
Školský rok je za nami
Prečítajte si, ako ho zhodnotili riaditelia jednotlivých ZŠ.
Viac na strane 3.

Boli ste už toto leto pri vode? 
Pozrite si prehľad funkčných kúpalísk v okolí Novej Dubnice.
Prečítajte si na strane 4.

Pozor! Veľká letná súťaž!
Odfoťte sa na dovolenke a hrajte o 2 lístky na Backwards.
Viac na strane 5.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Prajeme vám krásne leto

Obyvatelia Kolačína opäť diskutovali
na tému kanalizácia a asfaltovanie ciest

2. júla 2015 mali obyvate-
lia mestskej časti Kolačín 
možnosť spýtať sa na všet-
ko, čo ich zaujíma ohľadne 
projektu kanalizácie a odka-
nalizovania Kolačína a as-                                                                    
faltovania ciest. Na ich 
otázky odpovedal primátor 
mesta Nová Dubnica Ing. 
Peter Marušinec, riaditeľ 
Považskej vodárenskej spo-
ločnosti, a.s. Ing. Balušík, 
zástupkyňa spoločnosti VÁ-

HOSTAV - SK, a.s. Ing. Oma-
níková a členovia stavebné-
ho dozoru Ing. Maša a Ing. 
Jacko.   

Ako vysvetlil primátor 
mesta, stretnutie bolo zvola-
né preto, aby sa obyvateľom 
priblížil ďalší postup prác, 
ktoré prebiehajú a aj tých, 
ktoré sú naplánované  v mest-
skej časti Kolačín. Primátor 
v úvode stretnutia priblížil 

časový harmonogram pro-
jektu odkanalizovania: „Celý 
projekt odkanalizovania je na 
základe dohody so štatutármi 
spoločnosti Váhostav a Považ-
skej vodárenskej spoločnosti 
naplánovaný do konca sep-
tembra 2015. V rámci októbra 
– novembra majú byť začaté 
povrchové úpravy, asfaltova-
nie a odstraňovanie nedostat-
kov. Čiže do konca septembra 
musia byť dokončené všetky 

výkopové práce, prípojky v ro-
dinných domoch a hlavné ve-
tvy v mestskej časti Kolačín.“ 

Člen stavebného dozo-
ru, Ing. Karol Maša doplnil: 
„Ofi ciálny termín ukončenia 
stavby je polovica septembra. 
Môže sa však stať, že niektoré 
povrchové úpravy sa nestihnú 
urobiť. 

(pokračovanie na 2. strane)

Milí spoluobčania, leto je už v plnom prúde a jeho atmosféra neobišla ani nás. Za celý Mestský úrad Nová 
Dubnica vám prajem, aby každý jeden deň tohto krásneho obdobia bol pre vás novým zážitkom plným radosti a 
smiechu. Úprimné pozdravy posielame spolu s deťmi z Centra voľného času Dubinka v Novej Dubnici!

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta

Ako pokračuje
Termonova s prácami?

V minulom čísle Novo-
dubnických zvestí sme vás 
informovali o plánovanej 
rekonštrukcii tepelných roz-
vodov v Novej Dubnici. Ako 
teda práce pokračujú? Na to 
sme sa spýtali Jozefa Jandu, 
vedúceho výrobného úseku 
spoločnosti Termonova.

„V súčasnom období sú 
vykonávané zemné práce a 
prípravné práce na hlavnom 
teplovode smerujúcom od tep-
lárne po ulici SNP cez Sad Du-
kelských hrdinov. Súčasne s 
týmito prácami sú realizované 
aj práce na potrubnom prepoji 

zo Sadu Dukelských hrdinov 
okolo kina Panorex na ulicu P. 
Jilemnického. Po zvarení hlav-
nej potrubnej trasy budú vy-
konávané práce na prípojkách 
tepla k jednotlivým obytným 
domom v Sade Dukelských 
hrdinov a k priemyselnému 
areálu EVPÚ a ENICS. Tieto 
práce plánujeme ukončiť do 
31.7.2015. Následne bude po-
kračovať montáž hlavnej po-
trubnej trasy po ulici P. Jilem-
nického od ĽŠU po II.  ZŠ a po 
Trenčianskej ulici od EVPÚ po 
ulicu J. Kráľa,“ priblížil postup 
prác pán Janda.

SPÝTALI SME SA

Letné tábory v CVČ
Centrum voľného času pri-

pravilo pre deti počas letných 
prázdnin štyri mestské tábory. 
Prvý turnus sa už uskutočnil, 
deťom vyšlo krásne počasie, 
takže si mohli užiť kúpanie v 
Trenčianskych Tepliciach a 
Dubnici nad Váhom. Program 
bol veľmi pestrý, deti chodili 
nielen na kúpaliská, ale spo-
znávali aj okolité mestá, boli si 
zahrať bowling a v priestoroch 

CVČ boli pre ne pripravené 
rôzne zábavné spoločenské 
hry. Neoddeliteľnou súčasťou 
mestského tábora, na ktorú 
sa deti veľmi tešia, je grilovač-
ka na školskom dvore a noc v 
CVČ. Deti prežili týždeň plný 
zábavy, vody, slnka, hier a no-
vých zážitkov. 

Kolektív CVČ
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Z rokovania mestského zastupiteľstva 

Čo je nového na TSK?

Rekonštrukcia ZUŠ

Nová jednosmerka Zákaz státia

Dňa 24. júna 2015 sa stretli 
poslanci mestského zastupi-
teľstva na svojom ďalšom ro-
kovaní. 

Riešili sa fi nančné kontroly, 
schválenie opakovanej verejno-
-obchodnej súťaže na predaj 
dvojizbového bytu, ako aj vyko-
návanie preventívnych proti-
požiarnych kontrol v objektoch 
mesta. 

V prvých bodoch schválené-
ho programu predložila hlavná 
kontrolórka mesta informá-
ciu o vykonaných kontrolách 
v meste Nová Dubnica a jeho 
rozpočtových a príspevkových 
organizáciách. V ďalšom bode 
informovala o pláne kontrolnej 
činnosti na II. polrok 2015. Obe 
tieto informácie zobrali poslanci 
na vedomie. Primátor mesta ná-
sledne predložil návrh na vyhlá-
senie dňa konania voľby hlavné-
ho kontrolóra mesta, po uplynutí 
funkčného obdobia súčasného 
kontrolóra. MsZ v Novej Dubnici 

jednomyseľne schválilo deň ko-
nania voľby na 9. september 2015 
a náležitosti prihlášky a spôsob 
vykonania voľby hlavného kon-
trolóra mesta Nová Dubnica. 
Vzhľadom na voľby hlavného 
kontrolóra sa rokovanie mest-
ského zastupiteľstva uskutoční 
24. augusta 2015 aj 9. septembra 
2015.

V ďalších bodoch programu 
júnového zastupiteľstva poslanci 
schválili doplnenie a zmenu VZN 
č. 5/2013, ktorým sa určuje Pre-
vádzkový poriadok pohrebísk 
na území mesta Nová Dubnica. 
Zmena vyplynula z pripomienok 
a návrhov viacerých nájomcov 
hrobových miest, ktorí podali na 
mesto žiadosti o vrátenie časti 
nájomného za prenájom hrob-
ky. Zároveň bolo doplnené VZN 
č. 13/2014  o mieste a čase zápi-
su dieťaťa na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v základnej 
škole. V rámci tohto bodu sa 
odsúhlasila aj výška príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov 

na činnosť detského centra Du-
báčik. Za vstup do centra a za 
podujatia prispieva zákonný zá-
stupca, alebo dospelá osoba 1 €. 
Za vstup na celomestskú akciu 
Cesta rozprávkovým lesom pris-
pieva 1,50 €.

Informáciu o výsledku verej-
no-obchodnej súťaže na predaj 
dvojizbového bytu v súp. č. 838, 
na ulici P. Jilemnického pred-
niesla prednostka MsÚ. Vzhľa-
dom k tomu, že sa počas súťaže 
neprihlásil žiadny záujemca, po-
slanci rozhodli o opakovanej sú-
ťaži. Zároveň schválili zníženie 
ceny bytu o 20% zo súdnoznalec-
kého posudku.

Prednostka predložila poslan-
com aj ďalšie body rokovania. 
Dodatok  k zásadám hospodáre-
nia s majetkom mesta, vzdanie 
sa funkcie člena výboru mest-
skej časti Kolačín a zvolenie no-
vého člena z Jednoty dôchodcov 
Slovenska, ako aj Správu o plne-
ní úloh oddelenia stratégie roz-
voja pri príprave projektov pre 

získanie fi nančných prostried-
kov do rozpočtu mesta z iných 
zdrojov.

