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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Slávnostné otvorenie predajne LIDL Poslanci schválili 
rozpočet mesta

Dňa 28. 11. 2016 slávnost-
ne otvorili novú predajňu 
LIDL, v.o.s. pod dohľadom  
Ing. Petra Marušinca, pri-
mátora mesta Nová Dubni-
ca a obchodného riaditeľa 
LIDL, v.o.s. Filipa Dvořáka.  

Slávnostný príhovor pred-
niesol aj vedúci expanznej 
kancelárie pán Ing. Vladimír 
Němček a riaditeľ ZŠ Janka 
Kráľa, Mgr. Martin Staňo. Pri 
príležitosti otvorenia novej 
predajne, ktorá sa nachádza 

na ulici na Hlinách, podporí 
Lidl žiakov Základnej školy J. 
Kráľa. Za každý nákup v hod-
note aspoň 10 € v prvý deň 
predaja venuje obchodný re-
ťazec 50 centov na športové a 
pedagogické pomôcky. Dnes 

už vieme, že to bolo viac ako 
800 €.

Mesto sa môže pochváliť 
technologicky i vizuálne naj- 
modernejšou predajňou na 
Slovensku,  pričom projekt       
v Novej Dubnici získal medzi-
národne uznávaný ekologický 
certifi kát BREEAM v stupni 
„very good“.  Rozloha predaj-
nej plochy je 1400 m2 a pre-
dajňa ponúka 119 parkovacích 
miest pre zákazníkov,  vrátane 
pre osoby so zdravotným po-
stihnutím a pre rodiny s deťmi. 
Zamestnanie v nej našlo 35 
ľudí.

„ Som veľmi rád, že po dlhej 
dobe sa nám podarilo do-         
siahnuť efekt, že mesto Nová 
Dubnica má konečne plnohod-
notnú prevádzku obchodného 
reťazca v meste, kde môžu 
Novodubničania nakupovať,“ 
povedal primátor mesta Ing. 
Peter Marušinec.

-JB-

Posledné tohtoročné mests- 
ké zastupiteľstvo sa konalo 
14. decembra v priestoroch 
Kultúrnej besedy v Novej 
Dubnici. Poslanci preroko-
vali spolu 21 bodov.

Najdôležitejším bodom pro-
gramu bol návrh rozpočtu By-
tového podniku Nová Dubnica, 
m.p.o. na roky  2017, 2018 a 2019 
a návrh viacročného progra-
mového rozpočtu Mesta Nová 
Dubnica na roky 2017-2019. 
V obidvoch prípadoch mest-
ské zastupiteľstvo rozpočty 
schválilo. V prípade viacroč-
ného rozpočtu mesta Nová 
Dubnica, ktorý bol schválený 
na rok 2017 v celkovej výške, v 
príjmovej aj výdavkovej 7 435 
705 eur. V ďalšom bode poslan-
ci schválili návrh na odpísanie 
pohľadávok k 31. 12. 2016, ktoré 
boli vo výške 3008, 65 eur. 

Mestské zastupiteľstvo tiež 
schválilo VZN o dotáciách          
a poplatkoch za komunálne 
odpady a drobné stavebné 
odpady. V tomto prípade sa 
zvýšila sadzba za triedený                           
a netriedený drobný staveb-
ný odpad. Za triedený odpad                 
z 0,015 euro za kilogram išiel 
poplatok vyššie na 0,025 euro 
za kg.  A za netriedený staveb-
ný odpad z 0,025 euro/ kg na 
0,040 euro/kg. 

Poslednými bodmi rokova-
nia boli odpredaje pozemkov 
v meste Nová Dubnica ako 
aj v mestskej časti Kolačín. 
Poslanci neschválili odpreda-
je pozemkov pred rodinnými 
domami v Malom a Veľkom 
Kolačíne.

-JB-

Milí Novodubničania, 

opäť je tu ten čarovný čas Vianoc. Čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia, keď 
si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa 
snažíme aspoň na malú chvíľu zastaviť a zaspomínať si na krásne chvíle prežité v tomto 
roku. Mnohí z nás si isto spomenú aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko, alebo už nie sú 
medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Spoločne prežité chvíle radosti, 
pokory a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme dať. Zachovajme si 
posvätnú úctu k týmto sviatkom pokoja, lásky a porozumenia.

Dovoľte mi, aby som Vám touto cestou poprial požehnané a milostiplné Vianoce                 
a zároveň úspešný vstup do Nového roku, pevné zdravie, veľa osobných ako aj pracovných 
úspechov. Želám Vám, aby sa splnili Vaše priania, očakávania a všetky predsavzatia. 

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec slávnostne privítal zákazníkov novej predajne LIDL, v.o.s. 
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Pohľadnice pre opustených ľudí

Kontrolný deň
v bytovke Letka 

Preberanie opravenej 
prístupovej cesty

Údržba ciest počas zimy

Na istej sociálnej sieti sme 
natrafi li na prosbu o napísa-
nie vianočného pozdravu pre 
potešenie babičiek a deduš-
kov v Zariadení sociálnych 
služieb v Rohožníku, ktorí sú 
úplne sami, bez rodiny.  

A tak sme sa spolu s ďalšími 
kolegami zo Základnej školy 
na ulici Janka Kráľa rozhodli, 
že týmto starkým prinesieme 
trošku radosti. Medzi učiteľ-
mi sme vyzbierali niekoľko 
pohľadníc s vianočnými pria- 
niami, na ktoré v zariadení 
dopísali konkrétne meno, aby 
aj tí najopustenejší zažili pocit, 
že niekto na nich, i keď len na 
diaľku, myslí. Zapojili sme aj 
deti, ktoré v školskom klube                        

a na hodinách výtvarnej vý-
chovy vlastnoručne pod ve-
dením pani učiteliek vyrobili 
starkým krásne pozdravy                                                    
z papiera.

Nezabudli sme ani na oby-
vateľov Domova dôchodcov                     
v našom meste a v Dubnici 
nad Váhom a pozdravy od 
našich detí putovali aj do Za-
riadenia sociálnych služieb                                                  
v Trenčianskej Teplej. Veríme, 
že sme v opustených babič-
kách a deduškoch prostredníc-
tvom takmer stovky pohľadníc 
a vyrobených pozdravov roz-
svietili plamienok radosti.

Mgr. Andrea Mudrončeková

Dňa 6. decembra prebehol 
kontrolný deň v nájomnej by-
tovke Letka, kde sa primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec 
stretol so zástupcom dodá-
vateľa stavby.

