NOVODUBNICKÉ
ZVESTI
Január 2018

Číslo 1

Zdarma

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice
XXVIII. ročník ISSN 1338-788X

Šťastné a veselé

Frozen - Ľadové kráľovstvo

Novodubnické fašiangy

Ako prebiehali novodubnické šťastné a veselé Vianoce?
Prečítajte si na strane 5.

Predstavenie uvedieme v kine Panorex už 4. marca.
Bližšie informácie na strane 6.

Pozývame Vás na Novodubnické fašiangy v sobotu 3. februára.
Viac na strane 6.

Čo nás čaká v novom roku 2018

Milí spoluobčania, s príchodom nového roka 2018 by
som Vám rád zaželal pevné
zdravie, šťastie, veľa lásky
v rodinnom kruhu. Aby tento
rok bol pre Vás úspešnejší,
ako ten predchádzajúci. Zároveň si želám, aby sme sa
ako ľudia k sebe milšie správali a vážili si jeden druhého.
Tento rok na nás čaká veľa
investičných akcií. Na jar pripravujeme súvislé asfaltovanie spevnených plôch. Podľa
predbežného plánu budeme
asfaltovať spevnené povrchy v Komenského sadoch

v Sadoch kapitána Nálepku,
v sídlisku IBV – ulica Okružná
(pod rodinnými domami „okál“
a časť ulice nad autoservisom),
ulica Májová, komunikácia z ul.
Ľ. Štúra k odvodňovaciemu rigolu a časť komunikácie Mierového námestia (pri cukrárni).
V rámci týchto opráv dôjde
k presunu autobusovej zástavky na ulici Trenčianska
(pri EVPU) v smere od Trenčianskej Teplej do mesta a to
približne o 50 metrov bližšie
k centru mesta, z dôvodu, že
súčasná autobusová zástavka
stojí na súkromných pozemkoch. Súčasťou rekonštrukcie

bude aj vytvorenie bezpečného osvetleného priechodu pre
chodcov. V rámci bezpečnosti
dopravy na miestnych komunikáciách pribudnú na niektorých úsekoch ďalšie spomaľovače.
V pláne na tento rok je aj dokončenie rekonštrukcie chodníka na ulici Petra Jilemnického spolu s vytvorením ďalších
parkovacích miest.
Pristúpime aj k vnútornej obnove Mestského zdravotného
strediska tak, aby sa skultúrnili
čakárne, sociálne zariadenia,
elektrické otváracie dvere na
vstupe do budovy a zabezpečil sa vyšší komfort pacientov
a návštevníkov strediska.
Začneme aj s prípravou
projektových
dokumentácií,
a to na vybudovanie nového
zberného dvora, vnútornú
a vonkajšiu rekonštrukciu kina
Panorex. Medzi hlavné priority
na jar bude patriť obnova mestskej zelene, v rámci ktorej sa
spestrí a obnoví nová výsadba
malého parčíku, ostrovčeku pri
buste Jiřího Krohu. V pláne je
taktiež výsadba okolo novej bytovky Letka.
Pri týchto všetkých investičných plánoch sme nezabudli
ani na najmenších. Plánujeme
obnovu niektorých existujúcich
detských ihrísk a výstavbu nového ihriska medzi športovou
halou a slobodárňou v Pribinových sadoch.
Pri stanovení priorít na tento
rok sme nezabudli ani na spoluobčanov miestnej časti Kola-

čín. Začiatkom roka je naplánovaná kompletná rekonštrukcia
ulice Slobody, ktorá ostala jediná neopravená po rekonštrukcii vodovodu a kanalizácie. Od
minulého roka prebieha rekonštrukcia a nadstavba požiarnej
zbrojnice, ktorá bude pokračovať aj v tomto roku. V spolupráci s TJ Kolačín plánujeme
vybudovať aj závlahový systém
na futbalovom ihrisku. Počas
letných mesiacov plánujeme
vybudovať chodník pre chodcov na spojnici medzi ulicou
Slobody a kultúrnym domom
popri plote bývalého poľnohospodárskeho družstva. Taktiež
rozpočet mesta bude počítať
s ﬁnančnými prostriedkami na
vybudovanie historickej izby
v Kolačíne.
Rok 2017 bol pre mestské
ﬁnancie priam výborný. Aj napriek veľkému projektu letného
kúpaliska sme vykázali zostatok vo výške viac ako 650.000€.
Výšku zostatku ﬁnančných
prostriedkov na účte mesta
ovplyvnilo nepriaznivé počasie,
kedy sme museli viaceré investičné akcie pozastaviť a presunúť ich dokončenie do roku
2018.
Na záver mi dovoľte, aby
som sa poďakoval Vám, všetkým občanom, za podporu nie
len vo voľbách do Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale
aj pri riešení viacerých problémov a strategických rozhodnutí v našom meste.
Ing. Peter Marušinec

Z rokovania Mestského
zastupiteľstva
Posledné
rokovanie
poslancov mestského zastupiteľstva v uplynulom roku
2017 sa nieslo v pokojnej atmosfére blížiacich sa vianočných sviatkov.
Hoci na poslancov čakalo
14. decembra v kultúrnej besede 20 bodov programu, nebolo
vidieť na nich žiadne známky
stresu alebo nervozity.
V úvode rokovania predložila hlavná kontrolórka správu
o plnení uznesení prijatých
na zasadnutiach mestského
zastupiteľstva.
Pokračovala
správou o výsledku kontrol,
ktoré vykonala v Centre voľného času v Novej Dubnici
a na mestskom úrade. Poslanci vzali správy na vedomie
a súčasne jej schválili plán
kontrolnej činnosti na I. polrok
2018.
Jedným z najdôležitejších
prerokovaných bodov programu bolo schválenie viacročného programového rozpočtu
mesta na roky 2018 - 2020.
Poslanci schválili aj rozpočet
a podnikateľský plán Bytového
podniku, m.p.o. Nová Dubnica
na roky 2018, 2019, 2020. Na
vedomie vzali správu o hospodárení s rozpočtom mesta
k 30. 9. 2017, informatívnu
správu o stave súdnych konaní a plnenie pohľadávok

Úlohou tejto koncepcie je

vytvorenie podmienok pre
systémový rozvoj sústav tepelných zariadení na území mesta
s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a bezpečnosť dodávky
tepla, hospodárnosť pri výrobe,
rozvode a spotrebe na princípe
trvale udržateľného rozvoja,
s dôrazom na ochranu životného prostredia a v súlade zo
zámermi Energetickej politiky

Slovenskej republiky a nadväzujúcimi legislatívnymi predpismi v oblasti energetiky.
V koncepcii územného rozvoja mesta odporúčame uvažovať popri existujúcom systéme
centrálneho zdroja tepla (CZT)
aj s možnosťou uplatnenia efektívnych, ekologických a ekonomicky výhodných zdrojov tepla
s prednostným využitím obnovi-

(pokračovanie na 2. strane)

Slovko pre manželov

Poslanci schválili tepelnú koncepciu
Dňa 24. januára 2018 poslanci mestského zastupiteľstva
jednohlasne schválili „Koncepciu rozvoja mesta v oblasti
tepelnej energetiky“. Koncepcia sa stáva odvetvovou koncepciou a je súčasťou časti
územnoplánovacej dokumentácie mesta.

k 31. 12. 2017. Pre nevymožiteľnosť niektorých pohľadávok poslanci odsúhlasili odpísať z podsúvahových účtoch
a evidencie mesta pohľadávky
v celkovom objeme 1 419,78 €.
V ďalších bodoch poslanci
schválili všeobecne záväzné
nariadenie o doplnení všeobecne záväzného nariadenia
o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o doplnení všeobecne
záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mesta, o rozsahu poskytovania
sociálnych služieb, o spôsobe
a výške úhrad za sociálne služby v meste Nová Dubnica.
Potrebné uznesenia poslanci prijali aj k ďalším prerokovávaným bodom programu
ako vzdanie sa členstva v občianskom výbore, odvolanie
predsedu komisie výstavby,
územného plánovania a dopravy a voľba nového predsedu,
voľba nového člena komisie životného prostredia a ekológie.
Do prenájmu spoločnosti
Nová Dubnica Invest, s.r.o. zastupiteľstvo schválilo predajné
stánky na Mierovom námestí,
Futbalovému klubu Nová Dubnica prenajalo pozemky a dalo
do výpožičky nebytové priestory v budove súp. č. 14.