V ďalších bodoch poslanci 
schválili kúpy, prenájmy, od-
predaje a vecné bremená na 
pozemkoch. Mestské zastupi-
teľstvo jednomyseľne schválilo 
odkúpenie pozemku pod Požiar-
nou zbrojnicou v Kolačíne.

V závere rokovania MsZ v No-
vej Dubnici schválilo poverenie 
na vykonanie preventívnych pro-
tipožiarnych prehliadok. Preh-
liadkami, ktoré sa vykonávajú v 
objektoch mesta, bol poverený 
Rudolf Žák. V iných ako mest-
ských či súkromných objektoch 
vykonáva kontrolu Okresný ha-
sičský a záchranný zbor Trenčín.

Na záver stretnutia mestské-
ho zastupiteľstva poprial primá-
tor poslancom príjemné prežitie 
dovolenkových mesiacov, od-
dych a návrat s plným elánom 
na prácu pre občanov mesta 
Nová Dubnica.

Ako poslanec Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
pracujem v komisii dopravy 
pre TSK.  Od začiatku roka sa 
komisia zaoberala rôznymi té-
mami nášho kraja. K najviac 
diskutovaným patrí autobuso-
vá doprava v kraji. Na tú po-
ukazujú najmä občania, ktorí 
ju využívajú na vlakové spoje. 
Spolu s riaditeľom SAD prijala 
komisia také opatrenia, aby po-
žiadavky, ktoré jej boli predlo-

žené, zapracovala do časového 
harmonogramu autobusových 
liniek. Zároveň boli prezento-
vané ďalšie zámery SAD na 
skvalitnenie a podporu ces-
tujúcich, a to zavedením WIFI 
sietí do jednotlivých autobu-
sových liniek a vytvorenie tzv. 
nultej tarify cestujúcich. Vďaka 
tomu sa jednotlivé autobusové 
linky budú môcť využívať na 
presuny v rámci miest za pod-
statne nižšiu cenu. Napríklad 

cestujúci z Novej Dubnice sa 
môžu presunúť zo zástavky B1 
na Mierové námestie za sym-
bolickú cenu. Tieto zmeny v 
doprave by mali nastať od sep-
tembra 2015. 

Zastupiteľstvo TSK na svo-
jom poslednom zasadnutí z 
dňa 18.5.2015 schválilo zámer 
na predloženie žiadostí o ne-
návratný príspevok na „Mo-
dernizáciu a doplnenie prístro-
jového vybavenia pre NsP 

Považská Bystrica, Prievidza 
a Myjava“.  Zastupiteľstvo  na 
svojom zasadnutí  schválilo zá-
verečný účet TSK za rok 2014, 
kde sa podarilo v rozpočte 
kraja ušetriť nemalé fi nančné 
prostriedky, ktoré sa v tomto 
roku využijú na rozvoj a mo-
dernizáciu stredného školstva 
v Trenčianskom kraji.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Po rekonštrukcii a stavebných 
úpravách, ktorými prešla hlavná 
budova bývalej prvej základnej 
školy v roku 2012, pristúpilo vede-
nie mesta Nová Dubnica k ďalším 
nevyhnutným opravám objektu. 
Opravy sa tentoraz týkali časti na 
prepojovacom krčku medzi hlav-
nou budovou a telocvičňou.
Strecha neplnila úlohu, ktorej 
mala slúžiť. Dažďová voda presa-
kovala do vnútorných priestorov, 
a tak pomaly dochádzalo k poško-
deniu interiéru.
V priebehu júna bola strecha 
opravená a v júli boli vymenené 
okná. Nevyhovujúce drevené 
sa vymenili za plastové s lepšou 
tepelnou a zvukovou izoláciou. V 

rozpočte mesta na tento rok sú 
vyčlenené fi nančné prostriedky 
aj na rekonštrukciu ďalších pries-
torov, ako sú sociálne zariadenia, 
chodba, šatne, vrátane výmeny 
elektrorozvodov a montáže nové-
ho osvetlenia. Hneď po inštalácii 
vykurovacieho systému bude 
mať do telocvične prístup aj ve-
rejnosť.
Pre dotvorenie celého objektu 
dnešnej Základnej umeleckej 
školy Štefana Baláža je potrebné 
vyčleniť fi nančné prostriedky aj 
na opravu fasády, vrátane náte-
rov. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici
vyhlasuje uznesením č. 57 zo dňa 24. júna 2015

voľby hlavného kontrolóra mesta Nová Dubnica. 

Tie sa uskutočnia 9. septembra 2015 o 16:30 hod.
na zasadnutí MsZ v budove Kultúrnej besedy.

Termín ukončenia podávania prihlášok kandidátov
na funkciu hlavného kontrolóra

je 26. augusta 2015 do 14. 00 hod.

Podrobné informácie o voľbách a náležitostiach prihlášky 
nájdete na webstránke mesta www.novadubnica.sk.  

V júnovom čísle novín NZ sme vás informovali o plánovanej zme-
ne v organizácii dopravy v súbore B1. Záverom mesiaca júl boli 
pred bytovými domami číslo 5 a 6 osadené nové dopravné znač-
ky, ktoré komunikáciu zmenili na jednosmernú. Upozorňujeme 
vodičov, aby nové dopravné značenie rešpektovali. 

Ing. Ján Krumpolec, vedúci odd. výstavby

Po prerokovaní s DI PZ Trenčín bola na Trenčianskej ulici od 
prechodu pre chodcov pred spoločnosťou Edilan smerom na 
Trenčiansku Teplú osadená dopravná značka zakazujúca stá-
tie. Rovnaké značenie je umiestnené aj v opačnom smere. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

Nové knihy do našej 
mestskej knižnice

...to bol názov projektu, 
ktorým sa knižnica prostred-
níctvom svojho zriaďovateľa, 
mesta Nová Dubnica, uchád-
zala o dotáciu z Ministerstva 
kultúry SR a opäť úspešne. 

Tak ako minulý rok, i tento 
rok nám na rozšírenie kniž-
ničného fondu boli poskytnuté 
fi nancie. 

Za 2 000 eur pribudnú do 

knižnice diela pre čitateľov 
všetkých vekových kategórií 
od detí až po seniorov.

Na knihách zakúpených 
vďaka podpore ministerstva 
nájdu naši čitatelia text: „Pub-
likácia bola zakúpená s fi nanč-
nou podporou MK SR“.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

ZMENY V ORGANIZÁCII DOPRAVY V NAŠOM MESTE

Voľby hlavného kontrolóra 
mesta Nová Dubnica

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad/
     suterén/68 m2, sklad/suterén/51 m2

2) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/suterén/
     36 m2

3) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/prízemie/9 m2 
     
4) Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová: nebytové 
     priestory/1. poschodie/ 29 m2

Bližšie informácie: Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové 
oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134 a na internetovej 
stránke www.novadubnica.sk. Podmienky nájmu a obhliadku si 
môžete dohodnúť na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, 
Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV NA PRENÁJOM
(vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)

Do nového šk. roka vstúpi ZUŠ s novými oknami a strechou.

(pokračovanie z 1. strany)

Vtedy by sa dokončili do de-
siateho, prípadne jedenásteho 
mesiaca. Čo sa týka potrubia 
aj s prípojkami – všetko by 
malo byť do konca augusta 
hotové.“ Ing. Maša ďalej pri-
pomenul, že momentálne pre-
bieha asfaltovanie na Novej 
ulici, kde sa položili podklado-
vé vrstvy. „Podľa požiadaviek 
investora sa bude vykonávať 
úprava ulice v celej jej šírke,“ 
doplnil.

Krátko po verejnom stret-
nutí pristúpilo mesto Nová 
Dubnica v spolupráci so spol. 
Váhostav ku kompletnej re-
konštrukcii komunikácie na 
Novej ulici. Začalo sa pri Kul-
túrnom dome a bude sa po-
kračovať smerom k STK-čke. 
Po dokončení prác sa na ulici 
budú ťahať dve vrstvy súvislej 
asfaltovej plochy a pribudnú 
aj dopravné obmedzenia. Na 
celom úseku sa budú nachá-
dzať dva spomaľovače, ktoré 
budú znižovať rýchlosť, bude 

zakázaný prejazd nákladných 
vozidiel, tak isto aj státie a 
zastavenie týchto vozidiel. V 
priebehu júla 2015  dôjde prav-
depodobne aj k zjednosmerne-
niu ulice, ktorá spája Novú uli-
cu s Ulicou slobody. „Táto ulica 
je naozaj príliš úzka a keď po 
nej idú dve autá oproti sebe, 
majú veľký problém sa obísť,“ 
vysvetlil primátor. 

