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Vianoce 2017
V období pred Vianocami, 

ktoré nazývame Adventom, sa 
v kostoloch čítajú texty Staré-
ho Zákona, ktoré predpove-
dajú príchod Božieho Syna na 
svet. 

Veľa čítaní je z proroka      
Izaiáša, ktorý žil v 7. storo-
čí pred narodením Krista,               
v čase, keď Judské kráľovstvo 
prežívalo hlbokú náboženskú 
a politickú krízu. On predpove-
dá tajomné narodenie Božieho 
Syna a opisuje jeho kráľovstvo 
lásky, pokoja, spravodlivosti, 
priateľstva a súladu na zemi.

Končiacim sa kalendárnym 
rokom, takmer všetci preží-
vame toto obdobie hekticky,            

v napätí, nervozite v snahe 
všetko stihnúť a konečne 
cez vianočné sviatky vypnúť             
a prežiť so svojim najbližšími 
ovzdušie pokoja, lásky a rados-
ti. Žiaľ, nie všetci, lebo je veľa 
trpiacich, osamelých, bez do-
mova, opustených.

Ak Boh kraľuje v srdci člove-
ka, je v ňom láska, pokoj a vo 
vzťahoch súlad. Každý z nás, 
napriek svojim slabostiam, má 
mať Vianoce v srdci a stať sa 
tvorcom láskyplného ovzdu-
šia. Taký bol Ježiš a my máme 
byť nositeľmi Jeho lásky.

Požehnané vianočné dni 
a celý budúci rok vyprosujú 
Saleziáni don Bosca.

Tisíce drobných

hviezdičiek žiari, 

na konári do uzla

vianočných pesničiek

vplieta sa tisíc prianí.

Dajme si pod stromček úsmev,

čo slzy stiera a rany hojí,

kus dobrej vôle súcitu,

veď to všetko tak málo stojí.

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch 22. decembra 2017 (piatok) a 29. decembra 
2017 (piatok) bude pre verejnosť zatvorený.

Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách: STYX - 0918 040 060, 0949 576 586 / M. Kondel - č.t. 44 34 236, 0905 991 398 / 
Anton Dado - č.t. 44 21 949, 0904 504 498. Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú - č.t. 0917 273 675. Pri cirkevných pohre-
boch 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

Milí spoluobčania,

pri príležitosti blížiacich sa sviatkov a nastávajúceho konca roka Vám  želám požehnané Vianoce a keď svet 
stíchne, nech Vám Božie dieťa vdýchne pokoj, radosť a posilu, nielen v túto svätú chvíľu, ale taktiež v novom roku, 
nech Vás vedie v každom kroku.

Ing. Peter Marušinec

Vianočné obdobie na Sloven-
sku sa podľa našich predkov 
začína už štyri nedele pred 
Štedrým dňom, pričom sa 
každú nedeľu zvykne zapáliť 
jedna sviečka na adventnom 
venci. Ten nám priniesol 
hamburský duchovný Johan-
na Wichlerna v roku 1860. 

Najvýznamnejším dňom 
Vianoc je tretí deň po astrono-
mickej jeseni (24. decembra), 
kedy začína obdobie zimného 
slnovratu - Štedrý deň. Tento 
deň mali v osobitnej úcte už 
starí Slovania. Spájali si ho       
s rozličnými zvykmi a slávnos-
ťami, ktoré si nakoniec prispô-
sobovalo i kresťanstvo. 

Rúškom tajomstva a vianoč-
ných povier sú opradené zvyky 
počas štedrej večere. Na šte- 
drovečernom stole by sa mali 
prestierať taniere do párneho 

počtu. V prípade nepárneho 
počtu, by si pre posledného 
stolovníka prišla Smrť. 

Ľudia kedysi verili, že keď 
na Štedrý deň niečo požičajú, 
privolá im to biedu. Avšak ne-
mali by sme odbiehať ani od 
štedrovečernej večere, aby si 
po nás neprišla tiež kmotrička 
Smrť. 

Ďalším z rituálov je obviazo-
vanie nitiek o nohy stola. Vte-
dy sa domu po celý rok vyhnú 
zlodeji. A aby sme boli bohatí, 
mali by sme si pod tanier po-
ložiť mincu alebo rybiu šupinu. 
Naopak, bieda hrozí, keď na 
Štedrý deň nikoho neobdarujú. 

Slobodné dievčatá by mali 
dodržiavať tieto rituály: Počas 
prípravy večere by mali vyjsť 
z domu a určite strenú muža, 
ktorý im je súdený. 

(pokračovanie na 5. strane)

Slovenské vianočné
zvyky a tradície
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V našom meste pribudli ďalšie dva
nasvietené priechody pre chodcov 

Finišujú práce na výstavbe parkoviska 

V novembri tohto roku zrealizovala mestská spoločnosť TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. nové verejné osvetlenia pri školských 
zariadeniach. Prvé sa nachádza pri Základnej škole na Ul. Janka Kráľa a druhé pri Spojenej škole sv. Jána Bosca na Ul. Tren-
čianskej. Obidve rekonštrukcie vybraných priechodov pre chodcov fi nančne podporila ČSOB nadácia vo výške 2.933,74 Eur.  

Napriek nepriaznivým poveternostným podmienkam pokračujú práce na výstavbe nových parkovacích miest na Ulici P. O. 
Hviezdoslava. Či prší, alebo sneží, práce sa postupne blížia ku koncu a parkovisko bude môcť začať slúžiť Novodubničanom. 

Bezpečnejšie
Dlhé diely

V priebehu roku 2017 sme      
v snahe zefektívniť a moder-
nizovať  mestský kamerový 
systém v meste Nová Dub-
nica podali žiadosť o poskyt-
nutie dotácie zo štátneho 
rozpočtu SR na rok 2017 na 
zabezpečenie úloh preven-
cie kriminality na Obvodný 
úrad v Trenčíne.  

Zo štátneho rozpočtu SR na 
rok 2017 nám bola poskytnutá 
dotácia vo výške 10.000 €.  Do-
tácia bola použitá na montáž 
novej otočnej kamery umiest-
nenej na stĺpe pri kruhovom 
objazde v časti Dlhé Diely. 
Táto nám pomôže monitoro-
vať príjazdovu komunikáciu do 
centra mesta zo smeru od OD 
Lidl, ako aj časť priemyselnej 

zóny. V súčasností mestský 
kamerový systém tvorí 9 otoč-
ných kamier a 8 statických ka-
mier. Počas dňa kamerový mo-
nitorovací systém obsluhujú 
príslušníci mestskej polície,   
v nočných hodinách 4 pracov-
níci chránenej dielne. Vďaka 
kamerám možeme 24 hodín 
denne monitorovať takmer 
88% širšieho okolia centra 
mesta. 
 

“Tento projekt bol fi nančne 
podporený Radou vlády Slo-
venskej republiky pre pre-
venciu kriminality.“

Škôlkari dostali 
nové stoličky a stoly

Po minuloročnej výmene stolov a stoličiek v jedálni na 
Základnej škole na Ul. Janka Kráľa, mesto pokračuje opäť 
v modernizácii školského vybavenia výmenou  ďalších sto-
ličiek a stolov, tentokrát pre deti v Materskej škole. Spolu 
bolo nahradených 42 ks stoličiek a 7 stolov v celkovej hodno-
te 2.253,74 EUR.

Priechod pred Spojenou školou sv. J. Bosca.

Nové parkovacie miesta budú čoskoro slúžiť Novodubničanom.

Kamerový systém na Dlhých dieloch.

Priechod pred ZŠ na Ulici J. Kráľa.
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FEDOR - Fénixácky Dobro-
voľník Roka - je podujatie, 
kedy si uctievame našich 
dobrovoľníkov. Dobrovoľní-
ci sú základným kameňom 
našej činnosti, hnacím mo-
torom organizácie a hlav-
ným vykonávateľom misie 
DO FÉNIX. 

Títo ľudia venujú svoj voľ-
ný čas, ktorého sami nemajú 
priveľa, tomu, aby priniesli 
pozitívnu zmenu do sveta detí 
a mládeže. Od organizovania 

výletov, cez prednášky, tábory, 
zbierky, výmenné pobyty, kon-
ferencie až po dôverné rozho-
vory v základných kolektívoch 
sú dobrovoľníci mentormi          
a „výhybkármi“ na ceste do-
spievania našich členov.

Na návrh Základnej organi-
zácie Fénixu v Novej Dubnici 
boli za rok 2017 v našej orga-
nizácii Slovenskou radou Féni-
xu ocenení a na slávnostnom 
večeri si z rúk predsedníčky 
Mgr. Evy Pintérovej prevzali 
ocenenia v kategórii ZLATÉ 

KRÍDLO  - priznáva sa za zá-
sluhy, za prácu a významnú 
pomoc pri rozvoji DO Fénix – 
vedúca základného kolektívu 
Táborník a zakladajúca členka 
Fénixu v Novej Dubnici Zuza-
na Galovičová.

V kategórii PIERKO PO-
MOCI - udeľuje sa kolektívom, 
ktoré významnou mierou pris-
peli k rozvoju DO FÉNIX a nie 
sú členmi DO FÉNIX - bolo 
ocenenie udelené Oddeleniu 
Kultúry a športu Mestského 
úradu Nová Dubnica. Ocene-

nie si prevzali Mgr. Eva Kebís-

ková, vedúca oddelenia a Ing. 

Petra Hrehušová, pracovník 

oddelenia.

Galavečer FEDOR nie je 

iba obhliadnutím za úspechmi 

našich dobrovoľníkov, ale je to 

najmä oslava toho, že práve 

vďaka nim naša organizácia 

funguje a prináša pozitívne 

zmeny do sveta detí a mláde-

že.

Ocenená členka Fénixu v Novej Dubnici  Zuzana Galovičová. V strede ocenené Ing. Petra Hrehušová a Mgr. Eva Kebísková.

Výsledky podujatia FEDOR 2017 - 
Fénixácky dobrovoľník roka

Nocľaháreň je
opätovne otvorená  

Mesto Nová Dubnica spre-
vádzkuje v období od 11/2017 
do 03/2018 nocľaháreň pre 
ľudí bez domova. Nocľahá-
reň mesto zriadilo na adrese 
Sad Duklianskych hrdinov 
88/9, 018 51 Nová Dubnica, 
ktorý je majetkom mesta                    
a v správe Bytového podni-
ku, m.p.o., 018 51 Nová Dub-
nica.

 
Ide o zabezpečenie ne-

vyhnutných podmienok pre 
uspokojenie základných život-
ných potrieb pre cca. 15 ľudí 
bez domova. 