Komunikácia prekvitá, keď sa vzájomne
akceptujeme a ničí ju kritizovanie.
Musíme byť schopní počúvať bez
obranného postoja a poznámok.
Ak dokážeme porozumieť, čo náš
manžel alebo manželka cíti, už sme
prinajmenšom na polceste k vyriešeniu
ťažkej situácie.
Veľmi pomáha, ak vlastnými slovami
zopakujeme, čo nám hovorí náš partner,
najmä ak sa vyjadrujú hlboké emócie.

teľných zdrojov energie.
Schválená koncepcia rozširuje možnosti fyzickým
ako aj právnickým osobám
v oblasti tepelnej energetiky
a po splnení zákonných podmienok sa môžu orientovať aj
na ďalšie zdroje obnoviteľnej
energie.

Tak dáme nášmu manželovi, manželke pocítiť, že sme s nimi
na rovnakej vlnovej dĺžke a že sme ich správne pochopili.

(pokračovanie na 2. strane)

Štefan Wallner
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Z rokovania Mestského
zastupiteľstva

Poslanci schválili tepelnú koncepciu

(pokračovanie z 1. strany)

To znamená, že sa otvára priestor zabezpečovať
dodávku tepla v bytoch, domoch a iných budovách prostredníctvom budovania tepelných čerpadiel, solárnych

Poslanci odsúhlasili aj zriadenie vecného bremena Ing.
Róbertovi Blaškovi na ul. Slobody v k. ú. Veľký Kolačín za
účelom vybudovania mosta
cez koryto potoka, poskytnutie dotácie spoločnosti Nová
Dubnica Invest, s.r.o., odmeny
poslancom a hlavnej kontrolórke.
Mestské zastupiteľstvo sa
podrobne zaoberalo návrhom
na prenajatie domu smútku
v Novej Dubnici a domu smútku v m.č. Kolačín úspešnému
uchádzačovi verejného obstarávania na zákazku „Pre-

vádzka a správa pohrebísk
a domov smútku na území
mesta Nová Dubnica“, ktorým
sa stala spoločnosť KAMEgroup, s.r.o. Košeca. Medzi
poslancami sa rozpútala rozsiahla diskusia, ktorej výsledkom bolo neschválenie nájmu
uvedených domov smútku.
Poslanci odporučili zopakovať
súťaž a osloviť aj ďalšie spoločnosti, ktoré vykonávajú správu
cintorínov.
Celý zápis z rokovania
mestského zastupiteľstva nájdete na webovej stránke mesta www.novadubnica.sk.
JUDr. Dagmar Gregušová

Samospráva rešpektujúca
práva detí a mládeže

(pokračovanie z 1. strany)

Nadácia pre deti Slovenska,
Súkromná ZŠ a Občianske
združenie
Cakumprásk
uskutočnili výstavu fotograﬁí „Samospráva rešpektujúca práva detí a mladých
ľudí“ od 27. novembra do
1. decembra 2017 v priestoroch Súkromnej základnej
školy v Novej Dubnici.
Cieľom výstavy bolo prostredníctvom
umeleckého
stvárnenia princípov Samosprávy rešpektujúcej práva
detí a mladých ľudí, otvárať
diskusiu o tom, aké kroky je
potrebné urobiť, aby sa samosprávy takýmito skutočne
stali. Témy ako demokracia,
inklúzia, participácia a ďalšie
pritiahli pozornosť viacerých.
Výstava bola priestorom pre
deti, mladých ľudí, rodičov,
aktívnych občanov, komunitu
a samosprávu hovoriť o ich
potrebách a spoločne hľadať
možnosti ich napĺňania. Fotograﬁe vznikali v rôznych
kútoch Slovenska, kde sa samosprávy, školy, mimovládne
organizácie a aktívni jednotlivci snažia vytvárať Komunity
priateľské k deťom a mladým
ľuďom. Autorom fotograﬁí je
Rastislav Očenáš a autormi
sprievodného textu - princí-

pov, sú Aneta Chlebničanová,
Peter Lenčo a Rastislav Očenáš.
V piatkovej diskusii s deviatakmi sa mali mladí ľudia
možnosť vyjadriť, či sa cítia byť
súčasťou komunity, či sú ich
potreby napĺňané a rešpektované. Barborka hovorila
o tom, ako prišli na oddelenie
životného prostredia žiadať
o možnosť vysadiť vyvýšené
záhony s bylinkami. Spomenula, ako zamestnanci ochotne zisťovali všetky náležitosti.
Deti zase ochotne záhony
udržiavajú. Hovorilo sa veľa
a na rôzne témy. Prekvapili
nás dobre sformulované, argumentmi podložené názory
žiakov. Zaujalo nás, že sa vyjadrovali napr. aj k zdravotníctvu, nielen k ihriskám. A napokon veta: „Nečakáme, kým
sa nás dospelí pýtajú na náš
názor – ak niečo chcem, považujem za dôležité, poviem to
sám. Bolo nesmierne potešujúce, že vyjadrenia boli nielen
otvorené, zmysluplné, ale aj
slušné. Výstavu ﬁnančne podporilo aj ministerstvo spravodlivosti a Komunálna poisťovňa
Vienna insurance group.
Juraj Šimkovič

Veľké ucho vyjadruje, že ľuďom treba načúvať (aj mladým).

a zákonmi Slovenskej republiky. Treba poznamenať aj to,
že prijatie koncepcie nemá
žiadny vplyv na tvorbu ceny
tepla.
Ak niekto tvrdí opak, klame a zavádza občanov. Dnes
môžeme konštatovať, že po

rokoch sľubov zo strany Termonovy a.s. cena za teplo neklesá. V súčasnosti občan Novej Dubnice platí za dodávku
tepla najvyššiu cenu v porovnaní s okolitými mestami (viď.
tabuľka nižšie, zdroj: URSO).

Porovnanie cien tepla za roky 2014, 2015, 2016 s okolitými teplárenskými spoločnosťami:
Názov spoločnosti

Variabilná zložka
€/kWh

Fixná zložka
€/kW

Cena tepla
€/GJ

2014

2015

2016

2014

2015

2016

rok 2016

Poradie podľa
najnižšej ceny

TERMONOVA, a.s. N. Dubnica

0,05112

0,05112

0,04930

232,61112

232,61112

232,61112

25,88

7.

DCA THERM, a.s. Dubnica n/V

0,06588

0,06444

0,06000

142,73376

146,52528

146,67816

24,36

3.

ILFES, s.r.o., Ilava

0,06864

0,06276

0,06276

146,30256

149,55192

149,55192

25,27

6.

TERMA, s.r.o., Tr. Teplice

0,06804

0,06504

0,06504

123,49044

127,40496

127,40496

25,21

5.

ENERGOTRENS, s.r.o., Trenčín

0,06864

0,06672

0,06408

134,18772

134,18892

125,76840

24,39

4.

Tepláreň, a.s. Považská Bystrica

0,05980

0,05980

0,05980

145,33788

145,33788

145,33788

24,25

2.