Obyvateľov mestskej časti 
Kolačín, okrem iného, zaují-
malo aj to, čo sa stane s poto-
kom, ktorý zostal po výkopo-
vých prácach na niektorých 
miestach zasypaný. „Spodná 
časť sa určite bude upravovať. 
Čakalo sa len na suchšie obdo-
bie, aby sme s tým mohli pra-
covať, objasnila situáciu zá-
stupkyňa spol. Váhostav, Ing. 
Omaníková. Doplnila, že tento 
rok sa dokončia aj práce, ktoré 
nemohli byť z rôznych dôvodov 
vykonané minulý rok. Bude 
sa tak asfaltovať aj Farská a 
Družstevná ulica.

-KS-

Diskusia v Kolačíne
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Ukončenie školského roka - bilancia našich škôl

Spojená škola sv. Jána Bosca

Základná škola na Ulici Janka Kráľa Súkromná ZŠ

V Spojenej škole sv. Jána 
Bosca sme v uplynulom škol-
skom roku pokračovali v 
skvalitňovaní vyučovania, a to 
najmä prostredníctvom využí-
vania možností, ktoré nám pri-
nášajú rôzne projekty. Vďaka 
projektom Digiškola, Aktivi-
zujúce metódy vo vzdelávaní 
a Rozvoj stredného odborného 
vzdelávania sme pripravení 
využívať ďalšie nové interak-
tívne tabule – počnúc škôlkou, 
cez ZŠ, gymnázium až po SOŠ. 
Ešte zaujímavejšia je príprava 
na používanie 40 tabletov, s 

ktorými sa už žiaci postupne 
oboznamovali. Vďaka grantu 
nášho mesta si naše študentky 
rozširovali obzory a skvalit-
ňovali jazyky v ruskom meste 
Dubna a Nórske fondy zase fi -
nancovali cestu do Osla. Veľmi 
kvalitnou vzdelávacou akciou 
bola naša už tradičná Štu-
dentská vedecká konferencia. 
Jej ďalší ročník bude fi nančne 
podporovať Raiffeisen banka 
a k aktívnej účasti budeme 
pozývať aj ôsmakov a deviata-
kov z okolitých ZŠ. Naši žiaci a 
študenti postupovali zo skve-

lých umiestnení v okresných 
kolách olympiád na krajské a 
regionálne kolá s kvalitnými 
umiestneniami (angličtina – 3. 
a 5. miesto v kraji, geografi a, 
matematika, Hviezdoslavov 
Kubín, literárne súťaže) a v 
Olympiáde ľudských práv sme 
bojovali aj na celoslovenskej 
úrovni.

V novom školskom roku 
nám pribudne cez 80 detí. 
Čaká ich veľa práce na sebe, 
ale veríme, že aj veľa zaují-
mavých aktivít a príležitostí. V 
rámci výchovného smerovania 

školy a pre posilňovanie vzá-
jomných vzťahov chceme na-
príklad opätovne pripraviť pre 
nastupujúcich školákov „Ak- 
čný víkend“, ktorý sa v tomto 
roku študentom veľmi páčil. 
Najväčšou odmenou pre nás 
je, keď vidíme, že z našej školy 
vychádzajú rozumní a kultivo-
vaní mladí ľudia, ktorí si vážia 
hodnoty a budujú úprimné 
vzťahy. Výsledky spoločných 
meraní -  najmä z Testovania 
9 - sú neporovnateľné s iný-
mi školami, nakoľko polovica 
žiakov z daného ročníka toto 
testovanie neabsolvuje, lebo 
navštevuje osemročné gym-
názium. Ich kvalitné študijné 
výsledky sa však, bohužiaľ, do 
štatistík nedostanú. Navyše, 
tie najpodstatnejšie hodnoty 
nie sú merateľné žiadnymi 
testovaniami, ale sú pre život 
najcennejšie.

Ďakujem všetkým vyučujú-
cim a pracovníkom školy, ako 
aj všetkým žiakom za vynalo-
žené úsilie a prácu na svojom 
osobnom raste a na skvalit-
ňovaní seba samých a našej 
školy. Teším sa na stretnutie v 
novom školskom roku.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ školy

Školský rok 2014/2015 bol 
pre Základnú školu na Ulici 
Janka Kráľa veľmi úspešný. 
Naši žiaci dosiahli viacero 
skvelých výsledkov na rôz-
nych vedomostných, záujmo-
vo-umeleckých a športových 
súťažiach. Prebojovali sa až 
na krajské kolá v Geografi ckej, 
Dejepisnej, Chemickej olympi-
áde, Olympiáde zo slovenské-
ho jazyka a literatúry. V športe 
nás najviac potešili dievčatá v 
hádzanej a chlapci v stolnom 
tenise. Najväčším úspechom 
bola účasť našej žiačky (Jes-

sica Šlepecká – 2.ročník) na 
celoslovenskom kole v súťaži 
Hviezdoslavov Kubín.

Spokojnosť možno vyjadriť 
aj s výsledkami celoslovenské-
ho testovania deviatakov. Naši 
žiaci dosiahli výsledky, ktoré 
sú lepšie ako slovenský prie-
mer a to z oboch testovaných 
predmetov, z matematiky aj 
slovenského jazyka a literatú-
ry. 

Teší nás aj fakt, že si našu 
školu vyberá pre svoje dieťa 
stále viac rodičov. Pri posled-
nom zápise do 1. ročníka sme 

zapísali 66 detí, čo výrazne 
prekonalo naše očakávania.

Podarilo sa nám zlepšiť vy-
bavenie školy. Okrem dvoch 
nových interaktívnych tabúľ 
sme vďaka zapojeniu sa do 
projektu Elektronizácia vzde-
lávacieho systému regionálne-
ho školstva získali 20 tabletov, 
ktoré môžu žiaci využívať vo 
vyučovacom procese. 

Dôležitá je aj otázka bez-
pečnosti. Aj v tejto oblasti sme 
urobili krok dopredu, staré, 
nebezpečné oplotenie areálu 
školy sme vymenili za nové, 

ktoré je bezpečnejšie a este-

tickejšie.

V budúcom školskom roku 

by sme chceli zopakovať skve-

lé výsledky a udržať nastolený 

trend, čo bude veľmi náročné. 

V pláne máme aj modernizá-

ciu vybavenia školy a školskej 

jedálne v spolupráci so zriaďo-

vateľom.

Mgr. Martin Staňo

riaditeľ školy

Keď sa obzriem späť, vi-
dím veľa dobrej, zmyslu-
plnej roboty. Začali sme s 
tvorbou ekoučebne a okolo 
našej školy vzniká „Záhrada, 
ktorá učí“. Hranice vyučova-
cích priestorov sme rozšírili 
smerom von.  Hoci máme 
malý pozemok, podarilo sa 
nám v ňom umiestniť niekoľ-
ko učebných prvkov: pries-
tor s vytvorenými dĺžkovými 
a plošnými mierami, slnečné 
hodiny, pokusné záhony z 
paliet, smerovník na sveto-
vé strany, ďalší na dediny a 
mestá v okolí, hmyzí hotel, 
bylinkovú špirálu, mini ja-
zierko so skalkou, kvetinové  
záhony... V teplých júnových 
dňoch  niektoré hodiny už 
prebiehali vonku a aj popo-
ludní bolo počuť v záhrade 
hudbu našich hudobníkov a 
vidieť prácu našich výtvar-
níkov. Deti natáčali  rekla-
my, filmy, mali sme vlastný 
filmový festival. V medziná-
rodnej súťaži Mladí reporté-
ri so svojim článkom obsadili 
1.miesto, s filmom 2.miesto. 
Dostali naozajstné novinár-
ske preukazy, fotoaparát, 
tablet a nezabudnuteľný 
vzdelávací pobyt v Banskej 
Štiavnici. 