Skontroloval stav bytovky, 
jeho postup prác a realizácie, 
a tiež prípravu na kolaudáciu 
bytovky tak, aby mesto Nová 
Dubnica mohlo v januári 2017 

podať žiadosť o fi nancovanie 
tejto bytovky z prostriedkov 
Štátneho fondu rozvoja býva-
nia. 

V nájomnej bytovke Letka 
sa nachádza celkovo 48 bytov,  
1- izbové, 2 – izbové a 3 – izbové 
byty. Prví nájomníci bytovky 
by sa mali nasťahovať do tých-
to priestorov už v marci 2017.

-JB-

V roku 2015 mesto Nová 
Dubnica predalo budovu 
amfi teátra novému majiteľo-
vi Branislavovi Dudovi. Mes-
to sa zaviazalo, že v rámci 
predaja opraví prístupovú 
cestu, ktorá ostala vo vlast-
níctve mesta. 

Dňa 6. 12. 2016 sa uskutočni-
lo preberanie a odovzdávanie 
rekonštrukcie cesty za účasti 

primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca.

Súčasný majiteľ budovy p. 
Duda zafi nancoval vytvorenie 
parkovacích miest pre svoju 
prevádzku.  Týmto vznikol po-
hodlný a komfortný vstup ako 
do amfi teátra, tak aj do prevá-
dzky zariadenia Amfi k Pub.

-JB-

Spoločnosť TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o. tak ako po 
minulé roky aj tento rok 
zabezpečuje zimnú údrž-
bu miestnych komunikácií                     
a chodníkov v meste                                                        
a miestnej časti Kolačín na 
základe mestského operač-
ného plánu zimnej údržby 
mestských komunikácií pre 
zimné obdobie 2016/2017.

Zimnú údržbu zabezpeču-
je spoločnosť TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o. s nasledovný-
mi vozidlami a mechanizma-
mi: Vozidlo Š 706 s prednou 
radlicou a posypovým za-                    
riadením / 4 Traktory Zetor 
s radlicou /  Multicar M 25 
s posypovým zariadením / 
UNC 060 -úhrn a naklada-
nie posypového materiálu / 

CATERPILAR 428 C -úhrn                       
a nakladanie posypového 
materiálu.

Zimná údržba pozemných 
komunikácií je súhrn riadia- 
cich a výkonných činností,  
ktorými sa zabezpečuje od-
straňovanie a zmierňovanie 
chýb v zjazdnosti spôsobe-
ných zimnými poveternost-
nými podmienkami.

Spoločnosť TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o. zabezpečuje 
zimnú údržbu podľa stup-
ňa dôležitosti v poradí I., II.                     
a III., a na miestnych ko-
munikáciách pri kalamitnej 
situácii sa údržba vykonáva 
len na I., II., poradí, III. pora-
die sa zabezpečuje, až keď to 
dovolia poveternostné pod- 
mienky.
I. poradie: Mierové námestie, 

ul.SNP., Trenčianska, Okruž-
ná, Štúrova, Kolačín - prejazd 
autobusovej dopravy.

II. poradie: Hviezdoslavova, 
Jilemnického, Janka Kráľa, 
Dlhé Diely, Gorkého, Gagari-
nova, B. Němcovej, L. Svobo-
du, Májová, Pod Dubovcom, 
Puškinova.

III. poradie: Všetky vnútroblo-
kové komunikácie - Pribinove 
sady, Sady C+M, Sady kpt. Ná-
lepku, Súbor E1, Pod Bôrikom 
a všetky ostatné komunikácie 
v IBV a m.č. Kolačín.

Začiatkom mesiaca de-
cember  napadol prvý sneh                 
a situáciu sme zvládli bez 
väčších problémov. Veľký 
vplyv na rýchlosť a kvalitu od-

hŕňania komunikácií má ich 
prejazdnosť. Ťažko hovoriť                                                                 
o prejazdnosti keď na ces-
tách a chodníkoch stoja autá 
tak, že žiadna technika sa 
nedá použiť, jednoducho 
okolo auta sa nedá prejsť 
(napr. chodníky na ul. Jilem-
nického). 

Žiadame preto občanov, 
aby na tento fakt pamätali                  
a využívali hlavne parko-
viská, svoje garáže, prípad-
ne vstupy pred garážami 
alebo rodinnými domami.

Prosíme občanov,aby si túto 
skutočnosť uvedomovali počas 
zimných mesiacov a umožnili 
bezpečný a plynulý prejazd 
techniky, ktorý je v záujme nás 
všetkých.

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Dňa 31.12.2016 sa uzatvorí miestna bio skládka – kompostovi- 
sko  nachádzajúca sa na Topoľovej ulici, ktorá slúžila na dočasné 
uskladnenie bio odpadu - pokosenej trávy, lístia a drobných ko-
nárov zo stromov z mestských plôch a od občanov nášho mesta. 

Od 1.1.2017 vzniknutý bio odpad sa bude odovzdávať na zber-
nom dvore na Topoľovej ulici. 

Kontajner Diakonie Broumov na zber obnoseného šatstva, 
ktorý je umiestnený pri Mestskej krytej plavárni,  parkovisko 
Letka, bude premiestnený do 30.12.2016 na ulicu Gagarinovu, na 
asfaltovú plochu, kde je umiestnený kontajner na zber skla.

Primátor mesta s majiteľom budovy Branislavom Dudom.

Timea Drieniková (vľavo), získala diplom DETSKÝ ČIN ROKA.

Pohľadnice vyrobené z lásky.

Získala ocenenie DETSKÝ ČIN ROKA
Dobrý skutok,  to nie sú len 
veľké činy, ale aj malé kaž-
dodenné podanie pomocnej 
ruky.  Je príznačné, že práve 
v predvianočnom období sa 
stretávajú v Bratislave deti 
zo všetkých kútov  Sloven-
ska, aby si prevzali ocenenie 
v rámci projektu DETSKÝ 
ČIN ROKA. 

Tento projekt motivuje deti 
ku konaniu dobrých skutkov     
a k zamysleniu sa nad pozitív-
nymi hodnotami  v živote. Cez 
reálne príbehy ich učí pocho-
piť, čo je dobré, ako pomôcť,  
ako ochrániť ľudí a prírodu. 
Občianske združenie DET-
SKÝ ČIN ROKA  vybralo pre 
tento rok  35 nominácií z 5 317 
dobrých skutkov detí a kolek-
tívov v siedmich kategóriách. 