Žilinská teplárenská, a.s., Žilina

0,03228

0,03228

0,03228

168,79872

168,79872

168,79872

17,82

1.

Okuliare pre Afriku
DO Fénix už viac rokov organizuje zbierku „Okuliare
pre Afriku“. Cieľom je dopravovať dioptrické okuliare
od darcov, ktorí ich už z rôznych dôvodov nevyužívajú,
k ľuďom, ktorí ich potrebujú,
ale „nezoženú“.

Výstava „Samospráva rešpektujúca práva detí“. Foto: SZŠ.

kolektorov, fotovoltaických
zariadení,
kogeneračných
jednotiek.
Chceme občanov mesta
ubezpečiť, že nová koncepcia, ktorá dáva nové možnosti je plne v súlade so
smernicami Európskej únie

Pod príznačným názvom
sa dozviete, že tieto darované
okuliare putujú komunitám do
Afriky, ktoré nemajú prístup
k potrebnej zdravotnej starostlivosti, a ktorým chýbajú
ekonomické prostriedky na
liečbu zraku. V roku 2017 sa do
tejto kampane opätovne zapojila aj naša základná organizácia a v spolupráci s oddelením
kultúry a športu Mestského
úradu sme pri zapálení tretej adventnej sviečky oslovili
občanov mesta, aby sa spolu
s nami do tejto akcie zúčastnili. Za pomerne krátky čas

sa nám podarilo vyzbierať 85
kusov starých použitých, ale
zachovalých okuliarov, niekoľko puzdier a aj samostatných
sklíčiek. Zbierku sme odovzdali do centrály v Bratislave
a tá sa už postarala o ostatné.
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli.
Zbierka bude pokračovať aj
v tomto roku. Ak preto máte
staré, alebo nepotrebné dioptrické či slnečné okuliare, môžu
byť aj poškodené, prineste ich.
Zapojte sa aj vy! Pomôžte rozjasniť deň tým, ktorí svet bez
vašej pomoci „vidia hmlisto“.
Okuliare môžete odovzdať
do konca marca na Mestskom úrade na oddelení
kultúry a športu, v niektorej lekárni na námestí alebo
v predajni Optiky v Novej
Dubnici.
Miroslav Zavacký

Oslava jubilea najstaršej
členky Klubu Venuša

Foto: Miroslav Zavacký.

Silvester 2017
s členmi JDS

Magdaléna Kováčová (s kyticou) s členkami Klubu Venuša.
V živote každého z nás sú
chvíle jedinečné a neopakovateľné. Takou neopakovateľnou chvíľou v živote
človeka je určite oslava narodenín.
Ak ide o okrúhle životné
jubileum, je to chvíľa o to viac
výnimočnejšia. Dňa 10. januára sa členky Klubu Venuša
stretli aj pri príležitosti osláv
krásneho životného jubilea
80. rokov našej najstaršej
členky Magdalény Kováčovej.

K tomuto krásnemu životnému jubileu sme našej členke popriali všetko najlepšie,
predovšetkým pevné zdravie ,
vyslovili sme slová vďaky, lásky, obdivu a úcty voči tomu,
čo prežila a ako bojovala so
životnými nástrahami a nikdy
sa nevzdala. Prajeme jej pokojnú a dlhú jeseň života.
K. Tinková
predsedníčka Klubu Venuša

Veselá atmosféra na oslave Silvestra. Foto: G. Vavríková.
Nech sa všetká starosť zruší,
nech zavládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku,
iba slzy šťastia vo vašom oku.
Prajeme vám veľa zdravia,
šťastia, po dlhé roky, aby ste
mali vždy len šťastné kroky.
Všetko najlepšie v roku
2018. Takto sme sa prihovorili
v úvode Nového roka sedem-

desiatim členom JDS, ktorí
rok 2017 ukončili a oslávili
v Kultúrnej besede. Pri
dobrom jedle a hudbe sa pobavili do skorého rána. Ďakujeme všetkým členom JDS,
ktorí sa podieľali na organizácii a príprave Silvestra. Zvlášť
poďakovanie patrí vedeniu
mesta, ktoré nám toto podujatie umožnilo.
Alžbeta Kopačková

www.novadubnica.sk
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Bebčina a Slnečnice kamaráti pod stromček
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Vianoce s dychovým
orchestrom a mažoretkami

Príjemné záverečné posedenie členov Bebčiny a Slnečníc.
Najstarší členovia divadelného súboru BEBČINA
(literárno – dramatický odbor ZUŠ Štefana Baláža)
pripravili vďaka podpore
Nadácie Orange rozprávkové predvianočné dopoludnie pre mladých zdravotne
znevýhodnených ľudí, ktorí
navštevujú projekt SLNEČNICE (CVČ).

Prostredníctvom
dramatickej, výtvarnej a hudobnej
tvorivej dielne, ktorú pripravili
mladí divadelníci, sa všetci spoločne preniesli do rozprávky
a stali sa rozprávkovými hrdinami. Slnečnice si ako vďaku
pre nich pripravili predvianočné posedenie s punčom a medovníkmi.
Príjemné strávené dopolud-

nie bolo mimoriadnym vianočným darčekom pre obe strany.
Slnečnice aj mladí divadelníci
získali nových priateľov a osvojili si hodnoty, ktoré hoci nestoja ani euro, sú cennejšie ako tie
najdrahšie vianočné darčeky.
Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno-dramatického odboru

Teplákový deň - výzva
projeku Hrdá škola
Vyzeralo to ako výzva na sociálnej sieti facebook. Zaujímavý bol však počet ľudí ochotných sa
zúčastniť tejto výzvy - 50 000 mladých ľudí, detí a pedagógov.
Iniciatívu vyhlásila spoločnosť SCHOOLS UNITED z Českej republiky. V projekte je zapojených
už 10 stredných škôl zo Slovenska a jedna základná - Súkromná základná škola v Novej Dubnici.
Cieľom projektu „HRDÁ ŠKOLA“ je oživenie študentského života. Spolu s deťmi sa do aktivity zapojili všetci učitelia z našej školy. Spolu sme tak prežili veľmi príjemný deň v príjemnom oblečení.
Veď predsa záleží na tom, aký človek je a nie aké drahé oblečenie nosí.
Ďalšou výzvou bude farebný deň. Ak máte chuť, zapojte sa tiež!

Záver vianočného koncertu. Foto: Mário Badík.
Vianočný koncert nášho dychového orchestra a mažoretiek má dlhoročnú tradíciu.
Stal sa súčasťou predvianočného obdobia a hudobného
života v Novej Dubnici už za
čias jeho zakladateľa, pána
Štefana Baláža.
Príprava na takýto koncert
prebieha počas celého roka.
Snažíme sa zaujať poslucháčov pestrým výberom skladieb a pútavým sprievodným
slovom. Súčasťou každého
vianočného koncertu je aj

vystúpenie novodubnických
mažoretiek. Choreograﬁe sú
„šité“ na mieru, to znamená
na priestorové možnosti kina
Panorex. Na každom koncerte
býva premiérovo uvedených
niekoľko hudobných noviniek.
Na dnes, už tom minuloročnom, to bola skladba pre
sólové saxofóny slovenského
autora Adama Hudeca a vkusná úprava romantickej skladby skupiny ABBA. Mažoretky
sa blysli efektným nástupom
a počas koncertu ďalšími troma choreograﬁami.

Sme vďační za podporu vás
domácich, čo dokazuje vždy
naplnené hľadisko. Poďakovanie patrí mestu Nová Dubnica
na čele s primátorom Ing. Petrom Marušincom, ZUŠ Nová
Dubnica a jej riaditeľke Mgr.
Miroslave Múdrej, mnohým
našim sponzorom a prirodzene všetkým účinkujúcim
a vám, našim Novodubničanom.
Antonín Maděra
dirigent DOM

Živý betlehem v Spojenej
škole sv. Jána Bosca

Juraj Šimkovič

Živý Betlehem pri Spojenej škole v Novej Dubnici. Foto: Ľuboš Valt.