Asi najviac nás potešili 
naši vedátori. Tento rok prá-
ca nadchla väčšiu skupinu 
žiakov. Kolektívy riešili za-
dané úlohy z prírodovedných 
predmetov: Fyzika, Biológia, 
Chémia, Matematika. Naši 
učitelia sa takto snažia po-
pularizovať medzi deťmi 
vedu a techniku. Dámy de-
viatačky napríklad skúmali 
vplyv nosenia opätkov na 
tvorbu lýtka a zdravie nohy. 
Chalanom sa asi najviac pá-
čila fyzikálna hračka. Takéto 
učenie je oveľa zaujímavejšie 
ako poučky, aj keď tie sa tiež 
treba učiť. Okrem získaných 
vedomostí sa žiaci naučia 
pracovať v tíme, byť aktívni, 
prepájať poznatky jednotli-
vých predmetov... A že sa im 
darilo, o tom svedčia pekné 
umiestnenia v Labáku: tre- 
tie, štvrté a piate miesto v 
konkurencii ZŠ a gymnázií 
z celého Slovenska. V júli si 
pôjdu prevziať ceny do Bra-
tislavy - Devínskej Novej Vsi 

do závodu Volkswagen Slo-
vakia-Autofórum. Určite naj-
vyšší počet súťaživých jedin-
cov máme medzi šachistami. 
Aj najviac ocenení. Tento rok 
ich neúrekom získala Janka 
Šošovičková, ktorá sa stala 
vicemajsterkou Slovenska 
v šachu dievčat do 10 ro-
kov. Vďaka tomuto  úspechu 
môže reprezentovať Sloven-
sko na Majstrovstvách Euró-
py v Chorvátsku. 

Osobne mám veľkú rado-
sť z realizovania predmetu 
Mediálna výchova. Pomáha 
nielen pripraviť dieťa na vy-
užívanie internetu, masovo-
komunikačných médií, ale 
najmä na život s nimi. Po-
kroku sa nevyhneme, ale je 
treba vytvoriť priestor pre 
dobrého sprievodcu v týchto  
nebezpečenstvách. A takým-
to radcom je práve predmet 
Mediálna výchova a šikovný 
učiteľ. Už dnes vás všetkých  
pozývame na odborný semi-
nár, ktorý v septembri usku-
točníme na túto tému.

Ťažko vymenovať všetky 
úspechy a zároveň napísať 
článok, ktorý by vás zaujal. 
Na záver aspoň spomeniem 
ocenenia v medzinárodnej 
súťaži Genius Logicus, kde 
nám piati žiaci získali zla-
té pásmo, viacerí sa nám 
krásne umiestnili v okres-
nom kole Pytagoriády, v 
Maxíkovi, Matematickom 
klokanovi, IBobrovi a zo 
športových súťaží zažiarili 
najmä naši plavci. Tí ostat-
ní, čo som ich nespomenu-
la, sa určite urazia. Má to 
jeden riaditeľ ťažké. Tak sa 
aspoň poďakujem všetkým 
za pomoc a spoluprácu. 
Samozrejme mestu, obom 
školám, škôlkam, knižnici, 
poradniam... Aký bol pre nás 
školský rok? Zaujímavý,  na-
pínavý a tvorivý. A vy si mys-
líte, že už skončil? Veď sedím 
v riaditeľni a píšem článok. 
A tých papierov, čo treba dať 
do archívu, záhradu poliať, 
všeličo poopravovať... Tak 
veselé leto!

PaeDr. Jana Kramárová
riaditeľka školy

Ďalší školský rok je za nami a opäť môžeme povedať, že bol veľmi úspešný. Každá škola sa môže pýšiť inými úspechmi a na svojich žiakov môže byť právom hrdá. ZŠ na Ulici Janka Kráľa do-
siahla najlepšie výsledky v monitoringu 9. ročníka, žiaci Spojenej školy sv. Jána Bosca reprezentovali svoju školu na Olympiáde ľudských práv na celoslovenskej úrovni a Súkromná základná 
škola má novú vicemajsterku Slovenska v šachu. To, ako prebiehal rok, nám podrobnejšie priblížili riaditelia jednotlivých škôl.

ZŠ na Ulici Janka Kráľa si pre svoje dieťa vyberá stále viac rodičov.

Súkromná ZŠ učí deti správne pracovať s médiami a technikou.

Žiaci Spojenej školy sv. Jána Bosca dosiahli skvelé výsledky v rôznych študent. olympiádach.
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Aj tento rok primátor ocenil 
skvelé výsledky žiakov

Hurá k vode! (prehľad kúpalísk v najbližšom okolí nášho mesta)

25. júna 2015 sa v Kultúrnej 
besede stretli žiaci, ktorí 
dosiahli počas školského 
roka 2014/2015 mimoriadne 
prospechové výsledky či re-
prezentovali školu a mesto 
na rôznych vedomostných a 
športových súťažiach. 

Ocenených bolo spolu štr-
násť žiakov zo všetkých novo-
dubnických škôl.  Svojou usi-
lovnosťou a poctivou prácou si 
vyslúžili uznanie nielen od uči-
teľov a riaditeľov škôl, ale aj od 
primátora mesta. Z jeho rúk si 

prevzali ocenenia a krásne en-
cyklopédie o histórii Európy či 
ľudskom tele. Vedomostí totiž 
nikdy nie je dosť.

OCENENÍ ŽIACI:

Základná škola Janka Kráľa:
Vladimír Vittek, 9.B
Lenka Vranová, 9.B
Simona Potočková, 9.A
Jessica Šlepecká, 2.B

Spojená škola sv. Jána 
Bosca – ZŠ a gymnázium:
Lenka Šišková, 8.A

Marek Lezo, 9.A
Viktória Krutáková, tercia
Adam Valt, tercia

Súkromná základná škola:
Janka Šošovičková, 4.S
Soňa Prekopová, 9.S

Základná umelecká škola:
Andrej Guliš - hudobný odbor
Patrik Čepela - literárno-dra-
matický odbor
Jakub Cmíral - literárno-dra-
matický odbor
Natália Vranová - hudobný 
odbor

Letné kúpaliská majú svoje čaro. Slnko, voda, smiech šantiacich detí a neodmysliteľné bufety s rokmi osvedčenou ponukou: langoše, hranolčeky a nanuky. A kam všade 
sa môžeme ísť okúpať v okolí Novej Dubnice? Pripravili sme pre vás malý prehľad kúpalísk, aby ste mali všetky informácie pekne pokope. Stačí už len zbaliť seba, deti, 
prípadne vnúčatá a ísť sa vyblázniť.

Kúpalisko Dubnica nad Váhom
Kúpalisko je otvorené každý deň od 10.00 do 18.00
Vstupné: Dospelí = 2, 50 € / Deti = 1,50 €

Termálne kúpalisko Pažiť,
Bánovce nad Bebravou
Kúpalisko je otvorené každý deň od 9:00 do 19:00
Celodenné vstupné: Dospelí = 4,50- € / Deti do 3r. = 
Zdarma! / Deti 3 – 15r. = 3,50 € / Seniori a ZŤP = 3,- €
Vstup po 15 hod.: Dospelí = 3,50- € / Deti do 3r. = Zdar-
ma! / Deti 3 – 15r. = 2,50 € / Seniori a ZŤP = 2,- €
Voľné atrakcie (v cene vstupu): 60m tobogán / 3x 16m 
dráhová šmýkačka

Kúpalisko Brumov – Bylnice
PO - NE: 10:00 – 19:00
Celodenné vstupné: Deti do 3r. = Zdarma! / Deti 3 – 
15r. + ZŤP = 25 Kč / Dospelí =50 Kč / Rodinné vstup-
né 2+2 = 100 Kč
Vstup po 17 hod.: Dospelí = 20 Kč / Deti 3 – 15r. + ZŤP 
= 15 Kč

Kúpalisko Valašské Klobouky
PO - NE: 9:00 – 19:00
Celodenné vstupné: Deti do 3 r. = Zdarma! / Deti do 
15r., seniori = 25 Kč / Dospelí = 40 Kč / Rodinné vstup-
né 2+2 = 100 Kč. 
Vstup po 14 hod.: Deti do 15r., seniori = 15 Kč / Dospelí 
= 30 Kč

Letné kúpalisko Dúha, Partizánske
PO - PIA: 10:00 – 19:00 / SO - NE: 10:00 – 20:00
Vstupné: 
Dospelí = 4 € (držiteľ karty mesta 3 €)
Deti a študenti = 2 € (držiteľ karty mesta 1,50 €)
Seniori = 2 € (držiteľ karty mesta 1,50 €)
ZŤP = 1 € (držiteľ karty mesta 1 €).
Vstup po 17 hod.:
Dospelí = 2€ 
Deti, študenti, seniori, ZŤP = 1 €

Bazén Grand, Trenčianske Teplice
PO – NE: 9:00 – 21:00
Cena na 1 hod. + 20 min. šatňa = 5,45 €
Príplatok za každú hodinu naviac = 3 €
Deti 3 – 14r. = 2,72 €

Kúpalisko Zelená žaba, Trenčianske Teplice
Kúpalisko bude otvorené od 1. 8. 2015
Kúpalisko: NE - ŠTV: 9:00 – 19:00 / PIA – SO: 9:00 – 20:00
Dospelí: Celodenné = 9,50 € / 3 hodinový vstup = 6 €
Deti do 3r. = zdarma / Deti 3-15 r., seniori, ZŤP: Celo-
denné = 6,50 € / 3 hodinový vstup = 5 €

Každý máme iné predstavy 
o lete a tom, ako ho čo naj-
lepšie využiť. Preto sme vy-
razili do ulíc nášho mesta a 
spýtali sa, ako je to s vami.