V nocľahárni sa fyzickej 
osobe v nepriaznivej sociálnej 
situácii, ktorá nemá zabezpe-
čené ubytovanie alebo nemôže 
doterajšie bývanie užívať:

a) poskytuje ubytovanie po-
skytnutím prístrešia na účel 
prenocovania / sociálne pora-
denstvo / nevyhnutné ošatenie 
a obuv, 

b) utvárajú podmienky na 
vykonávanie nevyhnutnej 
základnej osobnej hygieny / 
prípravu stravy, výdaj stravy 
alebo výdaj potravín. 

Ubytovanie v nocľahárni sa 
poskytuje na základe žiadosti 
a zmluvy uzatvorenej s ubyto-
vaným v čase denne od 19,00 
hod do 7,00 hod. nasledujúce-
ho dňa. Dĺžka pobytu je urče-

ná individuálne, prihliadnuc 
na sociálnu situáciu klienta                                      
a na nepriaznivé  poveternost-
né podmienky. Kritériá prí-
jmu do nocľahárne sú: občan 
bez prístrešia, hmotná alebo                                                       
sociálna núdza, vyhovujú-
ci zdravotný stav (bez pre-
nosných ochorení), schopný 
sa pohybovať a postarať sa                    
o seba. Ubytovaný pri nástupe 
do nocľahárne dostane pride-
lené lôžko a do zariadenia si 
môže priniesť len najnutnejšie 
osobné veci. 

Ubytovaným sú  poskytnuté 
tieto služby: ošatenie,  hygie-
nické a zdravotné potreby, čaj, 
jedno teplé jedlo denne. 

Ubytovanie je možné od-
mietnuť ak: je ubytovaný pod 
vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných látok, odmietne 
sa podrobiť hygienickej očiste, 
bol vylúčený zo zariadenia pre 
závažné porušenie prevádzko-
vého poriadku. 

Žiadame obyvateľov mes-
ta, ak majú doma nepotrebné 
ošatenie (vetrovky, svetre, pu-
lóvre, tielka, slipy a ponožky), 
aby tieto doniesli do nocľahár-
ne v čase od 19,00 hod. do 20,00 
hod. na uvedenej adrese (bu-
dova bývalej základnej ume-
leckej školy). 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca OSVaOS

Výtvarná súťaž s atraktívnou odmenou
Súčasťou prípravy detí do ma-
terskej školy je aj rozvoj psy-
chomotorických kompetencií 
detí, v rámci ktorých rozví-
jame výtvarnú gramotnosť.                                                                                           

Výtvarná výchova oboznamu-
je dieťa s prostredím výtvarnej 
tvorby, predstavujúcej komplex-
ný spôsob poznávania sveta, na 
ktorom sa v harmonickom vzťa-
hu podieľajú všetky zložky osob-
nosti. Výtvarné súťaže sú takou 
kontrolnou činnosťou, kde sa 
rozvíja kreativita, ktorá prináša 
hodnotné produkty.                                                                                                                

Jednou z výtvarných sú-
ťaží, do ktorej sme sa zapo-
jili, bola súťaž „Stavba/Mes-
to budúcnosti“ pod záštitou 
spoločnosti CEMMAC Horné 
Srnie. Jej cieľom bolo hravou 
a atraktívnou formou priblí-
žiť deťom tému stavebníctva                                                            
a zároveň prezentovať ich ši-
kovnosť prostredníctvom vy-
tvorenia fi remného kalendára                
z originálnych detských kresieb.                                                                                                               

Veľmi sme sa potešili nielen 
výhre, ale aj pozvaniu zo strany 
CEMMAC. Výhercov „pozbe-

ral“ z okolia fi remný autobus.                                                                                                                     
Deti si najskôr vychutnali 
prehliadku areálu cementárne 
s pútavým výkladom prispôso-
beným detskému poslucháčovi 
o výrobe cementu. Potom sme 
prešli do KD Horné Srnie – kde 
sa uskutočnila ofi ciálna gratu-
lácia a poďakovanie hosťom, 
odovzdávanie cien a program 
pod taktovkou žiakov ZŠ Horné 
Srnie.

Okrem občerstvenia boli deti 
odmenené balíčkom výtvar-
ných pomôcok a kalendármi, 
na ktorých prispeli svojimi diel-
kami a  ktorým sa žiadny bežný 
kalendár nevyrovná.                                                                                                                                    

Mená umelcov z MŠ P. 
Jilemnického 12/5 - EP 
Komenského sady 59/1:                                                             
Rita Fölöpová,  Sofi a Zúbeková, 
Adam Uhlík, Karolína Brunov-
ská, Viola Geischbergová, Mar-
kus Škorčák.  Už sa tešíme na 
ďalší ročník.                                                                                                                     

Janka Pružincová
MŠ P. Jilemnického

Oznamujeme čitateľom, že Mestská knižnica bude otvorená počas vianočných sviatkov nasledovne:
V piatok 22. decembra 2017  bude zatvorené. 
Od 27. decembra 2017 do 5. januára 2018 bude otvorené v čase 9.00 – 15.00 hod.

Mestská knižnica počas vianočných sviatkov

Posledná šanca vyrovnať 
podlžnosti voči mestu
Mesto Nová Dubnica upozor-
ňovalo v predchádzajúcich 
Novodubnických zvestiach 
na splatnosť dane z nehnuteľ-
nosti, ktorá bola 30. 09. 2017              
a splatnosť poplatku za komu-
nálny odpad, ktorý bolo po-
trebné uhradiť do 31. 10. 2017. 

Aj napriek tomuto upozorne-
niu, zostalo ešte veľa občanov, 
ktorí „zabudli“ uhradiť daň            
z nehnuteľnosti a poplatok za 
komunálny odpad. Obraciame 
sa týmto na všetkých týchto  ob-
čanov, aby si  svoje záväzky voči 
mestu vyrovnali v čo najkrat-
šom čase a vyhli sa tak exekuč-
nému konaniu.

Upozorňujeme  tiež daňovní-
kov, ktorí nadobudli v priebehu 
roku 2017 nehnuteľnosť (byt, 
dom, garáž, pozemok chatku...), 
že podľa zákona č. 582/2004 Z. z. 

o miestnych daniach a miest-
nom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpa-
dy, sú povinní  podať priznanie          
k dani za nehnuteľnosť do 30 dní 
odo dňa vzniku daňovej povin-
nosti, najneskôr do 31. 01. 2018.

Zároveň  pripomíname tým 
občanom, ktorí  požadujú pre 
rok 2018 zníženie alebo odpus-
tenie poplatku za komunálny 
odpad, že do 31. 01. 2018 musia 
písomne požiadať o odpuste-
nie alebo zníženie poplatku                  
a predložiť doklady odôvodňuj-
úce odpustenie alebo zníženie 
poplatku. Tieto doklady musia 
byť vystavené v roku 2018.        

Všetko vybavíte v klient-
skom centre MsÚ Nová Dub-
nica.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

UPOZORNENIE!
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Oddelenie Životného prostredia

Každý, kto sa rozhodne pre-
riediť počet stromov na svo-
jom pozemku, musí dodržia-
vať zákon. Zákon o ochrane 
prírody a krajiny v prvom 
rade vlastníkovi pozemku 
ukladá, že sa má o dreviny 
starať, najmä ošetrovať ich   
a udržiavať v dobrom zdra-
votnom stave. 

Ak však vznikne odôvodne-
ná potreba, je možné dreviny 
vyrúbať a to buď so súhlasom 
orgánu ochrany prírody, alebo 
bez takéto súhlasu.

Ak sa na výrub dreviny vy-
žaduje súhlas, žiadateľ podá 
písomnú žiadosť na Mesto 
Nová Dubnica, Mestský úrad, 
odd. životného prostredia. Na 
základe vypísanej a podanej 
žiadosti s priloženými doklad-
mi, ktoré preukazujú vlast-
níctvo žiadateľa k pozemku, 
na ktorom dreviny rastú, a po 
zaplatení správneho poplatku 
(10€ pri fyzických osobách, 
100€ pri právnických oso-
bách), začína správne kona-
nie. 

Súhlas na výrub dreviny 
môže byť vydaný iba po splne-
ní troch podmienok. Po prvé, 
dreviny musia byť posúdené 
z hľadiska ekologických a es-
tetických funkcií a vplyvov 
na zdravie človeka. Po druhé, 
súhlas môže byť vydaný len  
v odôvodnených prípadoch 
ako je napríklad zlý zdravotný 
stav dreviny, nevhodné hygie-
nické podmienky v bytových 
priestoroch, narušenie stavby 
koreňovým systémom dreviny. 
Odôvodnené prípady musia 

byť v čase posudzovania žia-
dosti o výrub preukázateľné. 
Po tretie – ak žiadateľom nie 
je vlastník pozemku, musí sa 
k žiadosti doložiť jeho súhlas        
s výrubom. Pri vydávaní 
súhlasu na výrub dreviny je 
orgán ochrany prírody povin-
ný prihliadať na druh a zdra-
votný stav dreviny, funkciu       
a význam dreviny pre životné 
prostredia, ako aj na to, aby 
sa výrub uskutočnil v období 
vegetačného pokoja (t.j. od            
1. októbra do 31. marca). 

V prípade, že mesto Nová 
Dubnica ako príslušný orgán 
ochrany prírody súhlas na vý-
rub dreviny vydá, je povinné 
uložiť žiadateľovi náhradnú 
výsadbu drevín na vopred ur-
čenom mieste na jeho vlast-
né náklady. Ak nemôže uložiť 
náhradnú výsadbu, uloží žia-
dateľovi fi nančnú náhradu do 
výšky spoločenskej hodnoty 
drevín. 

Podľa zákona o ochrane prí-
rody a krajiny sa súhlas nevy-
žaduje na dreviny s obvodom 
kmeňa do 40 cm, meraným 
vo výške 130 cm nad zemou            
a na krovité porasty s výme-
rou do 10 m2 v zastavanom 
území obce a za hranicami 
zastavaného územia obce s 
výmerou 20 m2. V súkromných 
záhradách a v záhradkárskych 
osadách nie je potrebný súhlas 
na výrub stromov s obvodom 
kmeňa do 80 cm, meraným vo 
výške 130 cm nad zemou. 

Súhlas na výrub drevín sa 
nevyžaduje ani pri obnove pro-
dukčných ovocných drevín, ak 
sa výsadba ovocných drevín 

uskutoční do 6 mesiacov od 
dňa výrubu, ako aj pri bezpro-
strednom ohrození zdravia, 
života človeka, či značnej ško-
dy na majetku. Ide napríklad          
o úder blesku, povodeň, smršť, 
zosuv pôdy a eróziu, o suché     
a odumreté stromy nachádzaj-
úce sa na miestach, kde môžu 
ohroziť zdravie alebo život člo-
veka. V týchto prípadoch však 
ten, kto takýto výrub uskutoč-
nil, je povinný túto skutočnosť 
písomne oznámiť do 5 dní od 
uskutočnenia výrubu prísluš-
nej obci. 