Teplákový deň SZŠ. Pani učiteľka pohotovo zaujala teplákovú pozíciu. Foto: J. Šimkovič.

V stredu 20. decembra 2017
v areáli Spojenej školy sv.
Jána Bosca ožil príbeh, ktorý robí Vianoce Vianocami.
V drevenej maštaľke bdel
Jozef a Mária nad Ježiškom
uloženým v jasličkách. Nechýbali ani traja králi, či malí anjeli a pastieri. Táto akcia Spojenej školy sv. Jána Bosca, ktorá
sa konala už po druhýkrát, pritiahla desiatky návštevníkov.
Prišli hlavne rodiny s malými deťmi, ale organizátorov

veľmi teší záujem širokej verejnosti regiónu. Pozornosť
budili aj živé zvieratá, somárik, ovečky, sliepky, zajace,
holúbky.
Medzi štvrtou a siedmou popoludní si návštevníci pozreli,
ako to vtedy vyzeralo. Veľký
záujem bol o sprievodný program, vystúpenia žiakov školy,
a to od tých najmenších – škôlkarov, až po bývalých absolventov školy.
K príjemnej atmosfére
prispelo občerstvenie v podo-

be teplého punču, koláčikov
a kapustnice. Hostia prejavili
záujem o vianočné výrobky
a dekorácie žiakov, rodičov
a priateľov školy.
A čo dodať na záver? Všetkých zainteresovaných veľmi
teší, že biblickým príbehom so
živými zvieratami spríjemnili
adventný čas malým aj veľkým
divákom. Tak o rok sa na všetkých opäť tešíme...
Ľuboš Valt - riaditeľ školy

POZVÁNKA NA KURZ FRIVOLITIEK

Žiaci a učitelia, ktorí sa zapojili do výzvy v projekte Hrdá škola. Foto: J. Šimkovič.

Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica organizuje v dňoch 13. - 15. 4. 2018 v Kultúrnej besede
kurz frivolitiek. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na č.t. 0903 201 487 do konca februára.
Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté do 20. 3. 2018. Práce z frivolitiek ste mali
možnosť vidieť v Panorexe na výstave Dotyky krásy v októbri 2017.
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PREHĽAD ZVOZOV ODPADOV V MESTE NA ROK 2018

Zvoz separovaného odpadu z IBV
Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
V Novej Dubnici triedime
odpad v súlade so zákonom
o odpadoch, preto Vás ako
obyvateľov mesta opätovne vyzývame k dôslednému separovaniu odpadov. Ak ešte nie ste
zapojení do systému separova-

ného zberu, požiadajte na MsÚ
Nová Dubnica, odd. životného
prostredia, o vydanie vriec na
separovaný zber odpadu. Tieto
vrecia sú určené na zber papiera, skla (ak nechcete dávať
sklo do vreca, môžete ho vhodiť

do najbližšieho kontajnera na
zber skla, ktoré máme umiestnené aj v IBV Miklovky, aj
v Kolačíne), plastov, tetrapakov a kovových obalov. Uskladnite si ich tam, kde to bude pre
Vás najvhodnejšie.

Zvoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky, Dlhé Diely a Kolačín je zabezpečovaný raz mesačne, a to nasledovne:
Dátum vývozu
9.1. / 6.2. / 6.3. / 10.4. / 15.5. /
12.6. / 10.7. / 7.8. / 4.9. / 2.10.
/ 13.11. / 11.12.

11.1. / 8.2. / 8.3. / 12.4. / 17.5.
/ 9.8. / 6.9. / 4.10. / 15.11. /
13.12.

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

utorok

ulice Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska,
Farská, Pod Húštikom, Družobná, Kukučínova,
Gagarinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová,
Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova,
Ľ. Štúra, Jesenského, Partizánska,
Podjavorinskej, Sládkovičova

štvrtok

ulice Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom, + nové ulice
na Dlhých Dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 6:30 hod pred Váš dom ku ceste tak, aby nebránili
cestnej premávke. Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa
zapojíte do systému separovaného zberu v našom meste a budete dodržiavať pravidlá „čo triediť, ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a prispejete tak k ochrane životného prostredia
a čistoty v meste. V prípade, že Vám vrecia budú odcudzené, alebo Vám budú chýbať, na oddelení ŽP Vám vydáme ďalšie.

Ako a čo triedime - prehľadná tabuľka
Vrece určené na zber

Čo sem patrí

Čo sem nepatrí

ZBER PAPIERA
(plastové vrece)

Papier a kartón - čistý, akékoľvek rozmery - aj malý kúsok
papiera je papier.

Znečistený, mastný papier, použité
detské jednorazové plienky!

ZBER SKLA
(plastové vrece, alebo
kontajnery na sklo so
zeleným vekom)

Sklo akejkoľvek farby,
veľkosti, tvaru - čisté!

Zrkadlá, porcelán, keramika, pohár
kompótu s obsahom a kovovým
viečkom.

ZBER PLASTOV
(plastové vrece)

Umyté PET fľaše aj s uzáverom, fólie, kelímky, plastové
obaly z aviváží, kozmetiky,
čistiacich prostriedkov, polystyrén, plastové tašky
a vrecká.

Znečistené plasty, plasty so zvyškami obsahu, neumyté fľaše od oleja,
použité jednorazové plienky, obaly
z nebezpečných látok – farieb, motorového oleja.

ZBER TETRAPAKOV
(plastové vrece)

Umyté viacvrstvové kombinované obaly – tetrapaky
z mlieka, džúsov, smotán.

Obaly so zvyškami nápojov.

ZBER KOVOVÝCH
OBALOV
(plastové vrece)

Umyté kovové a hliníkové
obaly z konzerv, plechovky
z piva a iných nápojov, hliníkové viečka z jogurtov, alobal,
iné kovové odpady.

Obaly so zvyškami obsahu,
elektronické zariadenia.

ZBER TEXTILU
(kontajner pri kostole
/ vrece s textilom môžete vyložiť pri zvoze
separov. odpadu)

Nepotrebné šatstvo čisté
vo vreciach!

ZBER JEDLÉHO
OLEJA

Použitý jedlý olej (škoda ho
vylievať do záchodu) v uzatvorených PET fľašiach!

Január 2018
Bytové domy - zvoz objemného odpadu:
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

jar: 19. 2. 2018
jeseň: 15. 10. 2018

pondelok

Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,
Účko: domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30,
31, 32, 34, 35, 730

jar: 20. 2. 2018
jeseň: 16. 10. 2018

utorok

domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 77, 78, 81,
82, 83, 84, 85

jar: 21. 2. 2018
jeseň: 17. 10. 2018

streda

Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:
domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

jar: 22. 2. 2018
jeseň: 18. 10. 2018

štvrtok

paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365, 533,
534, 724, 725, 726, 869, 873

jar: 23. 2. 2018
jeseň: 19. 10. 2018

piatok

domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838
a Gagarinova 300 a 301, domy č. 927, 928, 929
a 930.