Ing. Peter Marušinec
primátor Novej Dubnice:
„Ja sa počas leta venujem 
ob- ľúbenému bicyklu a sa-
mozrejme rodine. S dcérkou 
radi navštevujeme kúpaliská 
v širšom okolí a máme v pláne 
vyraziť aj do Tatier.“

Simona Mercelová 
a Monika Melišková:
„My v lete chodíme von, pre-
chádzame sa, sadneme si na-
príklad na lavičku a kecáme 
alebo ideme na kofolu. Chceli 
by sme ísť aj na kúpalisko, len 
ešte nevieme na aké, musíme 
nejaké pozrieť.“

Kristína Košutová:
„Leto trávim rôzne. Čítam 
knihy alebo sa hrám so svojou  
4 – ročnou sesternicou Mať-
kou. Nedávno sme sa boli po-
zrieť na Smolenickom zámku, 
ale dovolenku neplánujeme.“

Pavol Fránek:
„Ja trávim leto väčšinou na 
záhradke so psíkmi Bennym 
a Lilou. Ale som dôchodca, 
takže žiadne veľké plány na 
leto nemám. Naše dôchodky 
sú také, že sa nedá veľmi plá-
novať.“

Medzinárodný deň rodín v podaní ZŠ na ulici Janka Kráľa.

Primátor Ing. Peter Marušinec odovzdal ocenenia spolu 14 žiakom.

Čo deťom k šťastiu treba...
...mať otca ako kamaráta,
maminu dlaň a popri tom
mať vždycky lásky plný dom.

Týmito slovami piesne A. 
Čobeja privítali žiaci 1. stup-
ňa Základnej školy na ulici J. 
Kráľa v Novej Dubnici a pred-
školáci svojich rodičov na 4. 
ročníku športového podujatia 
Ihrisko plné zábavy, ktoré sme 
i tento rok zorganizovali pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa rodín.

Deti v tandeme so svojimi 
rodičmi, dokonca i starými ro-

dičmi, zdolávali prekážky na 
jednotlivých stanovištiach, po-
dávali bravúrne športové vý-
kony, o zábavu bolo postarané.

Vynaloženú energiu dopĺ-
ňali všetci svorne vychýrený-
mi šiškami „našich kuchárok“ 
a ako sa už stalo tradíciou, 
vlastnoručným opekaním pri-
pravených dobrôt.

Vydarilo sa nielen počasie, 
ale, ako vždy, i celá akcia, o 
čom svedčili i šťastné úsmevy 
na tvárach detí. A to bol náš 
cieľ.

Dr. O. Bulková

Športové podujatie: 
Ihrisko plné zábavy Ako trávite leto?

ANKETA
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Jánsky haluškový
festival sa opäť vydaril

Z „poctivého nálezcu“ zlodej

Pohľad z Orlieho hniezda

VEĽKÁ LETNÁ SÚŤAŽ!

Zapojte sa do našej letnej súťaže o najkrajšiu dovolenkovú fotografi u.
Vyhrať môžete 2 lístky na skvelý koncert skupiny BACKWARDS!

Súťaž bude bežať od 1.8. – 15.8.2015. Svoje fotografi e z dovoleniek nám zasielajte na adresu 
slesarova@novadubnica.sk, alebo nám ich prineste priamo na Oddelenie kultúry na MsÚ

v Novej Dubnici. Víťaza vyhlásime v augustovom čísle!

Už v poradí 8. ročník Ján-
skeho haluškového festivalu 
si vymodlil spolu s turistami a 
futbalistami z Kolačína priam 
optimálne počasie, ktoré bolo 
prísľubom príjemne strávené-
ho dňa s viac ako  1 700 dobre 
naladenými ľuďmi.  Tí prišli 
v sobotu 20. júna  na  futbalo-
vé  ihrisko v Kolačíne, aby sa 
predovšetkým dobre najedli, 
napili a zabavili v spoločnosti 
svojich priateľov a známych.  
Členovia Klubu slovenských 
turistov Kolačín  už deň vopred 
nachystali stany, lavice, stoly 
a postavili stánky na ihrisko, 
ktoré predtým vzorne pripra-
vili futbalisti TJ Družstevník 
Kolačín. Zďaleka  sa vyníma-
la nová tribúna voňa- júca 
úplnou novotou. Tá ktorá sa 
napokon asi na 20 minút stala 
útočiskom pred dažďom, kto-
rý sa z neba spustil krátko po 
tom, čo preletelo nad hlavami 
účastníkov festivalu prekvape-
nie v podobe lietadla, darček 
od  p. Pšenáka.  Od rána sa na 
ihrisku zišlo niekoľko tímov – 
haluškári, gulášnici, výčapníci, 
zabávači, maliarky, lukostre-
lec, domáce pekárky, prevažne 
členky Jednoty dôchodcov z 
Kolačína i Handmade-Akami, 
Alenka Čierna s rodinou, tiež 
z Kolačína,  zaoberajúci sa 
výrobou domácich dekorácií. 
Všetci sa snažili, aby o 10.00 

h. bolo všetko pripravené pre 
prvých návštevníkov, ktorí pri-
chádzali postupne, nenápadne 
a ani neviem kedy zaplnili celú 
plochu futbalového ihriska. 
Deti s mamičkami (a občas aj 
s tatinkami, aby sme nikomu 
nekrivdili) smerovali ku ská-
kacím hradom alebo na hracie 
stanovištia, aby sa tam pod 
dohľadom animátoriek, pre-
važne pani učiteliek, vyšantili 
a zasúťažili si do sýtosti. Mno-
hí využili maľovanie na tvár, 
alebo si vyskúšali streľbu z 
luku. Veľkou atrakciou boli na-
fukovacie bubliny, a to nielen 
pre deti, ale aj dospelých. Tí, 
ktorí prišli bez detí, smerova-
li ku niektorému zo stánkov s 
občerstvením. Posilnením vý-
čapov sme sa snažili predísť 
dlhšiemu čakaniu v rade. K 
dispozícii boli už aj halušky a 
guláš. Príjemné počasie, pivo 
či kofola, k tomu pravé nefalšo-
vané slovenské halušky alebo 
guláš, hudba, priatelia a zná-
mi, smiech a radosť baviacich 
sa detí, vynikajúce  poctivé do-
máce koláče s bohatou plnkou 
či posýpkou, navôkol výborná 
nálada, čo viac si možno želať. 
Radosť mali aj organizátori. 
Koláče z Kolačína sa vypreda-
li už okolo poludnia, do 15.00 
h. sa predalo okolo 300 porcií 
gulášu a 1124 porcií halušiek! 
Takže padol aj 1000-porciový 

rekord, čo na haluškárskom 
tíme bolo aj vidieť. Našťastie, 
sú to zdatní turisti, takže voľa-
čo vydržia. Popoludnie patrilo 
prevažne dospelým a tradič-
ným súťažiam, akými boli pre-
ťahovanie lanom, súťaž v pití 
piva či točenie okolo suda s 
dojazdom do cieľa. Od 16.00 h. 
sa pridala živá hudba, pri kto-
rej bolo možné si aj zatancovať 
a vyblázniť sa. So zotmením sa 
ihrisko postupne vyprázdnilo 
a futbalisti začali s upratova-
ním. O tom, že sa v ten deň na 
ihrisku voľačo dialo, svedčili 
len haldy plastového odpadu 
a unavení organizátori. Z ich 
tvárí sa ale dal vyčítať aj pocit 
spokojnosti a radosti, že sa to 
celé vydarilo. Pri bilancovaní 
sa spomenuli drobné chybičky, 
ktorých sa budeme musieť na 
budúci rok vyvarovať, aby kaž-
dý ďalší ročník bol lepší a lepší, 
k spokojnosti ľudí, pre ktorých 
to futbalisti a turisti z Kolačí-
na, na počesť pamiatky Janka 
Uličného, autora myšlienky, 
celé robia. Poďakovanie patrí i 
sponzorom podujatia, pracov-
níkom MsÚ v Novej Dubnici a 
vedeniu mesta za podporu.

Uvidíme sa opäť v sobotu 25. 
júna 2016.