V stredu 7. decembra sa 
pod záštitou prezidenta  SR 
Andreja Kisku a Minister-
stva kultúry SR, uskutočnilo 

odovzdávanie cien najlepším                         

v jednotlivých kategóriách. 

Jednou z ocenených bola 

aj Timea Drieniková, žiač-

ka ôsmej triedy ZŠ  J. Kráľa         

z Novej Dubnice, ktorá zís-

kala prvé miesto v  kategórii  

„Pomoc prírode“. Vo svojom 

príbehu zaujímavo opísala ako 

pomohla malému zatúlanému 

mačiatku, ktorého sa ujala        

a nakoniec našlo svoj nový do-

mov  u jej starých rodičov.

Za  záslužný skutok patrí 

Timei poďakovanie, želáme 

jej, aby v nej dobro zostalo                  

a naďalej rástlo.  Nech toto 

svetlo krásnych detských či-

nov, prenikne do sŕdc aj nás 

dospelých.

                                                                                                                         

-M.B-
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Zamyslenie k adventu

Posedenie pri vianočnom stromčeku

Tradičné Ertlovské perníky

Nemocnica s poliklinikou 
Ilava - aktuálne služby

Výbor ZO Únie žien Sloven-
ska v Novej Dubnici pripra-
vil pre svoje členky tradičné 
posedenie pri vianočnom 

stromčeku. Slávnostne vy-
zdobili spoločenskú miest- 
nosť v Kultúrnej besede a  na-
chystali im malé pohostenie. 

V úvode všetkých privítala 
predsedníčka ZO Únie žien 
Slovenska v Novej Dubnici M. 
Babuková.  Úsmev na tvárach 
prítomných vyčarili deti z MŠ 
elok. pracovisko  Komenského 
sady, ktoré pod vedením učite-
liek J. Pružincovej a  E. Baka-
jovej predviedli pásmo vianoč-
ných kolied, pesničiek a tanca. 

Členky únie žien prišiel po-
zdraviť aj primátor mesta Ing. 
P. Marušinec a zástupca pri-
mátora Bc. P. Pažítka. Primá-
tor ich v krátkosti oboznámil 
so súčasnými aktivitami ve-
denia mesta, informoval o zá-
meroch na najbližšie obdobie                                                                        
a odpovedal na položené otáz-

ky. 
Keďže dátum posedenia 

padol zrovna na 6. decembra, 
nechýbal ani Mikuláš, ktorý 
odovzdal prítomným malý 
darček. V príjemnej atmosfé-
re si členky  posedeli pri ob-
čerstvení, ochutnali chlebíčky                                   
a pečivo, ktoré im členky vý-
boru pripravili. Diskutovali aj 
o akciách, ktoré by chceli zara-
diť do plánu činnosti na budúci 
rok. Najbližšie sa stretnú na 
fašiangovom turnaji v bowlin-
gu, ktorý sa uskutoční koncom 
januára budúceho roku. 
                                                                                   
M.B.

Tradičné Ertlovské perníky 
z nášho mesta snáď pozná 
už každý a to nielen ľudia              
z blízkeho okolia, ale aj po 
celom Slovensku. Už 20 ro-
kov sa u nás vyrábajú Ert-
lovské voňavé dobroty.  Ako 
ale vznikla táto dlhoročná 
rodinná tradícia? Nielen                    
o tom nám porozprávala 
majiteľka spoločnosti Erbia, 
s.r.o., Bibiána Ertlová. 

Kam siahajú korene vašej 
rodinnej tradície?

Keď sa ešte za Rakúsko-
-Uhorska náš pradedo Jozef 
Ertl v ďalekej Budapešti za-
čal učiť u istého výtvarníka, 
nikto netušil, že je to vlastne 
začiatok viac ako 100-ročnej 
pernikárskej rodinnej tradície. 
Maľovanie mu síce príliš nevo-
ňalo, zato mu poriadne zavo-
ňalo iné umenie – sladké, vo-
ňavé a plné lásky, presne také, 
aké sú už odjakživa perníkové 
srdiečka. Ako tovariš nastúpil 
k vtedajšiemu vychýrené-
mu pernikárovi Beliczayovi.             

U majstra sa poctivo priúčal, 
až v roku 1904 získal tovariš-
ský výučný list a začal piecť 
prvé perníčky podľa vlastnej 
receptúry.

V čom je špeciálna vaša ro-
dinná receptúra? 

Náš recept je odlišný od 
klasických receptov. Chuťovo 
je iný, je domáci, je lahodný 
a je mäkký hneď po upečení. 
Klasické perníky bývajú tvrdé 
a neskôr zmäknú, staré mamy 
ich zvykli dávať do jabĺčka, aby 
zmäkli. Naše perníky sa vedia 
udržať dlho mäkké a sú hneď 
jedlé. 

Keďže Vianoce sú už predo 
dvermi a perníky sa spájajú 
hlavne s vianočným obdo-
bím, aké vianočné novinky 
ponúkate, aké sú u vás naj-  
žiadanejšie perníky? 

Medzi top produkty patria 
balíčky zdobených alebo ne-
zdobených malých perníčkov 
s vianočnou tematikou. Zdo-
bíme ich ručne čistým bielym 

cukrom, vôbec nie sú farbené. 
A ako novinku v tomto roku 
ponúkame vianočnú kolekciu 
zdobených perníkov, ktoré 
majú mašličku a dajú sa zave-
siť na stromček. 

Kde všade môžeme nájsť 
vaše voňavé dobroty? 

Predávať sme začali najskôr 
iba na miestnych jarmokoch            
v Trenčianskom kraji, neskôr 
sa naše výrobky dostali aj do 
menších maloobchodných 
prevádzok na Slovensku, pod-
porujúcich farmárske a slo-
venské výrobky. Už vyše 10 
rokov sa zúčastňujeme novo-
dubnických, nielen vianočných 
trhov. Obchod priamo v našom 
meste nemáme, avšak predaj 
výrobkov je možný na objed-
návku priamo v našej výrobni. 
Do budúcna ale uvažujeme       
o otvorení prevádzky v Novej 
Dubnici.

Ako trávia predvianočné ob-
dobie pernikári?

Hekticky. Keďže v tomto ob-
dobí máme najsilnejšiu sezó-
nu, tak na oddych nie je vôbec 
čas. Aj keď  je toto obdobie 
veľmi náročné, my sa tešíme, 
pretože práve vďaka tomuto 

vianočnému obdobiu môžeme 
fungovať po celý rok. 