V prípade, ak sa výrub dre-
viny uskutoční protiprávne, 
orgán ochrany prírody uloží 
pokutu tomu, kto vyrúbe, ob-
jedná výrub alebo dá pokyn 
na výrub dreviny. Pokuta za 
priestupok je do výšky  9 958,17 
€, ak by takéto protiprávne 
konanie spáchal podnikateľ 
alebo právnická osoba, pokutu 
je možné uložiť do 33 193,91 €.

Nakoľko stromy plnia rôz-
ne funkcie, napr. hygienickú, 
ekologickú, estetickú a archi-
tektonickú (zachytávajú na 
listoch nečistoty z ovzdušia, 
likvidujú baktérie a plesne; ši-
roké pásy zelene účinne tlmia 
hluk;  vďaka tieňu, výpadom 
vody z listov znižujú teplotu 
prostredia a zvyšujú vlhkosť 
vzduchu; vhodné vysadenie 
pásov zmierňuje nárazové ve-
try), veríme, že občania nášho 
mesta budú pristupovať ku 
svojím drevinám zodpovedne.
Ďakujeme. 

Odd. životného prostredia

Zvoz vianočných stromčekov

O výrube stromov a krovín 
na vlastnom pozemku

V dňoch 15. 1. 2018 (pondelok) a 22. 1. 2018 (pondelok) sa v meste Nová Dubnica uskutoční 
celomestský zber vianočných stromčekov.

Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám 
kontajnerov pri bytových domoch jeden deň pred zvozom. V ostatné dni môžu občania vianočné 
stromčeky priniesť na zberný dvor na Topoľovej ulici v rámci otváracích hodín. Všetkým občanom 
ďakujeme za spoluprácu.

Zber triedeného odpadu
V našom meste sa raz me-
sačne zváža separovaný od-
pad od rodinných domov. V 
posledných zvozoch nastali 
problémy a sťažnosti od ob-
čanov, že im neboli zvezené 
vrecia s vyseparovaným od-
padom, ktoré vyložili pred 
svoje rodinné domy. 

Vrecia, ktoré zostali pred 
rodinnými domami neboli 
dobre vytriedené, a to tak, že 
v rámci jedného vreca boli  na-
hádzané rôzne druhy odpadov. 
Každá domácnosť má vyložiť 
separovaný odpad tak, aby 
v jednom vreci bol len jeden 
druh odpadu – papier, plasty, 
kovy a tetrapaky. 

V ďalších prípadoch neod-
vezených vriec boli znečis-
tené obaly. Špinavé kelímky, 
obaly šíria neznesiteľný zápach 
a tým znepríjemňujú prácu 
pracovníkom pri triedení , pre-
to je ich potrebné opláchnuť.

Prečo dávať jeden druh od-
padu do jedného vreca?

Pracovníci pri zvoze triede-
ného odpadu poberú vrecia od 
rodinných domov a následne 
ich odvezú na zberný dvor. Tu 
sa vrecia podľa druhu odpadu, 
ktorý obsahujú, uložia na mies-
to ich ďalšieho spracovania. 
Preto nie je dobré, aby bolo 
viac komodít v jednom vreci. 

Na zbernom dvore pracovní-
ci ručne dotrieďujú na triedia-
cej linke len plasty. Po doprav-
níkovom páse ručne vyberajú 
a triedia plasty podľa druhov 
– PET fľaše (podľa farby), obaly 
z drogérie, fólie (podľa farby), 
jogurtové  a maslové kelímky, 
tvrdý plast, penový polystyrén 
a pod. a samozrejme vyhad-
zujú aj nečistoty. Znečistené 
plasty končia v komunálnom 
odpade, pretože nie sú vhodné 
na recykláciu. Preto je dôle-
žité pri triedení odpadu doma 
tieto obaly opláchnuť a zbaviť        

zvyškov jedla. Po roztriedení sa 
plasty lisujú do kociek a násled-
ne odovzdajú spracovateľom 
na zhodnotenie. 

Celý proces triedenia odpa-
du je vykonávaný ručne, nie 
je to ľahká a čistá práca, preto 
vás chceme požiadať o to, aby 
ste do vriec na separovaný 
odpad nevhadzovali špinavé 
obaly a aby ste dostatočne trie- 
dili odpady podľa jednotlivých 
druhov. Pomôžete nám nie len 
zrýchliť a zefektívniť dotrie-
ďovanie odpadov na zbernom 
dvore, ale i spoločne zvýšime 
množstvo odpadov, ktoré sa 
dajú vyseparovať a opätovne 
použiť a tým môžeme veľmi 
významne prispieť k ochrane 
životného prostredia. 

Ďakujeme.
Odd. životného prostredia

Zmena otváracích hodín zberného dvora
Pondelok: 7:00 – 16:00 hod.
Utorok: 7:00 – 16:00 hod.
Streda: 7:00 – 16:00 hod.
Štvrtok: 7:00 – 16:00 hod.
Piatok: 7:00 – 16:00 hod.
Sobota: 9:00 – 13:00 hod.

Oznamujeme občanom, že od 01. 12. 2017 do 
odvolania (počas zimných mesiacov) sa menia 
otváracie hodiny zberného dvora nasledovne:

Ing. Lucia Sýkorová, 
poverená zastupovaním vedúceho oddelenia ŽP

UPOZORNENIE!

Triediaca linka na zbernom dvore.
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Ako trávite
vianočné sviatky

My sme sa po dlhej dobre vrátili teraz z Anglicka, takže teraz 
to budeme sláviť s celou rodinou, aj z mojej, aj z manželovej stra-
ny. Celá rodina sa stretneme, spoločne sa najeme, potom darče-
ky otvoríme a pooslavujeme Vianoce.

Obyčajne býva tak, že na Štedrý deň 24.12. sa zúčastním osláv 
na námestí v Novej Dubnici a potom poobede odchádzame aj         
s manželkou k dcére do Štyroch Líp a tam potom trávime celý 
zvyšok Štedrého dňa, aj ešte druhý deň.  Čo sa týka zvykov, tak 
by som povedal, že tie sa zachovali najmä u tých našich mladých, 
najmä zať. Tam sú ešte tie zvyky ako napríklad pomodlenie sa, 
vinš pred štedrou večerou.

Sviatky trávime väčšinou doma s rodinou. Špeciálne zvyky 
nemáme, tradične štedrovečerná večera, potom čakanie na Je-
žiška, rozbaľovanie darčekov, taká domáca pohoda. Snažíme sa 
každú nedeľu chodiť aj do kostola. Sme taká klasická slovenská 
rodina s dvoma deťmi.

Vianočné sviatky trávime doma s rodinou, chystáme stromček, 
jedlo. Pôjdeme sa niekde prejsť, asi do kostola na polnočnú omšu. 
Zvláštne tradície u nás v rodine nemáme.

Vianočné sviatky sa nezadržateľne blížia a každá rodina 
má nejaké tradičné alebo menej tradičné zvyky, ktoré každo-
ročne dodržuje. Na Mierovom námestí v Novej Dubnici sme 
sa pýtali, ako prebiehajú sviatky u nich doma.

Ako sa slávia Vianoce v Európe

Slovenské vianočné zvyky a tradície

V takmer všetkých krajinách 
Európy je neodmysliteľnou 
súčasťou Vianoc vianočný 
stromček,  pod ktorým ne-
smú chýbať darčeky, tie však 
v každej krajine nosí niekto 
iný. 

Môže ich priniesť  samotný 
vianočný stromček, Ježiško, 
Mikuláš, Santa Klaus, Sinter 
Klaas, Ukko, či Vassilios. Rov-
nako nie vo všetkých krajinách 
sa darčeky  rozdávajú práve 
na Štedrý večer. V niektorých 
krajinách je najväčším svia- 
tkom 25. december, v iných   
sviatok Troch kráľov. Priná-
šame vám prehľad len niekoľ-
kých odlišností.

V Bulharsku na Vianoce 
nesmie chýbať stromček a sla-
ma, ktorá má pripomínať chu-
dobu chlieva, v ktorom prišiel 
na svet malý Ježiško. Zaujíma-
vosťou je, že darčeky tu rozdá-
va dedo Koleda a tradičných 
vianočných jedlom je bravčové 
mäso, šošovica, fazuľa, ryža     
a kapusta. 

Prvými poslami blížiacich 
sa Vianoc sú v Dánsku advent-
né vence. Štyri horiace sviece 
znamenajú štyri obdobia ľud-
ského života - detstva, mla-
dosti, dospelosti a staroby. Na 
štedrovečernom stole nesmie 
chýbať hus, kačica, bravčové 
pečené s červenou kapustou, 
teplá šunka, korenená treska 
s reďkovkami, horúca ryža po-
liata studeným mliekom a ako 
dezert sladký ryžový nákyp so 
zapečenou mandľou. 

Večera vo Francúzsku je 
výnimočne slávnostná a gur-
mánska. Predjedlami sú dary 
mora a hlavným jedlom je pe-
čený moriak s gaštanovou pln-
kou a lanýžovou pastou a kur-
čatá so zeleninovým šalátom, 
paradajkami a olivami, ale tiež 
pečená hus na divoko. Okrem 
klasických sladkých dezertov 
sa podáva čokoládová saláma 
a roláda v podobe vianočného 
polena. Keď večera trvá dlhšie 
ako obvykle, darčeky sa rozdá-
vajú až na druhý deň ráno. 

Do Holandska zo Španiel-
ska pripláva 25. decembra 
dobrácky dedo Sinter Klaas 
na bielom koni. Vznesie sa nad 
strechami domov a cez komín 
sype deťom darčeky zabalené 
v pestrofarebných papieroch, 
rovno pod vianočný stromček. 
Niekedy mu pomáhajú slu-
hovia - muríni, ľudia ich však 
volajú Čiernymi Petrami. 
Pre dobré deti majú darčeky, 
neposlušné deti odnášajú vo 
vreciach do Španielska, kde 
musia celý rok slúžiť Sinterovi 
Klaasovi. Domov sa vrátia až 
o rok. Obľúbených vianočným 
jedlom je pečený králik s brus-
nicami. 

Na Štedrý večer sa v Írsku 
nechávajú pootvorené dvere 
pre svätú rodinu i chudob-
ných pútnikov. Na stole majú 
prichystaný bochník chleba            
a mlieko. 

Maďarské Vianoce sa od 
tých našich slovenských od-
lišujú iba jednou výnimkou -     

vianočné darčeky si rozdávajú 
už pred štedrou večerou. 

Kedysi rozdeľoval darčeky               
v Rumunsku Kmotríček. 
Dnes ich väčšinou prináša 
Svätý muž, nie pod stromček, 
ale ich schováva do topánok 
a pod posteľ. Na Vianoce sa 
konzumuje pšenica ochutená 
kandizovaným ovocím, me-
dom a hrozienkami a veští sa 
budúcnosť podľa jablčných 
jadierok alebo s pomocou čier-
neho kohúta.