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- zvoz objemného odpadu:
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

jar: 19. 3. 2018
jeseň: 17. 9. 2018

pondelok

Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka

jar: 20. 3. 2018
jeseň: 18. 9. 2018

utorok

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu,
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

jar: 21. 3. 2018
jeseň: 19. 9. 2018

streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

jar: 22. 3. 2018
jeseň: 20. 9. 2018

štvrtok

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

jar: 23. 3. 2018
jeseň: 21. 9. 2018

piatok

Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová,
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- zvoz konárov
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

jar: 12. 3. 2018
jeseň: 22. 10. 2018

pondelok

Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka

jar: 13. 3. 2018
jeseň: 23. 10. 2018

utorok

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu,
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

jar: 14. 3. 2018
jeseň: 24. 10. 2018

streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

jar: 15. 3. 2018
jeseň: 25. 10. 2018

štvrtok

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

jar: 16. 3. 2018
jeseň: 26. 10. 2018

piatok

Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová,
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

Záhradkárske osady - zvoz konárov
Zvoz komunálneho odpadu od IBV

Dátum vývozu

VÝVOZ ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU – teda toho, čo vám ostane po vytriedení separovaných zložiek – sa realizuje od rodinných domov vždy vo štvrtok*. Je
potrebné mať nádoby na odpad sprístupnené pre vývozcu odpadu! Platí zákaz ukladania
odpadu zo zelene do nádoby na odpad. Odpad zo zelene je potrebné buď skompostovať na
vlastnom pozemku, alebo doviezť na zberný dvor, kde ho odoberieme bezplatne. (*okrem nasledovných termínov: zo 4.1.2018 presun na 5.1.2018; z 5.7.2018 presun na 6.7.2018; z 30.8.2018
presun na 31.8.2018; z 1.11.207 na 31.10.2017).

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

jar: 26. 3. 2018

pondelok

ZO č. 2 pri bývalom SPP, ZO č. 3 pri bývalej
požiarnej zbrojnici, ZO č. 4 nad cintorínom

jar: 27. 3. 2018

utorok

ZO č. 5 pri Termonove, ZO č. 6 Kaňová, ZO č. 7
Markovica - Kolačín, ZO za Tekosom

jeseň: 29. 10. 2018

pondelok

ZO č. 2 pri bývalom SPP,
ZO č. 3 pri bývalej požiarnej zbrojnici

jeseň: 30. 10. 2018

utorok

ZO č. 4 nad cintorínom, ZO č. 5 pri Termonove

jeseň: 31. 10. 2018

streda

ZO č. 6 Kaňová, ZO č. 7 Markovica - Kolačín,
ZO za Tekosom

Pripomíname, že pre potreby Novodubničanov je otvorený zberný dvor na Topoľovej ulici,
kde môžu obyvatelia Novej Dubnice doviezť a bezplatne odovzdať akýkoľvek komunálny odpad
vrátane šatstva na charitu, nebezpečný odpad, elektroodpad, objemný odpad, odpad zo zelene,
konáre, použitý jedlý olej a doniesť/prísť si vybrať knižky na čítanie. Správca zberného dvora Vám
pomôže pri odovzdaní odpadu.

Konáre vykladajte 1 deň pred termínov zvozu, narezané na kratšie časti (neviažte drôtom).

Otváracie hodiny zberného dvora:

Garáže - zvoz odpadov

Pondelok: 7:00 – 16:00 / Utorok: 7:00 – 16:00 / Streda: 7:00 – 17:00 /
Štvrtok: 7:00 – 16:00 / Piatok: 7:00 – 16:00 / Sobota: 9:00 – 13:00

Kontaktné informácie
V prípade otázok a pripomienok (nebol vám odvezený odpad, nemáte vrecia na separovanie...) kontaktujte odd. životného prostredia MsÚ Nová Dubnica na tel.: 042/4433484 kl. 160,
161 alebo na mobilnom tel. čísle 0918/323 276.

Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice

jar: 12. 2. 2018
jeseň: 27. 9. 2018

pondelok

Garáže na ulici Topoľovej, Jilemnického
a pri domoch č. 3 - 6

jar: 13. 2. 2018
jeseň: 28. 9. 2018

utorok

garáže na ulici Okružnej, Trenčianskej pri
„čínskom múre“ 77 - 78 a v Sade duklianskych
hrdinov pri bývalom CVČ

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod.

www.novadubnica.sk
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Tretia adventná nedeľa - príjemné vystúpenie školskej
kapely 11:33. Foto: Mário Badík.

Tretiu adventnú sviečku rozsvietila pani Anna Waldeckerová.
Foto: Mário Badík.

Tretia adventná nedeľa - Pavol Gubančok a členovia
miešaného speváckeho zboru. Foto: Mário Badík.

4. adventná nedeľa - krátky rozhovor s farárom Jozefom
Ragulom. Foto: Mário Badík.

Podávaním kapustnice si Novodubničanov uctili Janka
Marušincová a Janka Pažítková. Foto: Peter Jelínek.

Atmosféru štedrého dňa tradične dotvárajú piesne v podaní
Božieho šramotu. Foto: Peter Jelínek.

Svetlo z Betlehema šíria každoročne novodubnickí skauti.
Foto: Impulz Press.

Vianočné podujatia prebiehali pod „dohľadom“ vedenia
mesta. Foto: Impulz Press.

Silvestrovská noc v znamení kapely Antologia. Foto: OKaŠ.

Novodubnické šťastné a veselé...
Vianoce so všetkými emóciami ubehli ako voda. Dôležité je, aby v nás z nich ostalo to
najdôležitejšie. Pre niekoho
je to nádej, ktorú so sebou prinieslo Božie dieťa, pre niekoho je to pokoj a láska v srdci,
pre niekoho aspoň spomienky
na krásne chvíle prežité s rodinou či s priateľmi.
Advent - čas príprav na
vianočné sviatky bol v Novej
Dubnici pestrejší ako inokedy
a bohatší na spoločné stretnutia. Počas štyroch predvianočných nedeľných podvečerov
sme mali možnosť sa spoločne
stretnúť na námestí, poprestupovať z nohy na nohu s punčom
či čajíkom v ruke, vychutnať si

pesničky a vinše, ktoré nám dopriali a popriali iní. Stráviť čas
spoločne so susedmi či známymi a tešiť sa z toho, že príprava
na Vianoce nie je len kolotoč
povinností a zháňania. Boli sme
si aj ako Novodubničania znovu
trošku bližšie pod tým naším tento rok trochu problémovým
- vianočným stromčekom.
Nový adventný veniec, ktorý
nám uprostred mesta pripomínal, že sa blížia Vianoce, vyrobila rodina Tlapáková, elektrické napojenie riešil ochotne
aj mimo svoj pracovný čas
Rastislav Trsťan z Tekosu. Večery moderovali Mirka a Ema
Martinákové a Jarka Bajzíková.
Každú adventnú nedeľu zaznela Alžbetínska serenáda sklada-

Vianočné trhy - no nekúpte zázvorník od takejto milej predavačky...

