacích staniciach mohli 
dopĺňať minuté zásoby. Na vyhlásení víťazov a na 
tombole sa zúčastnila väčšina pretekárov, keďže 
na tomto vydarenom podujatí sme nezaznamenali
žiadne závažné zranenie, ani zablúdeného bikera. 

Rasťo Múdry

Zo sedadla bicykla
 Bezprostredne po príchode z maratónu sa or-
ganizátorom euforicky zverila Jana Kopčáková, klub 
Novatop Lapierre (5. miesto kategória Basic - ženy):  
Musím povedať, že maratón bol skutočne úžasný,
a preto som sa rozhodla napísať vám. Jeden z naj-
lepších pretekov, na ktorom som kedy štartovala! 
Značenie tratí na jednotku s hviezdičkou, fotografi  
na každom rohu, organizácia výborná, skrátka lu-
xus! Aj samotná trať bola skvelá, v lese, i technic-
ké pasáže, ktoré sa dali pekne zísť. Nádhera! Som 
naozaj nadšená. Na váš pretek som išla vlastne iba 
kvôli tomu, že som vyhrala štartovné. V opačnom 
prípade by som navštívila nejaký iný maratón u nás. 
Ale teraz musím konštatovať, že na budúci rok si 
rada nájdem čas a štartovné rada zaplatím. Krása, 
veľký zážitok a myslím, že naši usporiadatelia by sa 
k vám mohli ísť učiť... Ďakujem veľmi pekne a na 
budúci rok dovidenia! 

Jana Kopčáková

Pohľadom lokálpatriota
 Vnímavým čitateľom určite neuniklo, že MTB 
maratón sa až teraz prvýkrát ofi ciálne nazýva no-

vodubnickým. Je to vďaka vyššiemu (najmä fi nanč-
nému) vstupu mesta do podujatia. Lokálpatrioti sa 
teda určite potešia, že reklama mesta sa aj vďaka 
tomu šíri po celom Slovensku a dokonca aj za jeho 
hranice. Horská cyklistika sa v našom meste dlho-
dobo teší veľkému počtu nadšencov a aj úspešných 
vyznávačov. V kategórii Hard muži od 18 do 39 ro-
kov sa najtesnejšie do Top 10 zmestil Juraj Uhlarik. 
Jeho sestra Katarína, v súčasnosti už Bukovčáko-
vá, sa do kolotoča maratónu vrátila po materskej 
skvelým tretím miestom na trati Klasik. O jednu 
pozíciu nižšie skončili vo svojich kategóriách hneď 
dvaja Novodubničania - Matej Drha na trati Klasik v 
kategórii juniori a Matúš Mrocek na trati Baby. Prvú 
desiatku si najtesnejšie ulovili dvaja domáci – Peter 
Drha v kategórii Klasik veteráni a Kristína Masláko-
vá medzi ženami na trati Basic. Obdivuhodné vý-
sledky udržali z minulých ročníkov aj viacerí ďalší 
Novodubničania. Kompletné výsledky si môžete po-
zrieť na www.maraton.sk. -mk-

 Letné dni na ihrisku pri najpopulárnejšom špor-
te sveta mohli prežiť deti z nášho mesta a okolia 
vďaka 8. ročníku futbalového kempu. Opäť ho zor-
ganizovalo mesto a MFK Nová Dubnica pre deti do 
desať rokov. Od 19. do 30. augusta sme dve hodi-
ny v čase od 10. do 12. hod. trávili práve futbalom. 
Počasie bolo výborné, ihriská dobre pripravené, sú-
ťaže a hry zaujímavé a to všetko veľmi priaznivo 
ovplyvnilo účasť detí. Každý deň sa ich v priemere 
zúčastnilo 21, čo je počet, ktorý sme ešte nedosiah-
li ani v jednom ročníku. Deti mali obrovskú radosť 
nielen na ihrisku, ale aj po tréningu, pretože každý 
deň dostávali nanuk a napolitánku. Na záver kempu 

získali absolventský diplom podpísaný od primátora 
mesta, prezidenta klubu MFK a veľkú čokoládu. 
 Vyvrcholením celej akcie bol aj mini turnaj, kto-
rý sa hral 29. augusta medzi Dubnicou, Trenčínom 
a FA Moravany. Zúčastnili sa ho hráči narodení
v roku 2005 a 2006. Naše mužstvo skončilo druhé. 
Hralo sa na hlavnom ihrisku dvojkolovo, takže celé 
dopoludnie si deti aj rodičia užívali.
 Veríme, že táto tradícia bude mať naďalej pod-
poru, a noví adepti, ktorí sa kempu zúčastnili, budú 
aktívne športovať aj naďalej. A to bolo cieľom!

Milan Úradník , vedúci kempu

F U T B A L O V É  P R Á Z D N I N Y

 V roku 1990 malo Slovensko len osem dní pra-
covného pokoja. Bolo to druhé najnižšie číslo v Eu-
rópe. Menej boli doma len Holanďania. V dnešnej 
dobe Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s pomerne
vysokým počtom štátnych sviatkov a dní pracovné-
ho pokoja. Máme ich až 15 a možno práve preto 
sú nútení mnohí z nás ísť aj v takéto dni do práce. 
Tí šťastnejší si mohli vo štvrtok 29. augusta vybrať 
medzi leňošením, domácimi prácami, nakupovaním 
na trhoch v Novej Dubnici a turistickou vychádzkou 
na Markovicu, na ktorú tradične pozýva Klub slo-
venských turistov Kolačín. Viac ako tridsiatka mi-
lovníkov turistiky si vybrala poslednú možnosť. Po 
daždivých dňoch nám počasie prialo a výhľady boli 
naozaj prekrásne. Po krátkom príhovore pri kríži
a vztýčení slovenskej zástavy sa ujal slova p. Vese-
lý z Trenčianskej Teplej a podelil sa s nami o svoje 
spomienky z detstva. Ukázal nám, kde prebiehali 

počas Slovenského národného povstania boje i kde 
bola línia rumunských partizánov. Sprítomnil nám 
tak udalosti, ktoré sa odohrali pred 69 rokmi a bolo 
to oveľa zaujímavejšie ako čítanie historických do-
kumentov, o čom svedčil aj záujem našich najmen-
ších turistov. Takéto hodiny dejepisu by pravdepo-
dobne privítali častejšie. Zároveň sme si uvedomili, 
že ak by nebolo SNP, Slováci by stáli po 2. svetovej 
vojne na strane porazených. 
 Potom sme si opiekli špekáčiky s cibuľkou a sla-
ninou, zapili ich domácou žinčicou a spoločne za-
spievali Na Kráľovej holi. Bolo to spontánne a prí-
jemné vzdanie úcty všetkým, ktorí počas Sloven-
ského národného povstania položili životy za našu 
slobodu. 

„Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, 
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.“

-sk-