Oslavy Vianoc sa v Špa-
nielsku nesú v znamení 
spevu, hudby a tanca. Na uli-                 
ciach, v kaviarňach a dokonca                    
v kostoloch sa tancujú miestne 
ľudové tance. Ako hlavný chod 
sa na Štedrý večer podáva ba-
ranie, jahňacie alebo kozľacie 
mäso s množstvom zeleniny, 
ovocia a vína. Na stole nesmú 
chýbať sladké múčniky a zá-
kusky. Čo je pre nás nezvyčaj-
né, Španieli sa na Štedrý večer 
neobdarúvajú darčekmi. Na 
tie si musia počať až do Troch 
kráľov, pretože veria, že tie im 
privedú až traja králi rovno do 
topánok. 

Vo švédskej domácnosti 
nesmie chýbať trojramenný 
vianočný svietnik so sviečka-
mi, ktorý pripomína mysté-
rium Svätej Trojice. Darčeky 
nosí hrbatý vianočný škriatok 
nazývaný Jultomben, ktorého 
sprevádza malý trpaslík Jul-
nissar a občas sa tento švéd-
sky Ježiško zmení na starého 
capa. Spája sa s ním legenda. 

Starý cap odmietol dať Ježiš-
kovi chlp na teplú prikrývku,  
a preto za trest musí roznášať 
po domoch darčeky. Vianoč-
ný stôl je plný sušenej tresky           
v bielej omáčke, teplej šunky 
so zeleným hráškom a špe-                                             
cialít - varenej hnedej fazule 
so slaninou, zapečenou v cibu-
li. Nakoniec sa podáva sladký 
dezert - ryžový nákyp so zape-
čenou mandľou. Kto ju nájde, 
dostane darček.

 Vo Veľkej Británii sa šted-
rovečerná večera sa koná 25. 
decembra.

Tradíciou Rakúšanov sú 
ručne vyrábané ozdoby na 
stromček, výroba jasličiek         
a betlehemov, svietnikov                                       
a vencov. Podľa ľudovej povery, 
režú na sviatok svätej Barbory 
čerešňové konáriky a dávajú 
ich za okná. Komu „barbor-
ka“ vykvitne na Štedrý deň, 
ten bude mať po celý nadchá-
dzajúci rok šťastia hojnosti. 
Tradičným pokrmom sú ryby, 
bravčové rezne, ale i zajac                      
a sladká kukuričná kaša s hro-
zienkami a jablkami poliata 
čerešňovým likérom.

Zvykom Slovincov pred  
štedrovečernou hostinou je 
modlitba za zdravie a šťastie 
a po nej nasleduje  čarova-
nie. Božič - malý boh - sa volá 
prvý adventný deň a na Troch 
kráľov sa dojedajú zvyšky via-
nočného chleba, tzv. božičníka. 
Polovicu z neho dostanú ľudia 
a polovicu zvieratá a vtáčiky. 

(pokračovanie z 1. strany)

Ďalším zvykom je dodržanie 
prísneho pôstu. Čím prísnejší 
pôst, tým skôr dostanú dobré-
ho muža. Ak nevyjdú ani nieto 
rituály, do tretice je tu posled-
ný. Šupka z jablka sa okrája 
a hodí sa za hlavu. Ktorému 
písmenku sa potom bude naj-
viac podobať, to je začiatočné 
písmeno mena nastávajúceho 

muža. A odkiaľ by mal milý  
prísť? Ak zaklope dievča na 
dvere a ozve sa pes, z tej stra-
ny príde jej vysnívaný muž.

Rituál hľadania tej pravej  
máme aj pre mužov. Pokiaľ sa 
chce ženiť, stačí, ak zatrepe 
plotom v tichej krajine. Odkiaľ 
sa ozve akýkoľvek zvuk, odtiaľ 
príde jeho milá. 

Na štedrovečernom stole        
u Slovákov nesmú chýbať ob-

látky, orech, med, cesnak a 
jablko. Jabĺčko sa zvykne 
rozkrojiť na polovičku. Ak sa 
objaví hviezdička, znamená to 
šťastie a zdravie. Pokiaľ sa ob-
javí krížik, príde choroba alebo 
smrť.

Pred hlavným jedlom ne-
smie chýbať polievka - rybacia, 
šošovicová, hrachová alebo 
kapustnica. Hlavným jedlom 
zvykne byť vo viacerých do-

mácnostiach vyprážaný ka-

por s majonézovým šalátom                      

a prirodzene dezert - opekance                                                                  

s makom (pupáky). 

Taktiež na Štedrý deň platí 

jedno dobré porekadlo: Kto sa 

celý deň až do východu prvej 

večernej hviezdy postí, za-

ručene zazrie na stene zlaté 

prasiatko.

Vedieť sa zabaviť je dôležité v každom veku
To, že vek je skutočne iba čís-
lo, dokazovali naši členovia 
JDS dňa 27. 11. na Katarín-
skej zábave. 

Do tanca nám vyhrával pán 
Rudko Vojtech. Akonáhle za-
zneli prvé tóny, seniori akoby 
zrazu omladli a zabudli, že majú 
aj nejaké zdravotné problémy.   
V kultúrnom programe sa pred-
stavili členky JDS v takzvanom 
„Jednoťáckom naivnom diva-
dle“ veselohrou „Delegácia“. 

Medzi nás zavítal aj pozvaný 
viceprimátor Bc. Pavol Pažítka. 
Zábava pokračovala až do po-
dávania chutnej večere, ktorú 
nám pripravili kuchári REPO-
-GASTRA, ktorým patrí veľká 
vďaka. Po dobrom zákusku          
a kávičke zábava pokračovala 
až do losovania tomboly. 

Všetkým členom JDS, ktorí 
darčekom prispeli do tomboly 
veľmi pekne ďakujeme. 

výbor ZO JDS
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Mikuláš navštívil aj 
Ovečkovo v Kolačíne

Mikuláš v detskom 
centre Dubáčik

Mikuláš už cestu
do MKST pozná

Príbeh O zlatej rybke a príchod Mikuláša

Opäť po roku zavítal do MC 
Ovečkova v Kolačíne sv. Miku-
láš, kde ho s očakávaním čaka-
la stovka detí spolu so svojimi 
rodičmi. 

S anjelom priniesol plné vre-
cia sladkých dobrôt pre detičky, 
ktoré mu smelo recitovali bás-
ničky a spievali krásne pesnič-
ky. Po jeho odchode si detičky 
mohli vyrobiť krásne pohľad-
nice a stromčeky v tvorivých 
dielničkách, ktoré boli pre ne 

pripravené a rodičia sa mohli 
spolu porozprávať pri pripra-
venom punči a koláčikoch od 
našich šikovných mamičiek. 

Strávili sme spolu naozaj 
príjemne popoludnie voňajúce 
atmosférou blížiacich sa sviat-
kov radosti a pokoja. V mene 
celého Ovečkova Vám prajeme 
krásne Vianoce, nech Vas napl-
ní radosť z narodenia Ježiška.

Vaše Ovečkovo

Najmenších občiankov No-
vej Dubnice prišiel navštíviť     
i tento rok do detského centra 
DUBÁČIK  Mikuláš so svojou 
družinou. 

Zatúlaný anjelik svojim 
spevom privolal Mikuláša 
i čerta, ktorí priniesli veľký 
kôš plný krásnych balíčkov. 
Vystrašené očká sa rozžiarili, 
keď im čertisko porozdával 

maškrtky. Veľké balíčky odo-
vzdával za odmenu Mikuláš 
všetkým deťom, ktoré po-      
slúchajú doma i v Dubáčiku.

Ako krásne vedia tancovať, 
ukázali drobci Mikulášovi, 
a zatancovali si s ním na ich 
obľúbené pesničky.

Krásne Vianoce a šťastný 
Nový rok, želá kolektív CVČ !

Ani tento rok neobišiel Mi-
kuláš úspešné stolnotenisové 
nádeje. Keďže usúdil, že pred 
rokom bol na živé deti jeden 
čert málo, priviedol dvoch. 

Boli však po zásluhe k deťom 
láskaví a tým si ich získali na 
svoju stranu. Na „čertovské“ 
otázky ochotne odpovedali, 
niektorí zarecitovali, iní zaspie-
vali a všetci predviedli čo to zo 

svojho umenia. Tým si získali 
nielen ich obdiv, ale potešili aj 
prítomných rodičov. Právom si 
balíček sladkostí od Miluláša 
zaslúžili.                       

S prianím ďalších úspechov sa 
čerti  s Mikulášom rozlúčili a pu-
tovali za ďalšími povinnosťami..                                                                                                                                   
                       
výbor MKST  

V Kine Panorex sa zišli novodubnické deti v sprievode rodičov a starých rodičov, aby si vychutnali príbeh O Zlatej rybke. Po vystúpení prišiel  na pódium Mikuláš a množstvo darčekov rozdal 
vo vestibule. Nadšené deti dostali bohatú nádielku sladkostí. Štedrí sponzori (Bresman, s.r.o. / Sparex Slovakia / Hračky - Universal Shop / Termonova, a.s. / CND Plus, s.r.o. / Aquatec VFL, 
s.r.o. / HBH, a.s. / Klondajk Kolačín / RMC, s.r.o. / Party partners / Magdaléna Horanská) zabezpečili pre deti cukrovú vatu zdarma a balíčky s darčekmi, ktoré im rozdával Mikuláš a ochotne 
sa s nimi fotil. Peter Čačko
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Mikulášske stretnutie ZO 
Jednoty dôchodcov v Kolačíne 

Mikuláš navštívil aj seniorov

Posedenie pod jedličkou
Mikuláš urobil deťom radosť

Aj nevľúdny, sychravý deň 
možno prežiť príjemne. Sláv-
nostné chvíle – to je balzam 
na dušu nielen nám starším, 
ale každej generácii. 

Predvianočné obdobie je 
aj obdobím rozjímania a za-
mýšľania sa nad činnosťou        
a prácou, ktorú sme vykona-

li počas roka. Je to obdobie, 
keď si ľudia pri spoločenských 
stretnutiach prejavia vzá-
jomnú úctu a lásku. 

S týmto zámerom základná 
organizácia JDS v m.č. Malý    
a Veľký Kolačín zorganizovala 
6. decembra pre svojich členov 
„Mikulášske stretnutie“. Zišli 
sme sa v dôstojne pripravenej  

sále kultúrneho domu našej 
obce. Slávnostný príhovor         
k členom organizácie, ktorých 
bolo 45, predniesla predsed-
níčka a tá popriala všetkým 
príjemne prežité odpoludnie. 
Po slávnostnej večeri nasle-
dovala vtipná tombola, ktorá 
rozosmiala každého. Dobrá 
nálada nás neopustila po celý 
večer. Pri príjemnej hudbe        
a družnej debate sme vydržali 
až dovtedy, kým sa ručička ho-
dín nepriblížila k 20-tej hodine.  