Vy ale pečiete a ponúkate 
svoje výrobky celoročne...

Áno, nám sa darí predá-
vať naše výrobky po celý rok. 
Okrem vianočných perníkov 
pečieme aj perníčky plnené 
lekvárom, či už je to slivkový, 
marhuľový, jahodový alebo ka-
ramelový. Navrchu sú posypa-
né kokosom alebo polomáčané 
v tmavej poleve. A ako dopln-
kový tovar ponúkame pečené 
wafl ičky karamelové alebo 
orieškovo- karamelové. O tie 
je tiež veľký záujem. 

Čo by ste na záver poradili 
našim čitateľom?

Aby neopúšťali od tradícii 
a naďalej piekli doma perníč-
ky alebo akékoľvek pečivo. 
V dnešnej uponáhľanej dobe 
je to vzácnosť. Väčšinou si to 
ľudia chcú uľahčiť tým, že si 
všetko kúpia už hotové v ob-
chodoch a preto sa vytráca        
z našich domácností táto krás-
na tradícia.  Čaro Vianoc je aj 
v tom,  aby doma voňala pec.

-JB-

Informácia o aktuálnej 
štruktúre a zložení lôžko-
vých oddelení, jednodňovej 
zdravotnej starostlivosti, 
spoločných vyšetrovacích    
a liečebných zložkách             
a špecializovanej ambu-
lantnej starostlivosti v Ne-
mocnici s poliklinikou Ila-
va, n.o.

Nemocnica s poliklinikou 
Ilava, n.o. v týchto dňoch za-
vŕšila proces reprofilizácie 
nemocnice, keď ku dňu 01. 12. 
2016 bolo zrealizované pre-
klopenie akútnych lôžok od-
delenia vnútorného lekárstva 
na lôžka, na ktorých sú lieče-
ní pacienti s komplikáciami 
chronických chorôb, ktorých 
zdravotný stav nevyžaduje 
intenzívnu diagnostiku, ale 
naopak, ich stav vyžaduje 
chronickú liečbu, ošetrova-
nie, rehabilitáciu a nácvik 
bežných denných činností. 

Cieľom je dosiahnutie naj-
vyššej možnej aktivity paci-
enta, jeho funkčnej zdatnosti, 
sebestačnosti a nezávislosti 
od okolia.

Samotná reprofilizácia 
bola otvorená v roku 2013. 
Prijatá stratégia ďalšieho 
smerovania nemocnice  je 
orientovaná na poskytovanie 
následnej zdravotnej starost-
livosti, jednodňovej zdravot-
nej starostlivosti, spoločných 
vyšetrovacích a liečebných 
zložiek a ambulantnej zdra-
votnej starostlivosti. 

Prioritou je skvalitnenie 
poskytovania zdravotnej sta-
rostlivosti pre pacientov, do-
stupnosť ústavných zdravot-
níckych zariadení v regióne, 

ktoré poskytujú akútnu zdra-
votnú starostlivosť a v nepo-
slednom rade aj ekonomické 
hospodárenie.

Aktuálne od 01. 12. 2016 po-
skytujeme v NsP Ilava, n.o. 
zdravotnú starostlivosť v na-
sledovných typoch :

A) Oddelenia s lôžkami: Od-
delenie dlhodobo chorých.

B) Jednodňová zdravotná 
starostlivosť: Gynekológia    
a pôrodníctvo / Chirurgia / 
Ortopédia / Úrazová chirur-
gia.

C) Spoločné vyšetrovacie    
a liečebné zložky: Centrálna 
sterilizácia / Funkčná dia-
gnostika /  Fyziatria, balneo-
lógia a liečebná rehabilitácia 
/ Hematológia a transfúzio-
lógia / Patologická anatómia 
– cytologická diagnostika / 
Rádiológia, vrátane mamo-
grafie.

D) Špecializovaná ambu-
lantná zdravotná starostli-
vosť:  Anestéziológia a inten-
zívna medicína / Fyziatria, 
balneológia a liečebná reha-
bilitácia /  Gastroenterológia 
/ Gynekológia a pôrodníctvo 
/ Hematológia a transfúzioló-
gia / Chirurgia /  Kardiológia 
/ Úrazová chirurgia / Vnútor-
né lekárstvo.

Ing. Juraj Beďatš
riaditeľ NsP Ilava, n.o.

Tohtoročný vianočný a novo-
ročný vinš by som začal výro-
kom sv. Tomáša Akvinského: 
„Láska je radosť z dobra, dob-
ro je zasa jediný dôvod lásky. 
Milovať znamená chcieť iné-
mu preukázať dobro.“

Každý človek potrebuje cí-
tiť, že ho niekto miluje. Každý                                       

v hĺbke srdca túži po preja-
venej úcte. Potrebujeme 
odpustenie, ak sme zlyhali                              
a trpezlivosť, ak robíme chyby. 
Každý potrebujeme mať pocit 
užitočnosti a uznania toho, čo 
robíme. Tak, ako to robí Boh 
s každým z nás. Ak sa nám 
toho nedostáva, rodia sa v  nás 
zranenia, ktoré môžu poznačiť 
celý náš život.

Aby radosť, pokoj, vzájomná 
láska, porozumenie zavládli      
v našich rodinách a kolektí-
voch, závisí od každého z nás, 
lebo všetci máme životnú úlo-
hu byť darom pre ostatných. 

Nech je pre nás príkladom 
Boží Syn, dar z nebies, ktorý 
počas celého života ukazoval, 
ako milovať a hľadať pravdu. 

Požehnané vianočné obdo-
bie a celý nový rok 2017 želá 
a vyprosuje

Štefan Wallner
farár

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch 23. decembra 2016 (piatok)
a 30. decembra 2016 (piatok) bude pre verejnosť zatvorený.

Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách: M. Kondel - č.t. 44 34 236, 0905 991 398 / Anton Dado - č.t. 44 21 949, 0904 
504 498 / STYX - 0918 040 060, 0949 576 586. Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú - č.t. 0917 273 675. Pri cirkevných 
pohreboch sa obráťte na farský úrad - č.t. 44 31 053. Potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície.

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici - bezplatné telefónne číslo - 0800 500 159.

OZNAM - Mestský úrad počas vianočných sviatkov

Tohtoročná novinka - sladké dobroty na stromček.

Predvianočný zhon vo výrobe.

Deti z MŠ vyčarili úsmev na tvárach všetkým ženám.