teľa Ronalda Bingeho v podaní
Pavla Gubančoka.
Prvú adventnú sviecu spolu
s účinkujúcimi deťmi a anjelom
rozsvietil primátor mesta Peter
Marušinec. O dlhý program
plný piesní a dramatizácií sa
postarali deti a vyučujúci zo
Základnej školy J. Kráľa. Vystriedala ich komorná zostava
žiaka Matúška a vyučujúcich
zo Súkromnej školy a súkromnej umeleckej školy, ktorí nás
príjemne prekvapili aj hosťom –
speváčkou Ninou Kohoutovou.
Druhá adventná nedeľa bola
poznačená nepriaznivým počasím. Na pódiu sme privítali
úspešného hokejistu Tomáša
Kopeckého, ktorý rozsvietil
druhú adventnú sviecu. Účinkujúci zo ZUŠ Štefana Baláža
aj detičky z centra voľného
času boli odhodlaní i napriek
omrznutým prstíkom a slzám
v očiach zahrať a zatancovať
svoj predvianočný program,
vietor však zosilnel, poškodil
techniku a z bezpečnostných
dôvodov sme museli akciu
ukončiť.
V piatok 15. decembra sa
námestie zaplnilo predajcami
remeselných a gazdovských
výrobkov, ale aj detskými predajcami – zo všetkých novodubnických škôl a umeleckých
škôl, klubu paličkovanej čipky
či združenia Gaštanko, ktorí
predávali svoje vianočné inšpi-

rácie pretvorené do dekorácií,
perníčkov, pohľadníc, aranžmánov a podobne. A aby nebolo
len tak, prišli nám úsmev na
tvárach vyčariť pastierikovia
a predavači zo Zázračnej tržnice – a že to boli predavači maličkí z Materskej školy Petra
Jilemnického a jej detašovaných pracovísk, úsmev bol široký a úprimný, no - bolo to dojemné. Po škôlkaroch vystúpila
školská kapela zo Spojenej školy s názvom 11:33.
Tretie adventné stretnutie sa
nieslo v dobrej nálade. Adventnú sviecu rozsvietila po krátkom rozhovore pani Anka Waldeckerová - novodubnická pani
učiteľka a oduševnená čipkárka, ktorá spolu s ostatnými čipkárkami zachováva dedičstvo
slovenskej ľudovo - umeleckej
tvorby. Pásmo piesní zmiešaného speváckeho zboru z Trenčína a Novej Dubnice pod vedením pána Vakoša vystriedala
školská kapela s názvom 11:33,
ktorá hrdo reprezentovala svoju Spojenú školu sv. J. Bosca.
Pretože 4. adventná nedeľa
bola zároveň Štedrý deň, na
námestí sme sa stretli už napoludnie, katolícky farár don
Jozef Ragula rozsvietil poslednú sviečku na adventnom venci
a prihovoril sa so svojim vianočným posolstvom. Námestie
sa postupne zapĺňalo stovkami
Novodubničanov i tých, ktorí sa

Zaplnené námestie počas vianočných podujatí. Foto: P. Jelínek.
no nášho mesta vrátili len na
sviatky. Ku kapustnici, čajíku
a výbornému cibuľovému koláču pani Evy Vetrovej vyhrával
Boží šramot a skauti zo zboru
Strelka rozdávali za úsmev
svetlo z Betlehema. Vinšom
a objatiam nebolo konca kraja.
O druhej hodine, keď už naozaj
treba ísť chystať štedrú večeru, poprial všetkým pokojné
Vianoce primátor mesta a plné
námestie si so sviatočným pocitom zaspievalo Tichú Noc.
Predvianočné akcie v meste
už tradične obohatili nádherné
koncerty ZUŠ Štefana Baláža,
Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica a po prvý
rok aj tanečného štúdia LT –
Len tanec, ktoré na prasknutie
naplnili kino Panorex.
Počas celého predvianočné-

ho obdobia zabezpečoval predaj občerstvenia pohostinstvo
Amﬁk Pub. A ich punč je vraj
lepší ako v Trenčíne... Fotograﬁ
pán Peter Jelínek, Mário Badík
a Peter Čačko neúnavne navštevovali všetky nám známe
akcie a ochotne nám poskytujú
svoje fotograﬁe do Novodubnických zvestí a pre FB proﬁl.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
podieľali na príprave predvianočných podujatí v meste. Tým,
ktorých sme tu spomenuli, ale
aj tým, ktorých práca je skrytá. Okrem kusu inšpirácie si to
vyžaduje aj veľa času a srdca.
Srdečne ďakujeme za spoluprácu a veríme, že bude v tvorivom
duchu pokračovať aj v tomto
roku.
Ing. Petra Hrehušová
odd. kultúry a športu MsÚ
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Divadelné predstavenie

NECHAJTE SA POZVAŤ

PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA...
alebo A ČO JA, LÁSKA?
CESTOVATEĽSKÝ VEČER:
NA BICYKLI PO EURÓPE

Nedeľa 8. apríla o 19:00 hod.
kino Panorex

Streda 21. februára o 17:00 hod.
Historická izba

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s Novodubničanom Karolom Margetom, ktorý sa venuje organizácii cyklozájazdov
po Európe. Počas jeho rozprávania sa dozviete o putovaní na
bicykloch po Slovinsku, Mozartovej Soľnej komore v Rakúsku,
romantickom vinicami obklopenom Toskánsku, ako aj po okolí
nemeckého Bodamského jazera s kvetinovým ostrovom Mainau.
Samozrejme, nezabudne sa ani na bicyklový raj Lago di Garda
a pre cyklistov legendárny zjazd z Monte Balda. Príďte a spoznajte krásy Európy z perspektívy dvoch kolies.

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle
opustiť domov... V hlavnej úlohe divadelnej komédie Marta Sládečková. Vstupné: 13 eur.

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

EXPEDIČNÁ KAMERA
Štvrtok 8. marca o 17:00 hod.
kino Panorex
Celovečerné premietanie najlepších cestovateľských a expedičných ﬁlmov o dobrodružstve, divokej prírode, extrémnych zážitkoch
a v neposlednom rade športoch. Festival sa koná vo viac ako 200 slovenských a českých mestách. Príďte si užiť adrenalín a spoznať
nové krajiny. Tešíme sa na Vašu návštevu. Podrobný program na www.novadubnica.sk a v budúcom čísle NDZ.

Mesto Nová Dubnica

FAŠIANGY 2018
3. február 2018 od 10.00 do 16.00 hod.
Letný amﬁteáter Nová Dubnica

PROGRAM:
10.00 - Sprievod masiek po trase
Mierové námestie - Amﬁteáter
10.30 - Otvorenie fašiangov primátorom
mesta, Dychový orchester Nová Dubnica
11.00 - Moštenskí Pajtáši
12.00 - Veselé trio Pavla Gubančoka
13.30 - Fašiangové sútaže a ochutnávky
14.00 - DUO M a Marta Horvátová
15.00 - Vylosovanie tomboly
9.00 – 15.30 Domáce zabíjačkové špeciality od ﬁrmy Hôrka

kapustnica, zabíjačková kaša, chlieb s mastou a cibulou, držková polievka, pečené kolená, šišky
Za lubovolný nákup budete zaradení do TOMBOLY
o 10 chutných mäskových cien. ŽREBOVANIE prebehne o 15.00

Od 15.30 hod. môžete ochutnat PEČENÉ PRASIATKO
s dotáciou mesta LEN ZA 1 EURO/PORCIA

Dychová hudba Mistříňanka pochádza z Moravského Slovácka
a patrí k najlepším dychovkám na Morave. Na svojich vystúpeniach prezentuje nielen klasickú ľudovú hudbu, ale je schopná
bravúrne predniesť aj modernú a vážnu hudbu. Vstupenky za
symbolické vstupné 1,-€ predávame od 5. 2. 2018 na oddelení
kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica.

www.novadubnica.sk
POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398
VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY
PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
ZĽAVY NA VŠETKY SLUŽBY OD 50 DO 500 EUR

KAMENÁRSKE PRÁCE
BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU
ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY
ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY
PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

Prevádzka:
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica
(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

Spoločenská kronika
Narodili sa:
Izabela Pružincová, Liliana Badíková, Lucas Očkai, Matúš
Sedlák, Soﬁa Ihriská, Adéla Mikušová
Smútime:
Ján Šimko, Emília Dobošová, Božena Makišová, Mária
Bulková, Oľga Hargašová, JUDr. Iveta Pšenčíková, Jozef
Furek, František Ftorek, Anton Krška, Ing. Ferdinand
Remšík, Bohumil Guzoň, Stanislav Púček

XVI. reprezentačný ples
mesta Nová Dubnica
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

OZNAMY
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Spomienky a poďakovania
Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynie šesť rokov, odkedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a dedko Miloslav Vlach. Len sviečku horiacu
a krásnu kyticu ti môžeme na hrob dať, chvíľu
postáť a s láskou spomínať. S úctou a láskou
spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.