Seniori opäť dokázali, že 
ľudia, ktorí prežívajú jeseň ži-
vota, vedia nielen veselo žiť, 
ale vedia svoju lásku, radosť             
a veselosť  aj plným priehrš-
tím rozdávať. Na záver pred-
sedníčka ZO zaželala všetkým 
v období adventu, vianočných 
sviatkov pokoj, pohodu a zdra-
via v rodinách.

Dionýzia Valašíková 
predsedníčka
ZO JDS m.č. Kolačín

Prvý decembrový týždeň sa 
malí aj veľkí tešia na príchod 
Mikuláša. Pri tejto príležitos-
ti už tradične poriada pose-
denie pre svojich obyvateľov 
aj vedenie Zariadenia pre 
seniorov. 

Vo štvrtok 4. decembra sa 
zišli vo vianočne vyzdobenej 
jedálni, aby  privítali Sv. Mi-
kuláša so sprievodom. Prišiel 
medzi nich aj primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec, zástup-
ca primátora Bc. Pavol Pažítka, 
prednostka MsÚ Ing. Eva Lac-
kovičová, vedúca oddelenia So-
ciálnych vecí a opatrovateľskej 

služby Mgr. Zuzana Vanková, 
poslankyňa MsZ a členka so- 
ciálnej komisie Marta Babuko-
vá, Helena Faturíková a Jarmi-
la Balážová. 

Srdečne všetkých privítala 
riaditeľka zariadenia Ing. Mgr. 
Margita Urbanová.  Dobrú ná-
ladu pri ktorej starkí vždy po-
okrejú, priniesli so sebou deti 
z CVČ a MŠ Jilemnického 12/15 
– EP J. Kráľa, ktoré pásmom                                               
vianočných piesní a kolied 
všetkých potešili. Potom deti       
z MŠ už tradične každému 
odovzdali vianočné pozdravy, 
ktoré vyrobili spolu so svojimi 
učiteľkami. 

Po kultúrnom programe sa 
prítomným prihovoril primátor 
mesta Ing. P. Marušinec. Poďa-
koval sa za pozvanie a zaželal 
všetkým pokojné a požehnané 
Vianoce. Tým, ktorí budú tráviť 
sviatky v kruhu svojich najbliž-
ších, poprial veľa lásky a rodin- 
nej pohody.

Na Sv. Mikuláša sa rozdáva 
predovšetkým radosť a šted-
rosť. Keď medzi seniorov pri-
šiel Sv. Mikuláš so sprievodom 
dvoch anjelov, bolo vidno, že sa 
z ich príchodu tešia rovnako 
ako deti. Každému odovzdali 
balíček so sladkosťami a ovo-
cím. Nechýbala ani recitačná 
vložka, ktorú vždy do progra-
mu zaradí dlhoročná obyva-
teľka zariadenia pre seniorov 
Irenka Kuštárová.

Za svoj umelecký prednes 
zožala obdiv a veľký potlesk. Po 
občerstvení si mali všetci mož-
nosť zanôtiť pri  harmonike, 
na ktorej hral učiteľ ZUŠ  Ján 
Belina.

                                                                                                     
M. Babuková

Členky výboru ZO Únie žien 
Slovenska v Novej Dubnici 
pripravili v utorok 5. decem-
bra v kultúrnej besede pre 
svoje členky koncoročné po-
sedenie. 

Konalo sa práve v predve-
čer Mikuláša, snažili sa však 
vyčariť aj pravú vianočnú at-
mosféru. Nechýbal vianočný 
stromček, výzdoba, sviečky      
a vôňa koláčov a  malé pohos-
tenie.   

V úvode všetkých privítala 
predsedníčka ZO Únie žien 
Slovenska v Novej Dubnici 
Marta Babuková. Osobitne 
privítala predsedníčku OO 
ÚŽS Magdu Hrubú. Úsmev na 
tvárach všetkých prítomných 
vyčarili deti z  CVČ - folklór-
neho súboru Dubinka, ktoré 
pod vedením Anny Masárovej 

predviedli pásmo vianočných 
kolied a pesničiek. Vystúpenie 
detí pozorne sledoval aj Sv. Mi-
kuláš s čertom, ktorí prišli me-
dzi nás, aby odovzdali všetkým 
malý darček.  

Po skončení milého pro-
gramu sa deti spoločne so Sv. 
Mikulášom a čertom odfoto-
grafovali a každému sa ušiel 
od nich mikulášsky balíček.  
Predsedníčka OO Únie žien 
M. Hrubá oboznámila členky                                                                        
s dobročinným projek-
tom CHOBOTNIČKY PRE             
SRDIEČKOVÉ DETIČKY. 
Informovala ich o tom, že na 
základe výskumov v zahrani-
čí, začali v Detskom kardio-
centre v Bratislave používať 
háčkované chobotničky, ktoré 
pomáhajú pri liečení pred-
časne narodeným detí, alebo 
tých, ktoré majú problémy so 

srdiečkom.
Táto háčkovaná hračka bá-

bätkám, ktoré sú v inkubátore 
svojimi chápadielkami pripo-
mína pupočnú šnúru, pomáha 
im zotaviť sa, upokojuje ich        
a stabilizuje. Vyzvala členky, 
ktoré sa venujú ručným prá-
cam, aby začali háčkovať cho-
botničky a zapojili sa tak do 
celoslovenskej akcie. Viaceré z 
prítomných sa zaujímali o ná-
vod  na ich výrobu a prisľúbili, 
že sa do háčkovania chobotni-
čiek určite zapoja.

Budú mať zároveň dobrý 
pocit, že môžu pomôcť tým, 
ktorí to potrebujú. V príjemnej 
atmosfére ešte dlho debatova-
li na túto tému, ale hovorili aj       
o činnosti na budúci rok. 

                                                        
M. Babuková

Pre deti je 6. december ne-
klamným znakom, že sa blížia 
najkrajšie sviatky roka – Via-
noce, čas plný darčekov, lásky 
a rodinnej pohody. Rok čo rok 
sa rozžiaria očká detí, keď 
nastane jeden z najvytúže-
nejších dní, príchod Svätého 
Mikuláša, tešia sa, že im pri-
nesie balíčky plné sladkostí    
a ovocia.  

 
Takéto magické mikulášske 

posedenie v rodinnej atmosfé-
re pravidelne pripravuje pre 
svojich členov aj Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím. Tento raz  sa stretli 
vo sviatočne vyzdobenej sále 
kultúrneho domu v Kolačíne        
v nedeľu 10. decembra popo-
ludní. Hneď pri vstupe do sály si 
návštevníci mohli zakúpiť rôzne 
vianočné ozdoby a aranžmány, 
ktoré vyrobili deti zo Špeciál-
nej školy z Dubnice nad Váhom          
a mali možnosť tak podporiť ich 
činnosť.

Prítomných srdečne privíta-
la predsedníčka Združenia na 
pomoc ľuďom s mentálnym po-

stihnutím Gabriela Heldáková. 
Osobitne privítala primátora 
mesta Ing. Petra Marušinca, 
poslankyňu za SMER-SD Mar-
tu Babukovú a Helenu Faturíko-
vú. Poďakovala im za to, že MK 
SMER - SD v Novej Dubnici, 
pravidelne pripravuje pre ich 
deti  balíčky. 

Mikuláš trochu meškal                   
a všetci ho netrpezlivo očaká-
vali. Keď vstúpil do sály, spre-     
vádzal ho potlesk a výkriky 
radosti. Býva zvykom, že pravi-
delne chodí na toto posedenie                    
v doprovode strapatého čertis-
ka, ale teraz prišiel bez neho. 
Ako s úsmevom vysvetlil, všet-
ky deti po celý rok poslúchali, 
preto jeho služby nepotreboval. 
Prítomných srdečne pozdra-
vil   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 k vianočnému stromče-
ku. Pozorne sledoval vystúpe-
nie detí zo Špeciálnej školy                                                      
z Dubnice nad Váhom, ktoré 

pod vedením učiteľky Mgr. M. 
Martinákovej predviedli pekné 
hudobno - tanečné pásmo. 

Potom už nastala dlho očaká-
vaná chvíľa odovzdávania balíč-
kov. Ako poďakovanie za krásny 
program Sv. Mikuláš odovzdal 
sladké darčeky najskôr deťom 
zo Špeciálnej školy z Dubnice 
nad Váhom. Postupne si miku-
lášsku nádielku prišli prevziať  
aj ostatné deti. 

K balíčkom pridal aj milé            
a láskavé slová. Okrem slad-
kých balíčkov Sv. Mikuláš              
s radosťou odovzdal klientom         
s mentálnym postihnutím, ktorí 
sú členmi tohto združenia, po-
ukážky od neznámych darcov.  
Keď sa so všetkými rozlúčil, deti  
sa rozšantili pri tónoch vianoč-
ných melódií.  Mikulášske pose-
denie pokračovalo v príjemnej 
atmosfére a družnej debate. 
Všetkým, ktorí túto vydarenú 
akciu zabezpečili, patrí poďako-
vanie.

                                                
 M. Babuková
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KONCERT „MIRO JAROŠ DEŤOM“
Sobota 14. apríla 2018 o 16:00 hod.
kino PANOREX (vstupné 10 eur)

Divadelné predstavenie

PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA...
alebo A ČO JA, LÁSKA?
Nedeľa 8. apríla o 19:00 hod.
kino Panorex

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle 
opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúce-
ho v klasickom stereotype. Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo tie 
kufre v obývačke ostávajú, je záhadou.
Hru napísala autorka Tatiana Kusá ako rozhlasovú hru, ktorá 
bola zinscenovaná pod názvom “A čo ja, miláčik?”V hre účinkuje 
skvelá  Marta Sládečková, ktorá si  vychutná úlohu zanedbanej 
manželky. Kto bude víťazom boja o “vyčudovaného” muža (Mar-
tin Mňahončák), sa možno vyjasní v závere tohto “súboja” žien 
- mladej, krásnej Skarlet (Dominika Kavaschová v alternácii so 
Zuzanou Porubjakovou) a prácou pohltenou manželkou Margit. 
(Marta Sládečková). Vstupné 13 eur.

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI MDŽ 
MISTŘÍŇANKA
10. marca 2018 o 15:00 hod.
kino Panorex  

Dychová hudba Mistříňanka je na scéne od roku 1967 a patrí       
k popredným dychovkám z Moravského Slovácka. Krásnymi 
piesňami teší poslucháčov nielen na koncertoch, festivaloch, 
ale aj na hodoch, oslavách a tiež aj na televíznych obrazovkách. 
Miestenky v sume 1,-€ predávame od 12. 2. na oddelení kultúry.