INFORMÁCIA
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Mikuláš v materskom centre Ovečkovo

Mikuláš v CVČ Dubinka

Mikuláš v Domove 
dôchodcov

Mikuláš prišiel o niečo skôr

Aj do nášho neformálneho 
materského centra Ovečko-
vo v Kolačíne zavítal v sobo-
tu 10. decembra sv. Mikuláš. 

Desiatky detí spolu s ro-
dičmi prijali pozvanie na 
tradičný vianočný večierok 
materského centra spojený s 

príchodom Mikuláša. Prišiel 
hneď v úvode, aby čakajúce 
deti pozdravil a obdaroval ich 
balíčkami plnými všakova-
kých dobrôt. Deti ho na oplát-
ku zase potešili básničkami            
a pesničkami, ktoré ich naučili 
maminky a tatinkovia, či pani 
učiteľky v škôlke. 

Mikuláš odovzdal každému 
dieťatku balíček a pobral sa 
od nás na dlhú cestu k ďal-
ším dobrým deťom. Večierok 
však pokračoval aj po jeho 
odchode. Pre detičky boli pri-
pravené tvorivé dielničky, kde 
si mohli vyrobiť krásne via-
nočné pohľadnice pre svojich 

najbližších a pre rodičov bolo 
prichystané občerstvenie ako 
to u nás v Ovečkove býva zvy-
kom.  

Záverečná akcia roka býva 
aj pre nás samotných asi tou 
najkrajšou. Nedá mi nepo-
ďakovať všetkým, ktorí nám 
v našom snažení pomáhajú. 
Mamičkám, ktoré i pri zane-
prázdnenosti vlastnými deťmi 
a povinnosťami majú chuť re-
alizovať sa u nás v Ovečkove, 
sponzorom, ktorí nás podpo-
rujú pri každom našom diele, 
našim milým dobrovoľníčkam 
z DHZ Kolačín, ktoré nám po-
máhajú animátorsky a organi-
začne spolu so svojim vedúcim 
pánom Lehockým, Soničke 
Hanuljakovej  a Peťke Kote-
šovcovej. Vďaka patrí aj Katke 
Prostinákovej, ktorá sa stará                                                                 
o chod Ovečkova a Peťke 
Ovečkovej, ktorá vedie Yama-
ha hudobné kurzy. 

A takisto im ako i Vám 
chceme touto cestou popriať 
krásne prežitie Vianoc, pl-
ných pokoja, úsmevu a radosti             
v kruhu svojich blízkych.

Zuzana Galková
OZ Ovečkovo 

Keďže do Dubáčika chodí 
veľa dobrých detičiek, mu-
sel prísť až 2-krát. O 16,30 
hod. privítal prvú skupinku                                          
a o 18,00 hod. druhú. 

Máňušky Janko a Marienka 
prezradili deťom, že o chvíľu 
nastanú najkrajšie sviatky roka 
– VIANOCE, no ešte predtým 
príde Mikuláš. A veru prišiel. 

Veľký kôš so sladkosťami 
mu pomohli odniesť anjelik s 
nepodareným  čertom. Niekto-
ré detičky ich privítali krikom                  

a výskotom radosti, iné sa zase 
od strachu rozplakali. Mikuláš 
odovzdal všetkým deťom ba-
líčky, čert porozdával sušienky 
Bebe Brumíkov. Tento rok však 
nikto svoju dudku Mikulášovi za 
odmenu neodovzdal. 

Na záver si všetci spolu s Mi-
kulášom zatancovali na obľúbe-
né pesničky a deti z krúžku Star 
dance ukázali svoj talent našim 
najmenším i rodičom. 

MIKULÁŠ, tešíme sa na teba 
aj o rok!

V posledný novembrový 
deň mali dôvod na radosť naši 
najstarší občania v Domove 
dôchodcov. S predstihom ich 
prišiel navštíviť Mikuláš a 
okrem sladkých dobrôt im pri-
niesol aj bohatý kultúrny pro-
gram, o ktorý sa postarali deti 
z MŠ Kukučínova, z CVČ a zo 

Spojenej školy sv. Jána Bosca. 
Krásne blížiace sa vianočné 

sviatky prišiel popriať našim 
občanom aj primátor mesta, 
Ing. Peter Marušinec a sláv-
nostný prípitok predniesol  
dôstojný pán Jozef Sliepka. 

-JB-

Prešiel rok a opäť sa deti do-
čkali jedného z najvytúženej-
ších dní, sviatku sv. Mikuláša. 
Mikulášske posedenie pravi-
delne pripravuje pre svojich 
členov aj Združenie pre deti 
s mentálnym postihnutím. 

Tento raz  prišiel medzi ne 
sv. Mikuláš o niečo skôr. Vo svo-

jom príhovore povedal, že sa 
musel poponáhľať, aby stihol 
navštíviť všetky deti, ktoré mal 
vo svojom zozname a odovzdať 
im balíčky so sladkosťami. Do 
vyzdobenej sály kultúrneho 
domu v  Kolačíne prišiel  už v 
sobotu 28. novembra a deti ho 
tradične privolali hlasnými vý-

krikmi Mikuláš, Mikuláš... Skôr 
než prišiel, predsedníčka Zdru-
ženia pre deti s mentálnym po-
stihnutím Gabriela Heldáková 
srdečne privítala  primátora 
mesta Ing. P. Marušinca, po-
slankyňu MsZ za SMER-SD 
M. Babukovú, H. Faturíkovú             
a všetkých prítomných.

Keď sv. Mikuláš vstúpil do 
sály aj s už poriadne podras-
teným čertiskom, malí i veľkí, 
deti i dospelí  ich sprevádzali 
veľkým potleskom. Všetkých 
srdečne pozdravil a vyzval ich 
k modlitbe. Aj keď sa toto čaro 
opakuje každý rok, oči detí sú 
vždy naplnené zvedavosťou       
a očakávaním, čo sa bude diať. 
Svätý Mikuláš sa pohodlne 
usadil na pripravený stolec                 
a so záujmom si pozrel vy-
stúpenie detí zo Špeciálnej ško-
ly z Dubnice nad Váhom, ktoré 
pod vedením učiteľky Mgr. M. 
Martinákovej predviedli hu-
dobno-tanečné pásmo. Okrem 

programu už tradične vyrobili 
aj krásne vianočné aranžmány, 
ktoré si mohli hostia zakúpiť       
a podporiť tak ich ďalšiu čin-
nosť.