Anna Stančeková
Dňa 14. januára uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, mamička, babička a prababička Anna Stančeková.
S láskou spomínajú manžel Ladislav, syn Peter s manželkou Jankou, vnuk Juraj s manželkou Miriamkou, vnučka Zuzka, pravnučka
Lilianka, ako aj ostatná rodina.

Július Mlynár
Dňa 18. 1. 2018 uplynuli 3 roky, odkedy nás
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko,
pradedko Július Mlynár. S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a rodina
Kotláriková. Kto ste ho poznali, venujte mu
tichú spomienku.

Bohumil Guzoň
Ďakujem rodine, všetkým priateľom a známym, ktorí sa dňa 2.1.2018 zúčastnili na poslednej rozlúčke s našim manželom, otcom
a dedkom Bohumilom Guzoňom. Ďakujeme
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Jolana Kočková
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie. 21. januára uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila milovaná mama, stará mama
a manželka Jolana Kočková.

Milan Baš
Dňa 12. januára uplynulo 10 rokov, keď nám
rana z neba vzala teba, drahého manžela,
milovaného otca a najlepšieho dedka Milana
Bašu. So slzami v očiach a s láskou v srdci
spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

Cyril Rejdovjan
Dňa 11. februára 2018 uplynú tri roky, čo nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec Cyril Rejdovjan. Kto ste ho poznali
a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka
Eva a synovia s rodinami.

Mária Ševcechová
Dňa 22. Januára uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila pani Mária Ševcechová. S láskou a úctou spomína syn s rodinou.

Emília Lorencová
Tíško si odišla, dala si nám lásku, nehu, starostlivosť, drahá mamička, drahá manželka.
S láskou a úctou na teba myslí Ľubomíra s rodinou, manžel Jozef a syn Vladimír s rodinou.
Ďakujeme za tichú spomienku.

Jaroslav Červeňan
Dňa 9. januára uplynuli 3 roky, čo od nás navždy odišiel pán Jaroslav Červeňan, láskavý
človek, milujúci manžel, otec a dedko. Čas
nezahojil ranu. Manželka a dcéry s rodinami.

Michal Gajarský
Dňa 10. januára uplynulo 5 rokov, čo odišiel
drahý otec Michal Gajarský. V mojom srdci
ostaneš spomienkami navždy. S úctou a láskou syn Miroslav s rodinou. Ďakujeme za
spomienku.

Irenka Masárová
Dňa 8. januára si pripomíname 30 rokov od
úmrtia našej drahej mamičky a manželky
Irenky Masárovej rod. Turianovej. S láskou
spomínajú synovia Ľuboš a Peter s rodinami a manžel Anton Masár. Navždy ostaneš
s nami v spomienkach.

Ing. František Manas
Dňa 18. 1. 2018 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil milujúci manžel, otec a starý
otec Ing. František Manas. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou
a bolesťou v srdci spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Rudolf Marušinec
Dňa 8. januára uplynulo 10 rokov, odkedy
nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko
Rudolf Marušinec. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Manželka s rodinou.

MsP - Voľné pracovné miesta
Mesto Nová Dubnica prijme zamestnancov pre pozíciu príslušník Mestskej polície v Novej Dubnici. Žiadosti o zamestnanie treba zasielať priamo na Mestskú políciu alebo na Mestský úrad v Novej
Dubnici. Možný nástup od 1. 3. 2018.

Oznam
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje, že od 01. 02. 2018 spoplatnil používanie mestského WC.
Poplatok je vo výške 20 centov. Pri požití mestského WC je potrebné mať pri sebe mincu - dvadsaťcentovku z dôvodu, že na dverách je umiestnený zámok len na tieto mince.

Anka Šebová
S pocitom hlbokého smútku a úprimnej účasti sme odovzdali poslednú úctu a vďaku našej
zakladateľke Klubu Venuša Anke Šebovej, ktorá nás navždy opustila 28. novembra vo veku
nedožitých 74 rokov. Anka bola tá, v ktorej sa zrodila myšlienka založiť klub pre onkologických pacientov, čo sa jej aj podarilo v roku 2005. Bola jeho prvou predsedníčkou, našim nenápadným radcom, ktorá nám svoje bohaté skúsenosti podávala s veľkou radosťou. Obdivovali
sme jej život a vitalitu i jej ochotu pomáhať všade tam, kde bolo treba. Dnes vieme, že bola
pre nás naozaj vzácny človek. Skláňame sa pred jej životným dielom a pamiatka bude v nás
žiť, pokiaľ my budeme žiť. Anka, ďakujeme Ti z celého srdca za Tvoju obetavú prácu pre náš
klub, ale i za Tvoju ľudskosť a obetavosť, ktorú si preukazovala celý svoj život.
Klub Venuša, Nová Dubnica

Hlasovať môžete od 16. januára do 28. februára 2018!
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Vznik tenisového oddielu N. Dubnica

Druhá zľava Silvia Peleyová, hráčka TO Nová Dubnica, Vranov n/Topľou, 4.-6. 8. 1988.
V druhej polovici päťdesiatych rokov, po vzniku mesta
Nová Dubnica, bolo potrebné dorastajúcim deťom silných populačných ročníkov
umožniť športové vyžitie.
Z
podnetu
vtedajšieho
predsedu TJ Slovan ZVS M.
Grušpiera sa v areáli TJ vybudovali nové športoviská pre
volejbal, tenis, hádzanú. V tom
čase TJ Slovan ZVS zabezpečil výstavbu dvoch antukových
dvorcov. Prípravným výborom
v zložení Ing. Kovačovič, Ing.
Peley, MUDr. Andris a MUDr.
Krajča sa začal tenisový sen
o vzniku oddielu. Dňa 14. 6.
1973 novozaložený oddiel
predložil hlavnému výboru
Jednoty ZVS zápis z ustanovujúcej schôdze. Na tejto
schôdzi bol zvolený výbor
v zložení: predseda Ing. Kovačovič, podpredseda Žikla,
tajomník Ing. Peley. Počet

členov oddielu bol obmedzený
počtom tenisových kurtov –
dva a preto aj zloženie členstva bolo tomu prispôsobené.
Oddiel vznikal „na kolene“,
údržbárske práce na ihriskách
si zabezpečoval sám. Postupne sa riešilo odkladanie športových potrieb, cvičná stena
a výstavba nových dvorcov. Už
v roku 1974 sa oddiel prihlásil
do okresnej súťaže mužov.
Postupne sa upravili kurty
na súťažný tenis, postavila sa
cvičná stena, všetko brigádnicky. Od vzniku bolo prioritou oddielu výchova športovej
mládeže. V roku 1976 sa výbor
rozhodol založiť mládežnícku základňu. Do prípravky sa
prihlásilo 66 detí, ktorým sa
venovali dvaja tréneri - Ing.
Peley a Ing. Mihalčin. Z tohto
počiatočného náboru vzišlo
prvé žiacke družstvo, ktoré
sa stalo už v roku 1981 majstrom kraja. Družstvo tvorili

títo hráči a hráčky: Kopačka,
Matušek, Benkovič, Daniška,
Bratina, Dobošová, Čuridlová,
Smrčková. Na majstrovstvách
Slovenska obsadili 4. miesto,
čo bol vtedy na novovzniknutý
klub veľký úspech.
Ďalší nárast mládežníckej
základne však vyžadoval rozšírenie počtu kurtov na 4. Oddiel
sa zapájal do organizovania
Považského okruhu a mládežníckych turnajov. V dobrých
výsledkoch pokračovali aj
ďalšie generácie zmiešaných
družstiev žiakov a dorastencov. O tieto úspechy sa zaslúžili hráči: Rafaj, Andris, Vrábel,
Surovčík, Laurenčík, Gajdošechová, Kopačková, Kukučová,
Bezecný, Borik, Huber, Peleyová, Langrová, jednotlivci
v rámci republiky (Surovčík).
Tieto výsledky priniesli navŕšenie tréningových jednotiek. S šiestimi kurtmi už nebol
problém zabezpečovať turnaje