-sk-

Keď sme v roku 2010 navští-
vili niekdajšie Hitlerovo sídlo 
Kehlsteinhaus – Orlie hniezdo 
v Nemecku, sľúbili sme si, že 
sa tam ešte niekedy vyberie-
me, pretože počasie nám neu-
možnilo inak nádherné výhľa-
dy do okolia, ktoré sľubovali 
reklamné letáky. Svoj zámer 
sme zrealizovali v sobotu 27. 
júna. Takmer  päťdesiatka tu-
ristických nadšencov z Kola-
čína a okolia oželela pohodlný 
spánok v domácich príbytkoch 
a vymenilo ho za polospánok v 
autobuse. Ráno nás privítalo 
slnečným svitom a boli nám 
dopriate nádherné výhľady a 
príjemná vychádzka v okolí 
alpského jazera Königssee. 
Plní nádeje a odhodlania sme 
sa vybrali pešo do nášho cieľa 
na skalnatom hrebeni vo výš-

ke 1834 m.n.m. Niektorí zvo-
lili pohodlnejšiu a rýchlejšiu 
cestu špeciálne upravenými 
autobusmi a dosiahli vrchol 
zaliaty slnkom. Turistom to 
trvalo o čosi dlhšie a tí šťast-
nejší a hlavne rýchlejší prišli 
na vrchol skôr, ako sa spustil 
lejak, proti akému nie sú odol-
né ani tie najlepšie pršiplášte. 
História sa teda opakovala, 
ale, našťastie, nie až tak úplne, 
pretože po daždi sa vyjasnilo a 
pohľady nám boli dopriate. Na-
vyše, mnohí mali náhradné ob-
lečenie, minimálne v autobu-
se, a tak sa mohli prezliecť do 
suchého. Jednoducho sme po-
časie a jeho nevyspytateľnosť 
brali ako fakt, ktorý k alpským 
masívom patrí. Po vyvezení 
v zlatom výťahu sme využili 
pohostinnosť  reštaurácie na 

vrchole, ktorá  je dnes  vyhľa-
dávanou turistickou atrakciou, 
nielen pre svoju históriu,  ale 
i nádherný výhľad na priľahlý 
Berchtesgaden, Obersalzberg, 
jazero Königssee, ale i rakúsky 
Salzburg. Rovno oproti sa týči 
2 713-metrový Watzmann – 
druhý najvyšší vrch Nemecka.  

Na cestu dolu sme pre is-
totu použili už viacerí auto-
bus, aby sme stihli zájsť aj do 
múzea dokumentujúceho his-
tóriu nacizmu a regiónu, kto-
rý bol kedysi vyhľadávaným 
oddychovým miestom nacis-
tických pohlavárov. Ich sídla 
boli na konci 2. svetovej vojny 
zbombardované a dnes temnú 
minulosť tohto miesta pripo-
mína len múzeum. 

Na ceste domov sme  navští-
vili ešte mesto Salzburg, kde 
sme si dopriali hodinovú pre-
chádzku historickými ulicami, 
ktoré ožili hudobnými slávno-
sťami. Zo všetkých kútov zne-
la hudba, ľudia sa bavili a my 
sme si aspoň na chvíľu mohli 
vychutnať atmosféru tohto 
kultúrneho centra Rakúska.

Za 24 hodín sa toho nedá 
stihnúť veľa, ale nám sa to po-
darilo. A to, čo sme nestihli, si 
necháme nabudúce. Veríme, 
že sa k nám pridáte. Minimál-
ne v sobotu 29. augusta, keď 
sa spoločne vydáme ku krížu 
na Markovici, aby sme si pri-
pomenuli našu časť minulosti 
– výročie Slovenského národ-
ného povstania.

-sk-

Ani tento rok si fanúšikovia dobrého jedla a zábavy nenechali ujsť Jánsky haluškový festival.

Náš cieľ na skalnatom hrebeni vo výške 1834 m.n.m.

Dňa 11. 7. 2015 o 14:35 hod. 
príslušník Mestskej polície v 
Novej Dubnici na Mierovom 
námestí objasňoval priestu-
pok proti verejnému poriadku 
- vzbudenie verejného pohor-
šenia bezdomovcom P. D. z 
Novej Dubnice. Počas riešenia 
priestupku bezdomovcovi z 
vrecka vypadlo 335 €. K pôvo-
du peňazí sa nevedel vyjadriť, 
peniaze mu boli z dôvodu po-
dozrenia zo spáchania trestnej 
činnosti zaistené. Zistenou 
informáciou z OO PZ Dubnica 
nad Váhom, bolo potvrdené, že 
evidujú trestné oznámenie 63 
ročného občana F. D. z Dubni-

ce nad Váhom, ktorý oznámil 
odcudzenie 400 €. K okolnosti-
am krádeže uviedol, že dňa 10. 
07. 2015 si z bankomatu VUB 
banky v NDCA vybral fi nančnú 
hotovosť 800 €. Následne sa po-
hyboval po viacerých pohostin-
stvách v meste Nová Dubnica. 
V nočných hodinách sa ocitol 
v pohostinstve Apollo v Novej 
Dubnici, pričom bol už značne 
pod vplyvom alkoholu. Peniaze 
mal v ruksaku spolu s osobnými 
dokladmi. Z pohostinstva Apollo 
odišiel ešte viac podgurážený, 
pričom ruksak cestou stratil. 
Na ulici Pribinove sady ho však 
dobehol „poctivý nálezca“, kto-

rý mu priniesol ruksak, ktorý 
vraj našiel pred pohostinstvom. 
 Až po vytriezvení v nasledujúci 
deň zistil, že mu z ruksaku chý-
ba 400 €. Tu si pospomínal na 
návštevy pohostinských zaria-
dení ako i na vrátenie ruksaku 
nejakou osobou.

„Poctivým nálezcom“ bol 
práve bezdomovec P. D., ktorý 
sa ku krádeži priznal, peniaze 
odcudzil ihneď po nájdení ruk-
saku. 65 € minul pre vlastnú 
potrebu na nákup alkoholu a 
zaistených 335 € bolo vrátených 
poškodenému.
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BLUEGRASSOVÝ VEČER
sobota 22. augusta o 19.00 hodine
letný amfi teáter 

12. ročník česko – slovenského festivalu pohodovej bluegras-
sovej hudby. Účinkujú: Dřevěná tráva, The LOG, Benefi t, 
BLACK JACK, Bratia Šupákovci. Vstup: zdarma.

DYCHOVÁ HUDBA BUČKOVANKA
sobota 15. augusta o 17.00 hodine
Dom kultúry Kolačín 

„Bučkovec“ je názov časti obce Moravské Lieskové v okrese 
Nové Mesto nad Váhom, od ktorého sa odvíja dnešný názov 
známej hudby podjavorinského regiónu - BUČKOVANKA. 
Základným repertoárom je ľudová pieseň, ktorá vďaka úzkej 
územnej spätosti s „druhou stranou Javoriny“ je obohatená o 
klenoty českej a moravskej hudby. Bučkovanka  je známa kva-
litnými výkonmi hudobníkov, sólistov, inštrumentalistov, ale aj 
spevákov. 

Dychová hudba NEDADONOVČIANKA
nedeľa 9. augusta o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Radosť a muzikantské srdce rozdáva DH Nedanovčianka na 
festivaloch, plesoch, kultúrnych podujatiach. Novodubničania 
sa môžu tešiť na skladby slovenských a zahraničných sklada-
teľov, polky, valčíky, ľudové piesne aj moderné skladby.

RUSKÁ KRÁSA 
piatok  7. augusta o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Folklórny súbor bol založený na pôde Fakulty pedagogiky Mos-
kovskej univerzity v roku 2010. Členmi súboru sú študenti a uči-
telia tejto fakulty. Repertoár skupiny pozostáva predovšetkým z 
piesní, ktoré  študenti zozbierali počas ich etnografi ckých expe-
dícií. Spevákov sprevádzajú hudobníci, ktorí hrajú na typických 
ruských hudobných nástrojoch – okaríne, fl aute, gitare, a bala-
lajke.

Ruský folklórny súbor ZVONICA, Rusko 
sobota 1. augusta o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Ruský folklórny súbor bol založený roku 1986 v Omsku. Súbor 
si kladie za hlavný  cieľ oživovanie a propagáciu kultúrnych ľu-
dových tradícií rodného kraja. Zaoberá sa výskumnou, pedago-
gickou, zberateľskou a, samozrejme, interpretačnou činnosťou. 
Za roky existencie si súbor vypracoval svoj vlastný štýl podania. 
Je skutočným nositeľom ruskej kultúry Sibíri a umožňuje rene-
sanciu tradícií vytvorených historicky bývalými generáciami. 
Do repertoáru súboru patria napríklad svadobné obrady, ľudové 
zvyky a tradície pri rôznych sviatkoch, najmä náboženských, ľu-
dové veselice, obradné piesne. O kvalite súboru svedčí aj to, že 
zahajoval Letné olympijské hry v Soči v roku 2014.