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY
DUO JAMAHA A JADRANKY
Nedeľa 11. februára 2018 o 17:00 hod.
kino Panorex
  

POP zábava pre všetky vekové generácie! To je hudobná skupi-
na DUO JAMAHA (Alfons&Marian), ktorá  pôsobí na hudobnej 
scéne už od roku 1996.  Na konte majú 3 zlaté a 3 platinové plat-
ne za predaj hudobných nosičov. Repertoár tvorí vlastná tvorba, 
nechýbajú ľudové a tanečné piesne, ale aj domáce, zahraničné 
hity, či moderné remixy. V súčasnej zostave pôsobí v televíznych 
projektoch česko-slovenskej televízie ŠLÁGER TV. Vstupné: 9€.
Vstupenky v predaji na oddelení kultúry od 9. 1. 2018! 

Rodičovská rada pri ZŠ na Ulici Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici,
pozýva rodičov, pedagógov a priateľov školy na ŠKOLSKÚ ZÁBAVU,

ktorá sa uskutoční v Kultúrnom dome Kolačín dňa 20. januára 2018 o 19:00 hod.

Čaká na vás hudba od DJ PEDRO, tombola a veselá nálada.
Vstupné: 15 EUR/osoba (v cene je večera, kapustnica, prípitok, minerálka a víno)

POZOR! Obmedzený počet lístkov!

Vstupenky je možné uhradiť:

1) priamo na účet RZ (SK78 0900 0000 0000 6367 6868, VS: 20012018, správa pre prijímateľa: Zábava 2018, 
meno a priezvisko, tel. číslo), vstupenky si môžete potom vyzdvihnúť v predajni JAMARS v N. Dubnici.

2) v hotovosti v dňoch 10.1. a 15.1. od 15:00 do 17:00 v zasadacej miestnosti v priestoroch ZŠ.
3) v hotovosti v predajni JAMARS (detský textil), Sady Cyrila a Metoda 4, každý deň od 9:00 do 17:00 hod.

4) dohodnúť rezerváciu a platbu je možné aj s členmi RR(Monika Falathová 0904460910, 
monikafalath@gmail.com alebo Martina Vavrincová, 0908433879, vavrincovamata@gmail.com).

Bližšie informácie na webovej stránke školy ( zsjk.edupage.org).

NOVODUBNICKÉ FAŠIANGY 2018
Sobota 10. februára 2018 od 10:00 - 16:00 hod.
Mierové námestie / letný amfi teáter 

Sprievod masiek s Dychovým orchestrom Nová Dubnica, 
Pavol Gubančok a Veselé trio, Moštenskí Pajtáši,  fašiangové 
spevy, tance, zvyky, maškary, skvelá nálada a tie najčerstvejšie 
zabíjačkové špeciality.

NENECHAJTE SI UJSŤ!

PRIPRAVUJEME

Vianoce v Novej Dubnici

Zapaľovanie 4. adventnej sviece,
Vianočná kapustnica a Boží šramot
...aby na Vianoce nebol nikto sám! Zapálenie 4. adventnej sviečky pánom farárom Joze-
fom Ragulom, vianočná kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským svetlom, Boží 
šramot s dojímavými koledami a prvé želania radostných sviatkov. 

nedeľa 24. decembra v čase od 12:00 do 14:00 hod., Mierové námestie

Silvester
Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine ANTOLOGIA. Do nálady 
bude hrať DJ Števo, nebude chýbať ani  polnočný príhovor a prípitok  vedenia mesta.

nedeľa 31. decembra v čase od 22:30 do 02:00 hod., Mierové námestie

10. február 2018 o 19. hod. 

Kúpeľná dvorana

Trenčianske Teplice

REPLAY BAND, Ľudová hudba Leoša Staněka,

hudobná skupina FRAGILE, tanečná škola manželov 

Paškovcov, tombola, kulinárske špeciality

a vynikajúca zábava.

 

Vstupné: 49 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie:

Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

042/44 33 484 kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk

XVI. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica

POZVÁNKA NA ŠKOLSKÚ ZÁBAVU
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Vianočný koncert Kandráčovcov naplnil Kino Panorex do 
posledného miesta.

Na koncerte vystúpili aj zľava Anka Poráčová a Monika 
Kandráčová.

Počas Valašského Mikulášskeho jarmoku mesto ožíva 
ľudovými zvykmi a tradíciami (Mikuláš, čerti, anjeli...).

Prvú adventnú sviecu zasvietil primátor Peter Marušinec       
v sprievode detí zo Základnej školy na Ulici Janka Kráľa.

Druhú sviecu na adventnom venci zasvietil hokejista Tomáš 
Kopecký. 

Vernisáž výstavy „Milosrdenstvo v dejinách“.Text Big Band ZUŠ podal na koncerte vynikajúci výkon. Vianočný koncert uvádzala výborná Miriam Martináková.

Vianočný koncert Základnej umeleckej školy Štefana Baláža 
sa konal 8. 12. v kine Panorex. 

Pravá valašská zabíjačka v sprievode hudby, piesní, tanca     
a všadeprítomnej vôni miestnych špecialít.

Zaplnené Mierové námestie pri zapaľovaní 1. adventnej 
sviece.

Žiaci ZUŠ Štefana Baláža pri zasvietení 2. adventnej sviece.

Adventný veniec na Mierovom námestí sme postavili 
prvýkrát a dúfame, že sa z jeho stavania urobí tradícia.

Vystúpenie detí zo ZŠ na Ulici J. Kráľa pri zapaľovaní                   
1. adventnej sviece.

Vianočného koncertu ZUŠ sa zúčastnil aj primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec.
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TURISTICKÉ OKIENKO

Zvoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky, Kolačín              
a Dlhé diely je zabezpečovaný nasledovne:   
    
* v utorok - ulice Slobody, Družstevná, Nová ,Odbojárska, Farská, 
Pod Húštikom, Družobná, Kukučínová, Gagarinova, Gorkého, 
Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova, 
Ľ. Štúra, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, Sládkovičova 
 
**vo štvrtok - ulice Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, 
Svoradova, Nerudova, M.Benku, B. Němcovej, Strážovská, Pod 
Bôrikom, ulice na Dlhých Dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová, Du-
bová, Dlhé Diely.

Juraj Červenák:
Oceľové žezlo
Prvý diel veľkolepej historic-
kej fantasy z čias Kyjevského 
kniežactva. Lovci otrokov pre-
padávajú dediny, unikne im 
len miestny mrzák, ktorý po 
stretnutí s tajomnými mníchmi 
zlomí kliatbu a zázračne sa vy-
lieči. Plný neslýchanej sily sa 
ide pomstiť a vyslobodiť svojich 
súkmeňovcov.

Jaroslava Kuchtová:
Keby som mal brata
Piataka Maťa, namiesto sľ-
úbenej cesty do Afriky, nechali 
rodičia u starkej, kde začína 
chodiť do novej školy! Tá sa 
pre neho stala čiernou morou. 
Každé ráno na neho striehnu 
dvaja chalani, ktorí sa rozhodli 
spraviť mu zo života peklo. Pre-
to túži po bratovi, ktorý by mu 
pomohol brániť sa.

Marta Fartelová:
Odíď z mojich snov
Zuzana bola mladá, krásna         
a plná života. Keď sa večer 
vracala domov, znásilnil ju ne-
známy muž a zostala techotná. 
Myslela si, že život sa pre ňu 
skončil. Roky však zahojili rany 
a Zuzana našla vo svojej rodine 
zmysel života. Až kým sa ne-
začali na povrch vynárať tiene 
minulosti a opäť ožili démoni...

J. P.  Delaney: 
Tá predo mnou
Jane po osobnej tragédii potre-
buje nový začiatok. Prenajme 
si dom a okamžite ju zaujme 
aj jeho príťažlivý majiteľ. Jane 
sa čoskoro dozvie o predčasnej 
smrti predchádzajúcej ná-
jomníčky. Keď sa Jane usiluje 
zistiť pravdu, nevedomky prijí-
ma rovnaké rozhodnutia a pre-
žíva rovnaké hrôzy ako ona....

Linda Greenová: 
Nezatváraj oči
Lisa sa hrá so svojou dcérkou 
na skrývačku v parku. Za-
tvorí oči, no keď ich otvorí, jej 
štvorročná dcérka Ella je preč. 
Tragédia naplno zasiahne celú 
rodinu. Po policajnom vyšetro-
vaní si polícia, ale aj médiá my-
slia, že vedia, kto Ellu uniesol. 
Ale prečo sa nebránila a nekri-
čala? Čo ak únoscu poznala?

Harriet Griffeyová: 
Chcem nájsť pokoj
Cítite sa vystresovaní a preťa-
žení? Trpíte úzkosťou?  Kniha 
vám poradí, ako si môžete vy-
hradiť čas na oddych, objavíte 
inovatívne a praktické rieše-
nia týkajúce sa spojenia me-
dzi telom a mysľou, naučíte sa 
správne dýchať a pomôžu vám 
aj jednoduché vizualizačné                       
a meditačné  praktiky.

Novinky v knižnici zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia

Krivý, ale náš

Ocenenie, ktoré poteší

Pozvánka na výstup 
na Markovicu

Harmonogram vývozov 
na rok 2018 - Január:

Sezóna Klubu slovenských 
turistov Kolačín pomaly uza-
tvára svoju ďalšiu kapitolu. 
Aj v poslednom štvrťroku 
bola bohatá na akcie a zá-
žitky. 

V septembri sme pre svojich 
členov a nadšencov jesennej 
turistiky pripravili výlet do Ta-
tier. Cestou do Mengusoviec 
sme navštívili Liptovský hrad 
a vyskúšali prírodný prameň 
Kalameny. Výhľad na celý Lip-
tov a Liptovskú Maru bol nao-
zaj úžasný a všetci, čo vyšli až 
na vrchol, si ho naozaj vychut-
nali. V sobotu sme si stanovili 
niekoľko cieľov. Ten najvyšší 
bol pokoriť symbol slovenskej 
národnej hrdosti – Kriváň. 
Počasie však hralo proti nám        

a aj tí najodvážnejší z nás mu-
seli pod jeho vrcholom výstup 
ukončiť, lebo nemalo zmysel 
ísť ďalej a bolo by to naozaj ne-
zodpovedné. Aj druhá skupina 
smerujúca na Popradské ple-
so si dažďa užila  viac, ako by 
chcela. Slniečko vykuklo spoza 
mrakov a dážď  ustal až na ces-
te do Mengusoviec. Večer  bol 
plný zábavy a hier, nechýbal 
smiech a dobrá nálada. V ne-
deľu ráno sme sa na ceste do-
mov zastavili ešte na nemec-
kom vojenskom cintoríne a vo 
Važeckej jaskyni. Cesta domov 
ubehla naozaj rýchlo. Napriek 
nepriazni počasia, na ktorú si 
už členovia KST Kolačín zvyk-
li, sme strávili úžasný víkend                                                              
a už teraz plánujeme ďalší vý-
let na budúci rok.