Ako to už býva, sv. Mikuláš 
neprišiel naprázdno, za ši-
kovnosť a pekné vystúpenie 
ako prvým odovzdal balíček 
plný ovocia a sladkostí práve 
im. Všetkým deťom, ktoré sa 
zúčastňujú tohto posedenia 
pripravuje darčeky aj  SMER-
-SD z Novej Dubnice. Potom 
už nastala slávnostná chvíľa 
odovzdávania balíčkov aj ostat-
ným deťom. Tí, ktorí mali chuť  
a odvahu sv. Mikulášovi zareci-
tovali  alebo zaspievali a dostali 
za to požehnanie a  sladkú od-
menu. Všetkým, ktorí toto prí-
jemné mikulášske posedenie 
pripravili a vyčarili deťom na 
tvárach úsmev, patrí poďako-
vanie. 
                                                
Text a snímka: M. Babuková

Šikovné detičky z MŠ spríjemnili svojím programom večer.

Na Katarínskej zábave to žilo.

Radosť z Mikuláša mali všetky deti.

Z mikulášskych balíčkov mali radosť malé i veľké deti.

Mikuláš potešil aj deti v CVČ Dubinka.

Katarínska zábava
v Jednote dôchodcov

24. novembra sa v jedálni 
Gastra uskutočnila Katarín-
ska zábava. Otvorenia zá-
bavy sa ujala predsedníčka 
Jednoty Gitka Lamačková, 
ktorá všetkých prítomných 
srdečne uvítala. 

Potom odovzdala slovo pr-
vej účinkujúcej Soni Krškovej, 
ktorá po krátkej básni z vlast-
nej tvorby hovorila o etapách 
ľudského života. Podotkla, 
že život je jedinečný zložitý 
román. Spomenula výrok Lu-
ciusa Annaeusa Seneca, kto-
rý povedal: „ Staroba je ako 
konto v banke, vyberieš len to, 
čo vložíš. “ A pokračovala slo-
venským ľudovým príslovím 
„Katarína na ľade, Vianoce na 
blate. “ Ale my sa nebudeme 
šmýkať ani na ľade ani na bla-
te, ale budeme krepčiť v rytme 
hudby na parkete. Kultúrne 
okienko uzatvorila druhá účin-
kujúca Božena Rusnáková 
prednesom básne z vlastnej 
tvorby.

Na výzvu predsedníčky za-
štrngali čaše na slávnostný 
prípitok a zábava sa mohla za-
čať. Parket bol plný párov, ale 

i voľne sa pohybujúcich dám 
v rytme hudby. Vo vymýšľaní 
tanečných fi gúr nezaostali 
seniori za mladšou generá-   
ciou. Elektronickú hudbu vy- 
striedala živá kapela, zložená 
z členov Jednoty. Voľná zába-
va pokračovala do 19. hodiny, 
kedy bola podávaná večera. Po 
nej už zabávajúci netrpezlivo 
čakali na zlatý klinec večera – 
tombolu. Tombola  bola veľmi 
bohatá. Touto cestou je treba 
poďakovať sa za dary od spon-
zorov, ktorými boli: Butik Igor, 
Záhradkárska predajňa Tla-
páková, Stavebná sporiteľňa, 
Lekáreň Sára, Butik Doričko-
vá, Kvetinárstvo Vierka, Bižu-
téria, Kvetinárstvo Guru, Zá-
hradkárska predajňa Dušička, 
Lekáreň Rima a Kuchynka.     
A taktiež vďaka za dary od čle-
nov Jednoty. 

Po vyžrebovaní tomboly 
zábava pokračovala ďalej. 
Príjemne unavení  seniori 
postupne odchádzali domov                          
s dobrým pocitom z prežitého 
zážitku. 

Soňa Kršková 
Jednota dôchodcov
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Fotoreportáž z podujatí, ktoré sa konali v tomto predvianočnom čase

1. Dlho očakávané vystúpenie Kollárovcov vo vypredanom kine Panorex.
2. Svojou energickou interpretáciou goralských piesní strhli nadšené publikum. 
3. Mikuláša v Panorexe privítalo mnoho detí.
4. Rozprávka Aladinova čarovná lampa deti zaujala.
5. Na koncerte Kollárovcov hrali aj veľkí aj malí. 
6. Zájazd do Valašských Klobouk sa vydaril. Strašidelní čerti chvílami naozaj naháňali strach.
7. Pevnosť Citadela v Budapešti, zapísaná do kultúrneho dedičstva UNESCO.

8. Vianočné trhy v Budapešti ponúkali predovšetkým vynikajúce gastronomické špeciality.
9. Čerti z DS Bebčina.
10. Vianočný koncert ZUŠ v Panorexe sa vydaril.
11. Žiačky z tanečného odboru v ZUŠ v Novej Dubnici.
12. Vianočného konceru ZUŠ sa zúčastnil aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec.
13. Všetci žiaci zo ZUŠ v Novej Dubnici nás presvedčili, že sú veľmi talentovaní.
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ŽIVÝ BETLEHEM
14. – 24. decembra, Mierové námestie, 15:30 – 18:00 hod.

Betlehemská maštaľ so živými ovečkami, vianočným stromčekom a tým pravým čarom blí- 
žiacich sa sviatkov.

VIANOČNÁ KAPUSTNICA
Sobota 24. decembra, Mierové námestie, 12:00 – 14:00 hod.

Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským 
svetlom, skupina Boží šramot s  koledami a prvé želania radostných sviatkov. 

SILVESTER
Sobota 31. decembra, Mierové námestie,  22:30 – 02:00 hod.

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine Gladiátor revival a ABBA revi-
val . Do nálady bude hrať DJ Števo, nebude chýbať ani  polnočný príhovor a prípitok  vedenia 
mesta.

VEĽKÝ DETSKÝ KARNEVAL 
Sobota 28. januára o 15:00 hod.
kino Panorex

Pripravené sú súťaže, promenáda masiek, vyhodnotenie naj-
krajších masiek, ocenenie najmladšieho účastníka, tombola, 
diskotéka, kúzelník Meliesm, kultúrny program. Milé deti, teší-
me sa na vašu účasť a krásne masky na detskom karnevale vo 
vestibule kina Panorex v Novej Dubnici. Vstupné 0,50€ masky, 
1€ ostatní. 

VESELÁ TROJKA  PAVLA  KRŠKY
Pondelok 30. januára o 18:00 hod.
kino Panorex
  

Príďte sa započúvať do krásnych piesní  známej skupiny .  Ve-
selá trojka  pôsobí  na hudobnej scéne necelých 5 rokov, no za 
túto dobu sa stala hitom v oblasti ľudovej hudby a získala si  veľa 
hudobných fanúšikov. Vstupné: 8,- €.
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Využite obľúbenú zimnú akciu na vstupy do termálnych bazénov 
a vonkajšieho bazéna Grand s celoročnou prevádzkou. 