na celoštátnej úrovni. V roku
1982 mal oddiel v krajskej súťaži dve žiacke, jedno dorastenecké družstvo a družstvo
dospelých. V roku 1984 mal
oddiel už štyroch trénerov: J.
Baránka, ktorého oddiel získal z TSM Zvolen, Ing. Peleya
a Ing. Mihalčina, Ing. Kršiaka
a Ing. Václava. Rozšírenie trénerského kádra sa podpísalo
pod ďalšie úspechy oddielu
- v roku 1984 družstvo žiakov
postúpilo na majstrovstvá Slovenska. V roku 1985 mal oddiel
v krajskej súťaži 4 družstvá:
dospelých, dorastu a dve družstvá žiakov. Dlhoročná práca
s mládežou sa zúročila. Toto
boli tie úplne začiatky.
Samozrejme
oddiel
sa
v ďalších rokoch stále rozvíjal.
Každý predseda sa snažil zachovať športový ráz, prioritou
bola vždy výchova mládeže.
Za toto im patrí veľká vďaka.
Všetci predsedovia - Ing.Peley,
MUDr. Daniška, Ing. Barabáš,
Sýkora, neskôr Sokolík, Pavlikovský, Ďurech, ale aj ďalší
členovia výborov a dobrovoľníci z radov rodičov prispeli
k zlepšeniu tréningového procesu, k výstavbe a zveľaďovaniu tenisového areálu.
Mnoho odchovancov z horeuvedených rokov sa aj naďalej
venuje tenisu, napr. Kopačka, Huber, ktorý momentálne
spolupracuje s M. Rybárikovou. Terajší predseda a tréner
Marek Mauer tiež vyrastal na
dvorcoch klubu, pokračuje
v práci svojich predchodcov.
Tenisový sen zakladajúcich
členov tenisu v Novej Dubnici
stále pokračuje.
Informácie získané zo zápiskov Ing. Peleya spracovala
J. Macková.

Turnaj neregistrovaných hráčov
MKST Nová Dubnica, v spolupráci s MsÚ Nová Dubnica, usporiadal v utorok 26. 12. 2017 v stolnotenisovej herni Domu športu XIX.
ročník tradičného Vianočného stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov (dospelí a mládež).
Turnaja sa zúčastnilo 31 účastníkov, z toho bolo 19 mužov, 5 žien a 7 žiakov. Zaujímavosťou bola účasť Jany Jurčekovej v kategórii mužov, pričom obhajovala prvenstvo z predchádzajúceho ročníka. Po dramatickom ﬁnále sa ale napokon z víťazstva tešil Zoltán Stopiak.
Víťazi v kategórii žiaci:
1. PRACHAR Nicolas / 2. TOMANIČKA Tomáš / 3. VESELKA Richard
Víťazi v kategórii ženy:
1. GALOVIČOVÁ Zuzka / 2. BENEŠOVÁ Zuzana / 3. JANDUŠÍKOVÁ Viera
Víťazi v kategórii muži:
1. STOPIAK Zoltán / 2. JURČEKOVÁ Jana / 3. JURČEK Ján
Organizátori turnaja ďakujú všetkým sponzorom a už teraz sa tešia na Vašu účasť (hlavne na mládež) na nasledujúcom jubilejnom
XX. ročníku, ktorý sa uskutoční dňa 26. 12. 2018!

Turistické okienko

Trojkráľový výstup

Účastníci výstupu na Markovicu. Foto: Z. Jarošová-Kopuncová.
Klub slovenských turistov
Kolačín každoročne organizuje na začiatku nového kalendárneho roka Trojkráľový
výstup na Markovicu.
Keďže ide o zimný výstup, je
vítaná i snehová prikrývka, ktorá vytvára tú pravú zimnú atmosféru. Predpovede počasia
na 6. január však neboli veľmi
optimistické a pripomínali skôr
neskorú jeseň. Napriek tomu
to neodradilo viac ako 140 milovníkov turistiky, ktorí si mohli
vychutnať prekrásne výhľady.
Na Markovicu prišli aj naši
priatelia z Dubnice nad Váhom,
Trenčína, Trenčianskych Teplíc či Bánoviec nad Bebravou.

Prišli veľkí aj malí, mladí i starí.
Najmenší účastník mal len pol
roka.
Postretali
sa
priatelia
a známi, želali si všetko dobré do nového roka, pripíjali na
zdravie, zohrievali sa pri ohníku, opekali špekáčiky, slaninu
a spomínali na stretnutie spred
roka, kedy bolo o takmer 20
stupňov chladnejšie. Myslím
si, že všetci účastníci výstupu
boli spokojní, že premohli svoju lenivosť a strávili opäť jeden
pekný deň v prírode.
Ďakujeme všetkým a už teraz sa tešíme na ďalšie stretnutie.
-sk-

Plán hlavných podujatí KST
Kolačín v roku 2018:
25. 1. 2018 – Výročná členská schôdza
24. 2. 2018 - Zimné stretnutie turistov na Baske
28. 4. 2018 - Dubnická 30-ka
12. 5. 2018 - Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
16. 6. 2018 - Krajské preteky turisticko-orientačného behu
23. 6. 2018 - Jánsky haluškový festival
29. 8. 2018 - Po stopách SNP na Markovicu
September - Klubový zájazd
24. 11. 2018 - Jesenné stretnutie turistov na Inovci

Výročná turistická schôdza
Klub slovenských turistov Kolačín privítal svojich členov a sympatizantov na výročnej členskej schôdzi, ktorá sa uskutočnila vo
štvrtok 25. 1. 2018 o 17. 30 hod. v kultúrnom dome v Kolačíne.
Členovia hodnotili uplynulý rok 2017, ocenili najaktívnejších
a prijali nových členov. V roku 2018 bude mať KST Kolačín viac
ako 80 registrovaných členov. Prerokoval sa a schválil plán činnosti na rok 2018.
Členov, ktorí sa schôdze nemohli zúčastniť, žiadame o zaplatenie
členského príspevku na rok 2018, záujemcov o členstvo prosíme
o zaslanie vyplnenej prihlášky a členského príspevku najneskôr
do 15. 2. 2018. Informácie nájdete aj na webovej a facebookovej stránke KST Kolačín.

Vianočné úspechy tenistov
V dňoch 16. až 19. decembra 2017 sa uskutočnili v LTC Lieskovský tenisový klub Halové majstrovstvá regiónu v kategórii Dorastenci. Naši dorastenci získali hneď dve medaily, bronzovú za
dvojhru a zlatú za štvorhru. Karol Vlčko skončil až v semiﬁnále
dvojhry na rakete neskoršieho víťaza Šimona Sedliaka. Milan
Bežák s domácim hráčom Martinom Gibalom zvíťazili vo štvorhre. Karolovi Vlčkovi sa zadarilo aj na halových majstrovstvách
Slovenskej republiky na pôde TC Slávia STU Bratislava v dňoch
6. až 9.1.2018, kde získal bronzovú medailu v dvojhre a zlatú
v štvorhre. Gratulujeme chlapcom k dosiahnutým úspechom.

Víťazi v hlavnej súťaži.

Víťazi v kategórii mládež.

TK Nová Dubnica
www.tknovadubnica.sk
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