Koncom novembra sa niekoľko členov KST Kolačín zúčastni-
lo Jesenného stretnutia turistov Trenčianskeho kraja na Inovci, 
ktoré bolo spojené s oceňovaním najaktívnejších členov. 

Za KST Kolačín boli ocenení Barbora Helbychová – za vzornú 
reprezentáciu klubu na pretekoch turistickej zdatnosti a Martin 
Kačík – za aktívnu činnosť v prospech klubu. Oceneným boli odo-
vzdané ceny a diplomy a my im aj touto cestou ďakujeme za ich 
celoročnú prácu v klube.

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých milovní-
kov turistiky na svoje tradičné zimné  podujatie – Trojkráľový 
výstup na Markovicu, ktoré sa bude konať v sobotu 6. 1. 2018.

Ku krížu na vrchole Markovice môžete vystúpiť individuálne 
alebo organizovane. Zraz je v sobotu o 8.30 hod. pred Kultúrnym 
domom Kolačín alebo o 10.00 hod. pri kríži. Podujatie sa koná za 
každého počasia. Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

Tanečná šou
v kine Panorex

Tanec, hlasná hudba, 
množstvo choreografi í, via-
nočná atmosféra, traja tré-
neri a ich deti. O tom bola 
tanečná show v kine Pano-
rex v Novej Dubnici, ktorú 
odštartovala tanečná škola 
LT, dňa 9. decembra, pod 
vedením troch tanečníkov 
-  Mária Luljaka, Silvestra 
Chorváta a Ľuboša Tótha.

Súčasťou programu bolo 
25 vystúpení, v ktorých vy-
stupovali niektoré z detí 
tanečnej školy po prvýkrát. 
Možnosť podporiť túto show 
využili aj zaujímaví hostia. 
Jedným z nich bol aj známy 
tanečník a choreograf Nor-
bert Grofčík, ktorý prišiel 
so svojou skupinou NDance 
Company z Nitry. O Noro-
vi môžeme prezradiť, že je 
Majster sveta WCOPA z leta 
2017 z ďalekého Los Ange-
les. S chalanmi spolupracujú        
a predviedli aj spoločnú cho-
reografi u, s ktorou vyhrali 
Tanečnú skupinu roka (tiež  
v lete 2017) v Banskej Bys-
trici.

Ďalším z hostí bola taneč-
ná skupina Tweety zo sused-
nej  Dubnice a v sprievode 
spevu a dobrej nálady počas 
programu hral a spieval šou-
men z Novej Dubnice - Mar-
tin Harangózo.

Skupinu LT tvorí trio cha-
lanov, o ktorých sme už na 
základe ich úspechov písali 
viackrát. Hovoria, že ich naj-
väčším úspechom je tanečná 
škola a ich deti, ktoré do nej 
chodia. A to bolo v tento ve-
čer dôkazom. Záver vystúpe-
nia ukončili spoločnou cho-
reografi ou a deti prekvapil aj 
Mikuláš so zlým čertom.  

Toto bola  ich 1. vianočná 
show a prezradili nám,  že 
takýchto podujatí a vystúpe-
ní budú môcť vidieť rodičia          
a diváci určite viac. Do nové-
ho roka začínajú s prípravou 
na súťaže. Prezradili nám, 
že deti, ktoré baví hudba                
a tanec,  sa môžu k nim pri-
dať vždy na začiatku nového 
mesiaca. 

Držíme im palce a praje-
me  veľa tanečných úspechov 
v nasledujúcom roku.

ĎAKUJEME všetkým účinkujúcim tanečnej školy LT.



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka: 
Viktória Kadlečíková, Eva Mária Žáková, Ľudoví Koiš, Stela 
Masárová, Oliver Hollý, Diana Obstová, Barbora Belianová, 
Bianca Rossová

Opustili nás: 
Anna Kočková, MUDr. Anna Rýdza, Oľga Ďurinová, Marta 
Chomová, Anna Kučmínová, Anna Šebová, Margita Masárová 

Spoločenská kronika
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Eva Bližniaková
Dňa 17. 12. 2017 uplynul rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná Eva Bližniaková            
a 18. 12. si zároveň pripomíname jej nedoži-
tých 85 rokov. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.          
S láskou spomínajú manžel, synovia a dcéra 
s rodinami. 

Miroslav Donoval
Dňa 3. 12. 2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 
Miroslav Donoval. S láskou a úctou spomína 
manželka Magdaléna, 4 deti, vnúčatá, staruč-
ká mama, švagriná Marta a ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo- 
mienku. 

Jozef Bittera
Dňa 23. 12. 2017 uplynie 15 rokov, keď nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Jozef 
Bittera. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka                     
a deti s rodinami. 

Anna Lehocká a Jozef Lehocký
Dňa 15. 10. 2017 a 17. 11. 2017 uplynulo 15 
rokov, čo snívajú svoj „večný sen“ manželia      
Jozef a Anna Lehockí z Kolačína. „Máme vás 
v srdciach“. Za tichú spomienku ďakuje ne-
vesta Terka s rodinou. 

Miroslav Boko a Ján Boko
Dňa 19. 12. 2017 sme si pripomenuli smutné 
výročie, čo nás navždy opustil syn, manžel, 
otec, dedko a brat Mirko Boko. V marci 2017 
uplynulo už 26 rokov, čo nás opustil manžel, 
otec, dedko Ján Boko. Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na vás s láskou spomíname. Smútiaca 
rodina.

Marta Matláková
Dňa 2. 1. 2018 uplynie 7 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná dcéra, manželka, 
matka a babka Martuška Matláková. Kto ste 
ju poznali, venujte jej prosím tichú spomien-
ku. S láskou spomína celá rodina.

Anna Kočková
Dňa 22. 11. 2017 sme sa naposledy lúčili s na-
šou drahou mamičkou, babičkou a prababič-
kou Annou Kočkovou. Touto cestou ďakujeme 
rodine a známym, zvlášť zdravotnej a opat-
rovateľskej službe za prejav úcty a kvetino-
vé dary od všetkých zúčastnených. Ešte raz 
veľká vďaka! Dcéry Alena, Viera a syn Štefan        
s rodinami.  

Peter Dvorský
So smútkom v srdci si dňa 9. 1. 2018 pripomí-
name 1. výročie úmrtia nášho otecka, dedka, 
brata Petra Dvorského z Novej Dubnice. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Vincent Tóth
Dňa 25. 1. 2018 uplynie už 40 rokov, čo dotĺklo 
to najláskavejšie srdiečko, najmilšieho člove-
ka Vincenta Tótha. S láskou v duši na neho 
spomínajú manželka Albína, deti Tibor a Eva 
a vnuk Marek. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Ďakujeme. 

Klára Bendiková a Jozef Bendik
Dňa 21. 12. 2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustila milovaná mama, babka a prababka 
Klára Bendiková a dňa 8. 9. 2017 uplynul rok, 
čo nás navždy opustil náš otec, dedko a pra-
dedko Jozef Bendik. S láskou a úctou spomí-
na dcéra s rodinou. 

Štefan Čelko
Dňa 6. 1. 2018 uplynú 3 roky, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a dedko Štefan 
Čelko. Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žije spomienkami. S láskou   
a úctou manželka, deti a ostatná rodina. 

Dňa 2.12.2017 o 00.08 hod. prijatý telefonát od neznámeho ozna-
movateľa, ktorý oznámil, že pri mestskej tržnici na ul. SNP 50 leží 
nejaký starší muž, ktorý silno krváca z tváre. Okamžitý výjazd na 
miesto. Na mieste sa nachádzal aj oznamovateľ, ktorý nechcel 
uviesť svoje meno. Uviedol, že vystupoval z vozidla TAXI pri potra-
vinách a videl ako sa tomuto mužovi šmyklo na ľade a tvárou spadol 
na odstavené auto, pričom si roztrhal obočie nad ľavým okom. Na 
miesto privolaná RZP, nakoľko muž si sťažoval na silnú bolesť hlavy 
a chrbtice. Muž pri chôdzi používa opornú palicu. Išlo o 60-ročného 
muža z Novej Dubnice. Na miesto prišlo vozidlo RZP, po prvotnom 
ošetrení lekárom bol prevezený na ošetrenie do NsP Trenčín.

Dňa 2.12.2017 o 00.32 hod. prijatý telefonát od neznámeho muža, 
ktorý oznámil, že na ul. SNP 7/13 leží nejaký muž, ktorý vôbec ne-
reaguje na vonkajšie podnety. Okamžitý presun na uvedenú ad-
resu. Na zemi sa nachádzal muž, ktorý bol zobudený a postavený 
na nohy. Menovaný nedokázal komunikovať, nakoľko bol silne pod 
vplyvom alkoholu. Bol vyzvaný na preukázanie totožnosti. Hliadke 
podal mobilný telefón s kontaktom zatelefonované jeho družke, kto-
rá uviedla, že na miesto príde do piatich minút a  priateľa si odvedie 
domov. Na miesto sa aj dostavila, uviedla totožnosť muža.  Družka 
menovaného sama požiadala hliadku o uloženie blokovej pokuty jej 
priateľovi, nakoľko občas máva problémy s alkoholom a ráno by jej 
neveril, že spal vonku na zemi a bol riešený mestskou políciou.

Príslušníci mestskej polície pomerne často riešia prípady týka- 
júce sa rušenia nočného kľudu. Vychádzajú pritom z ustanovenia § 
47 zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov, kde je uvedené, že priestupku sa dopustí ten, kto poruší 
nočný kľud, pričom zákon o ochrane zdravia ľudí ohraničuje nočný 
čas intervalom od 22.00 hod. do 06.00 hod.

Mestská polícia opätovne upozorňuje občanov mesta, že použí-
vanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta 
Nová Dubnica, s výnimkou 31. decembra 2017 od 18.00 hod. do 1. 
januára 2018 do 05.00 hod. je priestupkom proti verejnému poriadku 
v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskor-
ších predpisov ako aj v zmysle VZN č. 2/2008 o používaní zábavnej 
pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica. Uvedeného priestup-
ku sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými použije zábavnú 
pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta. Kontrolu nad 
dodržiavaním VZN č. 2/2008 o používaní zábavnej pyrotechniky na 
území mesta Nová Dubnica vykonáva Mestská polícia v Novej Dub-
nici. Tomu, kto sa dopustí vyššie uvedeného priestupku, je možné 
uložiť pokutu vo výške 33 €.