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Nová Dubnica žije kultúrou

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

Pridajte sa za priateľa  a sle-
dujte aktuálne pozvánky na 
zaujímavé akcie.

NOVODUBNICKÉ KULTÚRNE LETO 2015

Narodili sa nám zlatíčka:
Martin Kružliak, Michal Bielik, Peter Cibulka, Brani-
slav Suchan, Peter Mahďar, Adelka Slimáková, Tobias 
Lamačka

Na spoločnej ceste životom:
Tomáš Šimonovič – Terézia Veselá, Peter Gašperák 
– Kristína Baďurová, Ing. Viliam Kotlárik – Iveta Ko-
níčková, Ľuboš Freyer – Bc. Lenka Peťovská

Opustili nás:
Mária Filová, Agnesa Bortelová, Jozef Fornadeľ, Eva 
Brezničanová, Milan Haliak, Pavol Potočný, Libor 
Buček, Oľga Zigová, Ján Prachař, Zdenka Šimková, 
Emília Buzášová, Marta Madová, Ing. Iveta Staňová, 
Václav Plecháč, Jarmila Patáková, Ing. Karol Orlita

Spoločenská kronika

 
 
 
 
 
 
 
 

222888... 888... (((pppiiiaaatttoookkk))) ooo 111555...000000 hhhoooddd...
SLÁVNOSTNÉ KLADENIE VENCOV K HROBU bojovníka v SNP kpt. Flóriša Be ušku
Cintorín vo Ve kom Kola íne

222999... 888... (((sssooobbboootttaaa))) ooo 999...333000 hhhoooddd...
PO STOPÁCH SNP NA MARKOVICU
Klub slovenských turistov Kola ín pozýva všetkých priaznivcov turistiky na letný
výstup na Markovicu. Ku krížu môžete vystúpi individuálne i organizovane. Zraz
je pred Kultúrnym domom Kola ín o 9.30 hod. alebo na vrchole pri kríži o 11.00
Po nenáro nej turistike sa môžete teši na guláš v Hostinci na lú kach v
Kola íne a príjemné posedenie pri hudbe.

Prí te s nami oslávi 71. výro ie Slovenského národného povstania ! 

Zájazdy oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica:

Informácie a predpredaj miesteniek: Oddelenie kultúry a špor-
tu MsÚ Nová Dubnica, tel.0424433484, kl. 110,112, kebiskova@
novadubnica.sk.

PROSIECKA  A  KVAČANSKÁ
DOLINA
Sobota 8.8.2015
Zájazd do jednej z najkrajších dolín Slo-
venska. Cena: 15 € (doprava, sprievod-
ca, občerstvenie) 

KRAKOV a soľná baňa VIELIČKA
Sobota 12. 9. 2015  
Cena: 36 € (doprava, sprievodca, vstup 
do Vieličky)

MÚZEJNÁ VIEDEŇ 
Pondelok 26.10.2015                                                                                                                   
Cena: 22 € (doprava, sprievodca)

Pozvánka na zájazdy

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oddelenie kultúry a športu MsÚ a Mestská polícia vás pozývajú na PREDAJNÉ TRHY, ktoré sa 
uskutočnia dňa 1. 9. (utorok ) v čase 7:00 - 15:00 hod. na Mierovom námestí v Novej Dubnici.

Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Prevádzka: Topoľová ul. 781/5 (budova TEKOS)
Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA
NA POHREBNÉ SLUŽBY

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

AKCIA!!! Žulový 1-hrob
s pomníkom od 950 Eur

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Pavol Dušička
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, 
ostáva v nás... V týchto dňoch si pripomíname 3. 
výročie úmrtia Pavla Dušičku. S láskou spomína 
manželka, deti s rodinami a vnúčatá.

Tomáš Šimanský
12. augusta uplynie rok odvtedy, čo nás vo veku 
34 rokov náhle opustil náš milovaný syn a brat 
Tomáš Šimanský. S láskou a úctou spomína 
mam, otec, brat a celá rodina.

Gustáv a Darina Hvožďarovi
Dňa 24. mája a 14. júna 2015 uplynulo 5 rokov a 
1 rok, čo nás navždy opustili manželia Gustáv a 
Darina Hvožďarovi. S láskou a úctou spomínajú 
dcéra a syn s rodinami, vnúčatá a ostatná rodi-
na.

Mgr. Antonín Bučko
Dni plynú, len bolesť v srdci zostáva a nedá za-
budnúť. Dňa 6. júla uplynul rok, odkedy nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko Mgr. 
Antonín Bučko. Ďakujeme za tichú spomienku. S 
láskou smútiaca rodina.

Ján Šlesar
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary rodine, susedom, priateľom a známym, ktorí 
8. júna na poslednej ceste odprevadili milovaného 
manžela, otca a dedka Jána Šlesara. Ďakuje man-
želka, deti a vnučky.

Jozef Doboš
22. júla uplynuli 3 roky, čo tíško a navždy odišiel 
Jozef Doboš, náš milovaný manžel, otec a dedko. 
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri 
plamienku sviečky sa za teba modlíme. Odpočívaj 
v pokoji. S láskou spomínajú manželka s rodinou.

Milan Haliak
Dňa 24. júna 2015 nás navždy opustil milovaný 
manžel a otec Milan Haliak. Touto cestou ďakuje-
me celej rodine a všetkým priateľom a známym za 
účasť a prejavy sústrasti pri jeho poslednej ceste. 
Ďakuje smútiaca manželka a dvaja synovia s ro-
dinami.

Vladimír Batka
20. mája nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec Vladimír 
Batka. Celej rodine a všetkým známym zo srdca ďakujeme za 
účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary pri jeho poslednej ceste. 
Ďakuje manželka s rodinou.

Predajné trhy v Novej Dubnici

Vaša cesta k úspechu 
začína v Allianz - Slovenskej poisťovni. 
Nechajte sa na nej sprevádzať tými  
najlepšími na trhu!
Neradi prešľapujete na mieste, hľadáte zmenu, chcete  
napredovať a zabezpečiť sa do budúcnosti? Celý náš tím  
je tu len pre vás!

Do svojich pobočiek v Novej Dubnici, Dubnici nad Váhom,  
Trenčianskej Teplej a Trenčína hľadáme nových spolupracovníkov, 
ktorým vieme ponúknuť:
• zázemie najväčšej a najstabilnejšej poisťovne na trhu  
• osobnostný a profesionálny rast v oblasti poisťovníctva  
• bezplatné odborné vzdelávania  
• množstvo ďalších benefitov

Ozvite sa nám!

Mgr. Ivana Dubničková
Tel.: 0902 332 078
E-mail: ivana.dubnickova@os.allianzsp.sk

Roman Škunda
Tel.: 0917 123 218
E-mail: roman.skunda@or.allianzsp.sk 

 v plnení         
 vašich snov,  zarábajte  s nami
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

21. Continental Novodubnický maratón

Úspešná sezóna KST Kolačín

Futbalu v Kolačíne sa darí

FUTBAL LETO 2015

Krajské športové 
hry seniorov

Na Majstrovstvách Sloven-
ska v pretekoch turistickej 
zdatnosti v Košickej Belej nás 
reprezentovali štyria prete-
kári a urobili nám obrovskú 
radosť. Cez krajské kolo, ktoré 
bolo tento rok v Košeci, sa pre-
bojovali viacerí naši súťažiaci, 
no nie všetci sa z rodinných či 
osobných dôvodov mohli zú-
častniť celoslovenského fi nále. 
Úspech sme však zaznamenali 
aj pri nižšom počte pretekárov. 

Štefan Červenka získal v 
kategórii Muži B bronzovú 
medailu, Frederik Paluska, 
starší žiak, bol na pretekoch 
prvýkrát a hneď sa mu ušla 
strieborná medaila. Ľubomír 
Calpaš bol v kategórii Muži 
A najlepší zo všetkých – zís-
kal zlatú medailu a stal sa vo 
svojej kategórii MAJSTROM 
SLOVENSKA!  

