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Poslanci rokovali dňa 29. 5. 
2019 v Kultúrnom dome v Ko-
lačíne. Program obsahoval 13 
bodov. V bodoch jeden a dva 
išlo o správu o hospodárení                                                          
s rozpočtom mesta za prvé tri 
mesiace roka 2019 a prehľad 
pohľadávok. V treťom bode 
poslanci schválili VZN mesta 
o určení názvu ulíc v obytnej 
zóne Vavrová - ulice budú ozna-
čené nasledovne: Levanduľo-
vá, Šípková, Jabloňová, Viš-
ňová a Hrušková. Ak sa vám 
názvy ulíc nepozdávajú, vedzte, 
že investor vysadí do každej 
ulice príslušné druhy stromov 
(na Ul. Višňová budú vysadené 
stromy višní a pod.). Body štyri 
až osem predstavovali správy    
o hospodárení a podnikateľskej 
činnosti mestských organizácií 
a spoločnosti TERMONOVA. 
Zo správ vyplýva, že spoloč-                                                          
nosť TEKOS Nová Dubnica 
s.r.o., hospodárila za rok 2018 
so stratou 21.573 eur. Uvedená 
strata bola spôsobená rôzny-
mi skutočnosťami, ktoré sa 
v priebehu roka objavili. Na-
priek tejto skutočnosti, TEKOS 
Nová Dubnica si plní všetky 
záväzky voči úradom, dodáva-
teľom a zamestnancom. Spo-
ločnosť Nová Dubnica Invest, 
s.r.o. oboznámila poslancov 
s výsledkami hospodárenia, 
vypočuli sme si vyhodnotenie 
letnej sezóny 2018, ako aj stav 
príprav kúpaliska Letka na se-
zónu 2019. Poslanci sa pýtali na 
možnosť platenia vstupného 
platobnou kartou či na možnosť 
zaviesť predaj permanentiek. 

Zo správy, ktorú predniesol ná-
čelník mestskej polície vyplýva, 
že na území mesta sa realizu-
je majetková, násilná, ale aj 
ekonomická trestná činnosť.                                              
V roku 2018 na mestskej polícií 
pracovalo dvanásť zamestnan-
cov. V policajnej profesii osem 
príslušníkov a na chránenom 
pracovisku štyria zamest-
nanci. Mestská polícia v roku 
2018 celkovo zaevidovala 1938 
priestupkov, pričom z tohto 
počtu objasnili 1928 priestup-
kov, čo predstavuje 99,44 %  
objasnenosť. Zo správy, ktorá 
bola poslancom doručená, je 
zrejmé, že hlavným predme-
tom činnosti spoločnosti TER-
MONOVA a.s., za rok 2018 je 
výroba, rozvod a predaj tepla 
a teplej úžitkovej vody, chladu, 
výroba a predaj elektriny. Ak-                                                  
ciová spoločnosť TERMONO-
VA a.s. za rok 2018 hospodárila 
so ziskom 148.835 eur. Zisk val-
né zhromaždenie spoločnosti 
schválilo previesť na účet ne-
rozdeleného zisku. Zástupca 
spoločnosti TERMONOVA a.s., 
sa rokovania zastupiteľstva 
nezúčastnil. V ďalšom bode 
poslanci súhlasili s vecným 
bremenom vo výške 10 eur za 
m2 pre vlastníkov bytov na Ul. 
Petra Jilemnického č. 5, ktorí 
plánujú realizovať výstavbu 
balkónov na častiach pozem-
kov vo vlastníctve mesta.  

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.novadubnica.sk.

Už v piatok 14. júna boli na 
našom krásnom kúpalisku 
jeho prví návštevníci. Se-
zónu sme oproti minulému 
roku spustili o dva týždne 
skôr, avšak momentálne 
bude kúpalisko k dispozícii 
len cez víkend a počas týžd-
ňa až po 14. 00 hod. 

Dôvodom tohto kroku je, že  
väčšina zamestnancov sú štu-
denti, ktorí ešte plnia školskú 
dochádzku.

Od júla  bude otvorené celý 
týždeň podľa otváracích hodín 
až do ukončenia letnej sezóny 
v prvej polovici septembra.  
Všetko bude závisieť od po-
časia, ktoré ovplyvniť nedoká-
žeme.

A čo nové  máme pre vás pri-
pravené?