Z bloku mestskej polície
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Ako sa darí fl orbalistom v ich súťažiach? Víťazstvo 
po 10 rokoch

Turnaj neregistrovaných 
hráčov v stolnom tenise

Mikulášsky futbalový turnaj prípraviek U9 

Víťazmi XXI. ročníka celo-
slovenského saleziánskeho 
Veľkého hokejbalového tur-
naja VHT 2017 kategórie U15 
v Košiciach, sa stali mladší 
hokejbalisti zo saleziánske-
ho oratória a mládežníckeho 
strediska v Novej Dubnici.

Chlapcom sa pod vedením 
trénera Marka Michalenka 
SDB a jeho asistentov Miloša 
Mrázka a Františka Špánika 
SDB podarilo po dlhých 10 ro-
koch zvíťaziť na tomto najstar-
šom saleziánskom hokejbalo-
vom turnaji.  Víťazstvo na VHT 
je o to cennejšie, že na turnaj 
sme cestovali v okresanej zo-
stave, iba 6 hráči a brankár. 
Nakoľko sú však ihriská u sa-
leziánov v Košiciach na Troch 
hôrkach dosť malé, šanca, že 
by sme to mali „ubehať“, bola 
celkom prijateľná.

V piatok večer boli vyloso-
vané základné skupiny. Do na-
šej „B“ skupiny sa okrem nás 
dostalo Námestovo, Poprad            
a domáce Košice. V „Á“čku sa 
predstavili mužstvá z Prešova, 
Bardejova, Žiliny a Banskej 
Bystrice. 

V sobotu ráno sa začali os-
tré boje o body. Hralo sa sys-
témom v skupine každý s kaž-
dým, 2 x 10 minút čistého času. 
Prvý zápas bol hneď krstom 
ohňom, pretože sme nastúpili 
proti Námestovu, minuloroč-
nému víťazovi, ktorý už  nie-
koľko rokov patrí k najväčším 
favoritom na víťazstvo a zví-
ťazili sme 4:2. Na druhý zápas 
sme nastúpili proti domácim 
Košiciam. Herná prevaha bola 
aj teraz na našej strane, čo sa 
potvrdilo na konečnom výsled-

ku 3:0 v náš prospech. Tretí zá-
pas bol dôležitý. Po polčasovej 
prehre 1:3 a zmene strán však 
chlapci naplno zabrali a 5 gól-
mi otočili skóre zápasu na ko-
nečných 6:3. 

V nedeľu po rannej sv. omši 
a raňajkách sme sa v poko-
ji pripravili na semifi nálový 
zápas proti minuloročnému 
fi nalistovi Prešovu. Po trochu 
nervóznom úvode sme prebra-
li iniciatívu a napokon jedno-
značne zvíťazili 7:0 a postúpili 
do vytúženého fi nále.

Po dvoch rokoch sme tak 
nastúpili opäť vo fi nále, ale        
s úplne vymeneným kádrom 
novej generácie, ktorá mala 
na dosah obrovský úspech. 
Začali sme riadne z ostra. 
Chlapci predviedli heroický 
výkon. Zomkli sa, bojovali ako 
tím, poctivo sa vracali do obra-
ny, blokovali súperove strely 
aj vlastným telom, narúšali 
rozohrávku súpera účinným 
forčekingom, pohotovo rozo-
hrávali akcie a stále častejšie 
a nebezpečne strieľali. Po od-
počítaní posledných 10 sekúnd 
prepukla v našom mužstve eu-
fória radosti a vytrženia z do-
siahnutého víťazstva v pomere 
4:2. Víťazný pokrik „Majstri“    
a tanec zostane navždy v našej 
pamäti. 

Ďakujeme organizátorom, 
našim priaznivcom, kamará-
tom a podporovateľom, svojim 
asistentom za skvelú prácu pri 
tíme, ale najmä všetkým „sied-
mym statočným“, ktorí poctivo 
trénovali a nevzdali to. 

PaedDr. Marek Michalenko 
tréner

MKST Nová Dubnica, v spolupráci s MsÚ Nová Dubnica, 
usporiada v utorok 26. 12. 2017 v stolnotenisovej herni Domu 
športu (Ulica P. O. Hviezdoslava 14/2) už XIX. ročník  tradičného 
Vianočného stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov 
(občanov Novej Dubnice). Štart súťaží: Žiaci o 13:00 hod. / Dospe-
lí o 16:00 hod. Podmienkou účasti je športová obuv do haly (biela 
podrážka) a vlastná stolnotenisová raketa.

Organizátori turnaja sa tešia na Vašu účasť!

V sobotu 9. 12. 2017 futba-
lový klub MFK Nová Dub-
nica spoločne s mestom 
Nová Dubnica zorganizovali              
v poradí už 12. ročník Miku-
lášskeho futbalového turna-
ja U9 - chlapci ročník 2009           
a mladší. 

V tomto roku sa ho zúčast-
nili mužstvá z Ilavy, Dubnice 
n/Váhom, Príboviec, Trenčína, 

Topoľčian, Horoviec, Nového 
Mesta n/Váhom, Bratislavy, 
Prievidze a domáceho MFK. 
Po zápasoch v základnej sku-
pine, v ktorých chlapci z do-
máceho MFK zvíťazili nad AS 
Trenčín 6:0, TJ Tatran Ho-
rovce 4:1, MFK Topoľčany 6:0                                                                      
a remíze s Novým Mestom 
nad Váhom 2:2, obsadili                               
1. miesto, ktoré im zaručilo po-
stup do fi nále. 

Už zápasy v skupinách uká-
zali veľkú vyrovnanosť me-
dzi jednotlivými mužstvami. 
Chlapci bojovali s veľkým na-
sadením, do každého zápasu 
išli naplno a odovzdali maxi-
mum zo svojich síl. V zápasoch 
o celkové umiestenie sa chlap-
ci z domáceho MFK stretli vo 
fi nále s chlapcami z MFK Ila-
va. Zápas priniesol všetko, čo 
fi nálový zápas má mať ... na-
pätie, náboj, vynikajúce indivi-
duálne výkony a  samozrejme 
nechýbalo ani množstvo gólov. 
Po bojovnom a kolektívnom 
výkone chlapci z domáceho 
MFK zvíťazili 6:2 a po prvýkrát 
triumfovali na domácom Mi-
kulášskom turnaji. 

Ako by to bolo na Mikuláš-
skom turnaji bez Mikuláša, 
čerta a anjela. I tento rok prišli 
medzi deti a odovzdali im slad-
ké prekvapenia. 

V poradí už 12. ročník Miku-
lášskeho futbalového turnaja 
máme úspešne za sebou, pre-
to by som rád v mene orga-
nizačného výboru poďakoval 
predovšetkým chlapcom, za 

ich bojovné výkony, nadšenie,                            
s akým nastupovali do každého 
jedného zápasu. Poďakovanie 
samozrejme patrí trénerom, 
všetkým, ktorí chlapcov spre-
vádzali, resp. sprevádzajú 
na ich futbalovej „kariére“.              
V tomto prípade mi nedá spo-
menúť trénera, pána Ing. Mila-
na Úradníka, ktorý bol pri ich 
samotných začiatkoch a za čo 
mú patrí veľká vďaka. 

V neposlednom rade mi do-
voľte poďakovať sa všetkým 
partnerom turnaja, rodičom, 
ktorí priložili ruku k veľmi 
vydarenému spoločnému die-
lu. Samozrejme nemôžeme 
zabudnúť na podporu mesta 
Nová Dubnica a samotného 
futbalového klubu MFK na 
čele s pánom Petrom Švecom. 

Zároveň mi dovoľte touto 
cestou zaželať Vám požehna-
né vianočné sviatky v kruhu 
najbližších, veľa pohody a do 
nového roku, aby Vás zdravie a 
šťastie sprevádzalo na každom 
kroku. 

Organizačný výbor

V nedeľu 5. 11. sa dubnickí 
juniori predstavili doma proti 
lídrovi súťaže Tsunami Záhor-
skej Bystrici. Výsledkom domá-
ceho zápasu bola prehra 3:7. 
Nastúpili proti mužstvu, ktoré 
do minulého kola neprehralo. 
V zápase rozhodla vyššia vôľa 
po víťazstve hráčov Tsunami            

a individuálne chyby domáce-
ho mužstva.

V nasledujúci víkend boli 
v hlavných úlohách muži. Do 
Dubnice pricestovali dva ko-
šické tímy. Prezentovali sme 
sa slušnými výkonmi a Košiča-
nom sme nedali nič zadarmo. 
V sobotu 11. 11. sme nastúpili 

proti tímu Žltý Sneh Košice                                                                  
a výsledkom bola rovnaká pre-
hra v pomere 3:7. V prvej tre- 
tine zápasu mali obe družstvá 
zhruba rovnaký počet šancí. 
V druhej tretine išiel súper 
do vedenia lacnou strelou od 
polovice a potom sme sa už 
presadzovali na ich polovici 
omnoho ťažšie. V závere zá-
pasu sme sa snažili súpera 
napádať v jeho pásme, ale aj 
keď sme loptu získali, nedo-
kázali sme sa presadiť gólovo 
a súper nás z rýchlych proti-
útokov trestal gólmi. Výsledok 
nezodpovedá predvedenej hre, 
ale žiaľ bez premenených šan-
cí to na lepší výsledok stačiť 
nebude. V nedeľu 12. 11. sme 
nastúpili opäť proti košické-
mu súperovi, tentoraz víťazne 
proti FBC Red Wings Košice 
s výsledkom 9:7. Zápas bol od                                                              
začiatku vyrovnaný a prvú 
tre- tinu to bolo skôr o bojovaní                                                                          
o loptičku ako o streľbe na 
bránku. V druhej tretine sme 

sa rozbehli a trocha zaskočili 
súpera rýchlymi gólmi. Na kon-
ci nám to trocha ušlo, ale udr-
žali sme to a tri body sú doma.

Na štátny sviatok 17. no-
vembra prišiel do Dubnice po-
sledný tím. V smolnom zápase 
sme utŕžili nešťastnú prehru 
s tímom FbO Florpédo Bra-
tislava U19 s výsledkom 6:9.                                                                            
V prvej tretine moja lajna za-
hodila tak 4 tutové šance, kto-
ré rozhodli v podstate o osude 
zápasu. Každú tretinu sme 
prehrávali o 2 góly. Prvé dve 
sme to dorovnali, žiaľ tretiu nie.         
V zápase rozhodla nevôľa po ví-
ťazstve od zopár našich hráčov 
a naše zahodené šance. 

V kalendárnom roku 2017 
odohráme už len jeden domáci 
zápas a to konkrétne muži 19. 
12. proti žilinským Kobylkám.

Všetky aktuálne výsledky 
a tabuľky môžete sledovať na 
webovej stránke klubu www.
fl orbaldca.sk. 

Družstvo starších žiakov.

Družstvo mužov.

Družstvo žiakov.