Vstup do termálnych bazénov je možný  len pre osoby nad 18 
rokov. Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. Platia vždy 
na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalý m 
pobytom v našom meste. Vstup do bazénov je podmienený voľ-
nou kapacitou daného bazéna. 

Odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov. 

Termálne bazény:
predaj procedúr (budova Kaštieľ),
Po - Ne 8:00 - 18:00 hod., tel.: +421-32-6514 140 / 775,
predajprocedur@slktn.sk.

Bazén Grand:
v budove Rehabilitačného bazéna, Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.,
Tel.: +421-32-6514 771.

PRIPRAVUJEME

Stav – Da, s.r.o., Gagarinova 300/3, 018 51 Nová Dubnica

Sanačné práce, kompletné rekonštrukcie, zhotovenie

a obnova izolácií bytových a rodinných domov.

Tel.: +421 903 405 708, E-mail: m.daubner.nd@gmail.com

Novodubnické Vianoce 2016Novodubnické Vianoce 2016



Spomienky a poďakovania

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
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Štefan Sýkora
Ďakujeme za čas a kvetinové dary rodine, pri-
ateľom a známym, ktorí sa dňa 16. 11. 2016 pri-
šli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom               
a pradedkom Štefanom Sýkorom. Ďakujeme za 
dôstojný obrad pani Vranovej a p. Kačikovej ako       
i spoločnosti Styx pohrebníctvo. Ďakujú manžel-
ka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Štefan Kalapoš
Dňa 6. 12. 2016 uplynulo 40 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil milovaný manžel a otec Štefan Ka-
lapoš. Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte prosím         
s nami. Manželka a dcéry s rodinami. 

Emília Múčková
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary rodine, susedom, priateľom a známym, rodá-
kom zo Zliechova, ktorí sa dňa 21. novembra pri-
šli rozlúčiť s našou mamou, babkou a prababkou 
Emíliou Múčkovou, rodenou Rendekovou. Taktiež 
ďakujeme p. kaplánovi Ing. Mgr. Petrovi Šinčíkovi  
za obrad. Ďakujú dcéry s rodinami.

Jaroslav Mišura
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary rodine, priateľom, susedom a známym, ktorí 
dňa 29. 11. 2016 na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela a otca Jaroslava Mi-
šuru. Chceme poďakovať pohrebnej službe Styx 
v Novej Dubnici za dôstojné a profesionálne zor-
ganizovanie poslednej rozlúčky. Taktiež chceme 
poďakovať p. Vránovej za jej dôstojný príhovor. 
Smútiaca manželka a syn.

Jozef Nemečkay
Dňa 3. Januára uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko a pradedko Ing. Jozef 
Nemečkay. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

Spoločenská kronika
Na spoločnej ceste životom:
Matej Kováčik – Bohdana Valovičová, Pavol Matej – Katarína 
Reseková, Dušan Zloch – Ivana Pružincová, Stanislav Žák – 
Mgr. Katarína Kanisová

Narodili sa nám zlatíčka: 
Vicenová Bibiana, Bubánová Adriana, Matej Pavol, Šišovský 
Branislav, Šišovský Michal, Benková Gréta, Balážová Ema, 
Brozová Amélia, Viskupovaá Aida, Solava Samuel. 

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Mestská polícia opätovne 
upozorňuje občanov mesta, 
že používanie zábavnej py-
rotechniky na verejných 
priestranstvách mesta Nová 
Dubnica, s výnimkou 31. de-
cembra 2016 od 18.00 hod. do 
1. januára 2017 do 05.00 hod. 
je priestupkom proti verej-
nému poriadku v zmysle zá-
kona. Uvedeného priestupku 

sa dopustí ten, kto sám alebo 
spoločne s inými použije zá-
bavnú pyrotechniku na verej-
ných priestranstvách mesta. 
Kontrolu nad dodržiavaním 
na území mesta Nová Dubni-
ca vykonáva Mestská polícia 
v Novej Dubnici. Tomu, kto 
sa dopustí vyššie uvedeného 
priestupku, je možné uložiť 
pokutu vo výške 33 €.

Z bloku mestskej polície

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Zimný futbalový 
halový turnaj

Dobrovoľní hasiči z Kolačína
a ich hasičský rok 2016

Vážený športový fanúšik, tak 
ako sa už stalo každoročnou 
tradíciou, aj počas tejto zimy 
sa uskutoční Zimný futba-
lový halový turnaj, ktorý sa 
bude opätovne konať v novo 
-zrekonštruovanej mestskej 
športovej hale v Novej Dub-
nici. 

Turnaj sa uskutoční v dvoch 
hracích dňoch, a to 7 - 8. 1. 
2017. V sobotu 7.1. v priebehu 
celého dňa od ranných až do 
večerných hodín budú pre-
biehať zápasy v skupinách o 
postup do ďalšej fázy turnaja. 
Nasledujúci deň, v nedeľu 8.1. 
postupujúce mužstvá budú 
medzi sebou súperiť o koneč-

né umiestnenie a titul víťaza 
turnaja. 

Aj tento rok by sme chceli 
nadviazať na tradíciu kvalitne 
zorganizovaného podujatia       
a zabezpečiť účasť šestnástich 
mužstiev ktoré, pevne veríme, 
budú predvádzať opätovne 
kvalitné výkony a zaujmú kaž-
dého fanúšika, ktorý sa podu-
jatia bude chcieť zúčastniť.

Týmto zároveň pozývame 
každého, kto by chcel prísť 
povzbudiť svoje obľúbené 
mužstvo, alebo len príjemne 
stráviť svoj čas stretnutím sa 
s ostatnými ľuďmi v kultúrnom 
prostredí podporeného kvalit-
ným futbalom.

Tešíme sa na vašu účasť.

Je to až neuveriteľné, ako 
ten čas letí. Len nedávno 
sme mali začiatok hasičské-
ho roka a už je pomaly jeho 
koniec. Touto cestou si vás 
dovoľujem oboznámiť o na-
šej celoročnej činnosti. 

Začiatok roka patril vý-
ročnej členskej schôdzi, kde 
sme hodnotili predošlý rok         
a schvaľovali plán hlavných 
úloh na rok 2016. 