Podmienky boli veľmi ná-
ročné, azda najťažšie, odkedy 
sa pretekov zúčastňujeme, 
preto tri medaily naozaj tešia. 
Poďakovanie patrí aj Janke 
Kotúčovej a jej rodičom za 
podporu. Janka získala majs-
terský titul minulý rok, no po 
postupe do vyššej kategórie 
nestačila predbehnúť staršie 
pretekárky. 

Verím, že na budúci rok to 
aj v jej kategórii vyhráme my! 
Úspechy, ktoré sme dosiahli 
na pretekoch, sú výsledkom 
systematickej práce s mláde-
žou v tejto oblasti i jednotli-
vých pretekárov, ktorí na sebe 
neustále pracujú a dobrými 
výsledkami, ktoré dosahujú, 
šíria  dobré meno nášho klubu 
i obce Kolačín. 

-sk-

MFK Nová Dubnica pozýva chlapcov a dievčatá vo veku 
6-10 rokov, ktorí obľubujú futbal, na letnú akciu pripravo-
vanú počas letných prázdnin.

Termín:
03.08.2015 – 14.08.2015 denne v čase 10.00 hod. –  12.00 hod. 

Deti, je potrebné, aby ste si doniesli vhodné oblečenie a 
športovú obuv. Akcia sa koná za každého počasia. Príďte 
sa zahrať a spríjemniť si prázdniny! V prípade záujmu nás 
kontaktujte na tel. čísle 0908 115 957 

MFK Nová Dubnica

OSA Športová Akadémia pozýva všetky malé i väčšie deti, rodičov, sta-
rých rodičov na ďalšie zo športových podujatí.

OSA NOČNÝ BEH MESTOM a jeho 2. ročník sa opäť uskutoční v 
auguste za svetiel pouličných lámp a svietiacich balónikov. Na svoje si 
opäť prídu všetky vekové kategórie.

Viac na web stránkach OSA Akadémie: www.osaacademy.sk

V nedeľu 5. júla sa konal na 
ihrisku v Kolačíne futbalový 
turnaj žiakov. Na turnaji sa 
zúčastnili štyri mužstvá:  Ko-
lačín, Nová Dubnica, Miku-
šovce a Trenčianska Teplá.

Aj napriek extrémnym tep-
lotám sme mali možnosť vidieť 
naozaj kvalitné zápasy. Mladí 
futbalisti dokazovali dobrú pri-
pravenosť a svojimi výkonmi 
uspokojili prítomných divákov.
Celkovým víťazom sa stal do-
máci tím z Kolačína, ktorý 
prešiel turnajom bez prehry. 
Na druhom mieste skončili 

Mikušovce, na treťom mieste 
sa umiestnila Nová Dubnica a 
na štvrtom chlapci z Trenčian-
skej Teplej.

Úspechy mládeže však ne-
boli jediné. Družstvo mužov 
odohralo turnaj v Prejtej, kde 
obsadilo 2. miesto. Najväčším 
úspechom je však postup mu-
žov do vyššej súťaže, ktorý sa 
podaril po troch rokoch. 

Všetkým hráčom ďakujeme 
a tešíme sa na novú sezónu!

Jaroslav Tlapák
predseda TJ

23. jún 2015 bol opäť sviat-
kom pohybu seniorov JDS 
Trenčianskeho kraja. V športo-
vej hale ZŠ Janka Kráľa v No-
vej Dubnici sa stretlo viac ako 
270 pretekárov zo všetkých 
okresov kraja, aby si s chuťou 
zašportovali. 

Ani horšie počasie, ktoré 
prinútilo organizátorov použiť 
„mokrý variant“ atletických 
súťaží, neubralo účastníkom 
na dobrej nálade. Využili sme 
aj pohostinstvo mestského 
stolnotenisového klubu v ich 
„vylepšenej“ herni, a tak nás 
mrzela iba zatvorená krytá  
plaváreň.

Slávnostného otvorenia 
za zúčastnili: predseda TSK 
Ing. Jaroslav Baška, primátor 
mesta Nová Dubnica Ing. Pe-
ter Marušinec, primátor mes-
ta Dubnica nad Váhom Ing. 
Jozef Gašparík, riaditeľ ZŠ 
Janka Kráľa Mgr. Martin Sta-
ňo, zástupca primátora mesta 
Nová Dubnica Bc. Pavol Pažít-
ka. Čestným hosťom bol – ako 
každoročne – aj Janko Zacha-
ra, olympijský víťaz v boxe.

Predsedníčka KO JDS 

Trenčín a členka Rady ÚJDS, 
Mgr. Anna Prokešová, pri sláv-
nostnom otvorení pripome-
nula úspešnú reprezentáciu 
kraja na 17. celoslovenských 
športových hrách v Bratislave, 
kde sme obsadili v súťaži kraj-
ských družstiev 1. miesto.

Po celodennom zápolení v 
deviatich športových disciplí-
nach a štyroch vekových kate-
góriách preberali najúspešnej-
ší jednotlivci zlaté, strieborné 
a bronzové medaily a všetci 
súťažiaci účastnícke listy. 
Najúspešnejšie okresy v jed-
notlivých kategóriách poháre 
pre víťazov. Putovný pohár 
predsedu TSK získal prvýkrát 
okres Považská Bystrica.

Okres Ilava úspešne repre-
zentovali Novodubničania: 
Pavol Duďák, Dušan Hošták, 
Ivan Kobza a Jozef Kutiš – 
všetci získali po dve medaily. 

Poďakovanie patrí všetkým 
rozhodcom a pracovníčkam 
CVČ v Novej Dubnici.

Mgr. Ivan Prokeš
hlavný rozhodca

V sobotu 29. augusta 2015 si 
dávajte na uliciach pozor! 
Časť nášho mesta pri mest-
skej plavárni totiž obsadia 
húfy cyklistov a bežcov sú-
ťažiacich v 21.ročníku Conti-
nental Novodubnického ma-
ratónu. Najstarší slovenský 
maratón horskej cyklistiky. 
Otvorené majstrovstvá te-
rénnych jednokoliek Sloven-
skej republiky. Bežecké kro-
sové preteky. Všetko v jeden 
deň v našom meste. 

Continental Novodubnický 
maratón organizuje MTB klub 
Dubnica v spolupráci s mes-
tom Nová Dubnica už niekoľko 
rokov. „Dubničák“ patrí medzi 
kultovú záležitosť horskej cyk-

listiky, pretekári mu udeľujú aj 
titul najkrajšieho slovenské-
ho maratónu, najmä vďaka 
malebnosti chrbtov a údolí 
Strážovských vrchov. Už po 
piaty rok maratón navštevujú 
aj priaznivci tzv. unicyklistiky,  
jazdy na jednokolesovom bi-
cykli; bežecké krosové preteky 
mali premiéru len minulý rok. 
Súčasťou podujatia je aj sprie-
vodný program v amfi teátri 
letného kina, určený nielen 
pretekárom, ale i bežným smr-
teľníkom – divákom. 

Novinkou tohto roku sú 
nové pretekárske trasy, ve-
dúce po okolitých horách a 
lúkach. Najdlhšou trasou s 
najväčším prevýšením je trasa 
KING s dĺžkou 104 km a pre-

výšením 3870 m. Najkratšou 
trasou je bežecká trať BABY 
12km/430m, pre cyklistov je 
to trať BASIC 20 km/630 m. 
Návštevníci maratónu sa opäť 
môžu tešiť na súťaž o najpo-
četnejšiu maratónsku rodinu, 
pretekárky ženského pohla-
via zabojujú o titul TEKMAR 
kráľovná Baske (najrýchlej-
šia pretekárka pri výstupe na 
vrch Baske). Absolútny víťaz 
najdlhšej trate KING získa 
Pohár primátora mesta Nová 
Dubnica. 

V amfi teátri letného kina 
bude pre širokú verejnosť pre-
biehať na cyklotrenažéroch 
súťaž o hodinky značky FES-
TINA – FestinaChronoBike 
Tour 2015. Návštevníci si tiež 

môžu skúsiť na vlastnej koži 
aké to je, prevrátiť sa v aute 
hore nohami, na trenažéri pre-
vrátenia motorového vozidla 
od BECEPu. Čerešničkou na 
torte je vystúpenie  hudobno-
-pracovnej skupiny Vrbovskí 
víťazi v priestoroch cieľa v po-
obedňajších hodinách. 

Viac informácií o maratóne, 
prihlasovaní, trasách a kate-
góriách a taktiež o programe 
podujatia sa dozviete na webo-
vej stránke www.maraton.sk. 
Prípadne sledujte naše so-     
ciálne siete Facebook alebo 
Twitter – MTB klub Dubnica 
pre vždy čerstvé informácie.

Tento rok sa stretlo viac ako 270 pretekárov seniorov.