Začiatok mesiaca marec 
sme naším členkám spríjem-
nili posedením pri príležitosti 
Medzinárodného dňa žien. Aj 
tento rok naši členovia vyko-
návali čestné stráženie božie-
ho hrobu v miestnom kostole. 

Veľkonočná nedeľa preve-
rila pripravenosť zásahového 
družstva, ktoré bolo privolané 
na pomoc likvidácie požiaru     
v areáli  ZŤS Dubnica. 

V mesiaci apríl sa naplno 
rozbehli tréningy hasičských 
družstiev, ktoré pokračovali 
až do prvej okresnej detskej 
súťaže konanej v obci Ladce. 
Tu nás úspešne reprezentova-
li tri družstvá. Premiéru malo 
družstvo osemročných, ktoré 
skončilo na peknom šiestom 
mieste. Družstvo dievčat aj 
chlapcov skončilo na prvom 
mieste a tak postúpili na kraj-
ské kolo konané v obci Chy-

norany, kde skončili dievčatá         
v útoku CTIF a štafete na šies-
tom mieste a chlapci štvrtí,       
v požiarnom útoku s vodou od 
stroja dievčatá prvé, chlapci 
tretí. V apríli sme mali za úlo-
hu napúšťanie mestskej fontá-
ny a ručné stavanie mája. 

Mesiac máj sme otvorili 
tretím ročníkom Floriánskej 
kvapky krvi. Pokračovali sme 
účasťou na svetovom dni po-
hybu na námestí mesta, kde 
si deti mohli opäť vyskúšať 
striekanie ručnými striekač-
kami a rôzne prekážky, ktoré 
sú súčasťou prípravy detských 
družstiev. 

Prvá akcia v júni bola               
v škole sv. J. Bosca, kde sme 
pripravili aktivity pre žiakov 
tejto školy. V rámci osláv Me-
dzinárodného dňa detí sme 
spoločne s Materským cen-
trom Ovečkovo pripravili pre 
deti z Kolačína rôzne súťaže 
a aktivity. Boli sme súčasťou 
dňa detí v Materskej škôlke sv. 
J. Bosca, ktorý sa niesol v zna-
mení  precvičenia evakuácie 
osôb z budovy, pri ktorej nám 
asistovali členovia ATV club 
rescue system. Po krátkom 
nácviku sa deti mohli povoziť 
na hasičskom vozidle a štvor-
kolkách. Hasičská okresná 
súťaž sa uskutočnila aj tento 
mesiac a to v obci Vršatské 

Podhradie, kde nás reprezen-
tovalo družstvo dorastencov 
a družstvo mužov. Vysokohor-
ské prostredie lepšie zvládli 
dorastenci druhé miesto, muži 
šieste miesto. 

Júl sme si spríjemnili ha-
sičskou svadbou. V miestnom 
kostole si svoje áno povedali 
naši členovia Ivana Vlasatá       
a Milan Guliš. 

August sa začal technickým 
zásahom v Novej Dubnici, kde 
zásahové družstvo odčerpáva-
lo v nočných hodinách zapla-
vené pivnice po intenzívnom 
daždi. Na druhý deň sme si 
mohli oddýchnuť na spoloč-
nom posedení pri guláši orga-
nizovaným pre našich členov. 
Ako je to už zvykom, august 
patrí hodom v Kolačíne. Dve 
hodové zábavy a sobotné ho-
dové popoludnie naplnili pred-
posledný víkend mesiaca dob-
rou náladou a pohodou. 

V septembri sme sa zúčast-
nili na Dni mesta Nová Dubni-
ca, kde sme v krátkosti pred-
stavili našu činnosť a taktiež 
ukázali nový povodňový vozík 
a jeho výbavu. Po akcii sa naši 
členovia premiestnili do obce 
Durďové, kde si deti prevzali 
pohár a ceny za tretie miesto                                                  
v súťaži o skvelú hasičskú 
partiu 2016. Ďalšou činnosťou 
bolo zabezpečenie Medziná-

rodných cyklistických prete-
kov na námestí mesta. 

Október patril preventív-
nym protipožiarnym kontro-
lám pred vykurovacou sezó-
nou. 

V priebehu celého roka 
sme organizovali množstvo 
brigád pri údržbe priestorov 
hasičskej zbrojnice, techniky 
a hasičského náradia. Všet-
ky tieto aktivity sme mohli 
plniť vďaka dotácií 3000 € od 
mesta Nová Dubnica na čele 
s pánom primátorom Petrom                            
Marušincom, za čo im patrí 
veľká vďaka. 

Veľké ďakujem patrí aj na-
ším sponzorom, ktorí v prie-
behu roka prispeli do zboru či 
už fi nančne alebo materiálovo.  
Sú to: Alena Tlapáková, Jaro-
slav Tlapák, Ivana Dubničková 
s manželom, Hostinec na Lúč-
kach, Lukáš Polakovič, Dušan 
Mikuš, Dušan Bahno, Peter 
Porubčan, Jozef  Kraus, Buli-
ca Miroslav st., Marek Ľuboš 
a všetkým darcom dvoch per-
cent dane. 

V neposlednom rade patrí 
veľké ďakujem všetkým čle-
nom, ktorí pracujú v prospech 
zboru, lebo naše motto znie: 
“BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNE-
MU NA POMOC.„ 
                                                                                                                                 
J.L. Mikuláš našiel 

aj stolných tenistov

V deň pravideľného tréningu navštívil deti MKST čert s Miku-
lášom. Keďže zistili, že poctivo trénujú, rozhodli sa ich v krátkom 
kultúrnom programe po zásluhe obdarovať sladkými drobnosťa-
mi, za čo im deti čo to zaspievali, prípadne zarecitovali.

Podvečer bol spestrením aj pre rodičov detí, ktorí ani netušili, 
čoho sú ich ratolesti schopné. Pri rozlúčke Mikuláš s čertom po-
priali deťom ďalšie športové úspechy. 

Hasičský zbor z Kolačína.

Mikuláš prekvapil aj stolných tenistov.

MKST Nová Dubnica v spolupráci s MsÚ Vás pozývajú na 
18. ročník tradičného stolnotenisového turnaja pre nere-
gistrovaných hráčov – občanov Novej Dubnice. 
Uskutoční sa v Dome športu v pondelok 26. 12. 2016. 
Začiatok: žiaci 13.00 hod., dospelí: 16.00 hod. 
Podmienkou účasti je športová obuv do haly (biela podráž-
ka) a vlastná stolnotenisová raketa. 
Organizátori sa tešia na vašu účasť.