Zakúpili sme ďalších 20 le-
žadiel, v jedálnom lístku sme 
vymenili klobásku za zemiako-
vé placky. Veríme, že si na nich 

pochutíte  rovnako ako my pri 
ich testovaní.  Počas letnej se-
zóny si bude možné v pokladni 
kúpaliska zakúpiť tričko mesta 
Nová Dubnica. Jeho cena je 10 
eur. V ponuke máme dámske 
a pánske tričká štandardných 
veľkostí. Koncom júla by mal 
návštevníkom uľahčiť kontrolu 
kreditu terminál, ktorý bude 
umiestnený v ľavej časti objek-
tu zmrzliny.

Veríme, že si tohto ročnú 
sezónu na našom kúpalisku 

užijete a oddýchnete si od 
starostí bežného dňa. Všetci 
zamestnanci kúpaliska urobia 
pre to maximum. Tešíme sa 
na vás.

Viac aktuálnych informá-
cií nájdete na webovej strán-
ke mesta https://novadubni-
ca.eu/invest.

-el-

Odpustenie je rozhodnutie, nie pocit. Odpustiť znamená, 
rozhodnúť sa neprechovávať negatívne myšlienky na minulosť 
voči tomu druhému. 
Otázka neznie, či sa cítim ako odpúšťajúci, lebo to nemusím 
hneď cítiť. Otázke znie, či chcem odpustiť a prepáčiť zranenie?
Niekto povie: „Nemôžem mu (jej) odpustiť“. „Nemôžem“ je 
však v skutočnosti len iným vyjadrením „nechcem“ alebo 
„nedokážem odpustiť“.
Nemôžeme podceniť skutočnosť, že odpúšťanie je ťažké                    
a často musíme prosiť o pomoc zhora. Ak sa však rozhodneme 
odpustiť, pocity odpustenia sa dostavia neskôr. U niektorých 
rýchlo, u iných postupne počas dlhšieho obdobia.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov



Okrsky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu %
Počet voličov zapísaných 
v zozname voličov 1361 870 1043 1141 1153 1171 1020 928 729 9416
Počet voličov, ktorí 
sa zúčastnili na hlasovaní 266 196 388 402 254 375 279 216 187 2563 = 27,22%
Počet voličov, ktorí
odovzdali obálku 266 196 385 402 254 372 279 216 187 2557
Počet platných 
odovzdaných hlasov 262 193 378 394 244 365 273 212 186 2507
Počet platných hlasov pre 
politickú stranu
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SMER - sociálna demokracia 56 46 87 79 70 72 63 75 21 569 = 22,70%
Kresťanská demokracia - 
Život a prosperita 2 0 1 3 0 2 1 1 0 10 = 0,40%
Kotleba - Ľudová strana
Naše Slovensko 43 22 35 46 32 39 28 18 34 297 = 11,85%

KOREKTÚRA - Andrej Hryc 3 4 3 3 2 5 4 0 0 24 = 0,96%

Slovenská národná strana 18 10 13 12 7 21 13 13 10 117 = 4,67%

SME RODINA - Boris Kollár 10 8 9 7 5 8 8 11 10 76 = 3,03%
OBYČAJNÍ ĽUDIA a 
nezávislé 17 10 24 12 13 13 11 3 9 112 = 4,47%
STAROSTOVIA A 
NEZÁVISLÍ 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5 = 0,20%

Strana práce 0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 = 0,16%
Strana tolerancie 
a spolunažívania 0 1 1 2 0 0 0 0 0 4 = 0,16%

HLAS ĹUDU 1 1 0 0 3 0 2 0 0 7 = 0,28%

Maďarská kresťanskodemo-
kratická aliancia - Magyar 
Kereszténydemokrata 
Szövetség 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%

DOPRAVA 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 = 0,08%
Kresťanskodemokratické
hnutie 19 10 27 49 14 18 18 9 10 174 = 6,94%

Strana zelených Slovenska 1 4 5 2 3 9 6 2 0 32 = 1,28%

MOST - HÍD 0 0 0 1 2 1 0 1 0 5 = 0,20%

PRIAMA DEMOKRACIA 2 0 0 0 1 1 0 1 1 6 = 0,24%
Strana rómskej koalície
- SRK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%
SLOVENSKÁ 
KONZERVATÍVNA STRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%
SLOVENSKÁ NÁRODNÁ 
JEDNOTA -  strana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%
Strana maďarskej komunity - 
Magyar Közösség Pártja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%

DOMA DOBRE 0 4 1 1 3 0 1 0 10 = 0,40%
Koalícia Komunistická strana 
Slovenská,VZDOR - strana 
práce

1 0 2 0 6 1 1 7 18 = 0,72%

EURÓPSKA 
DEMOKRATICKÁ STRANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%

Slobody a Solidarita 30 22 49 48 15 46 20 12 18 260 = 10,37%
Slovenská ľudová strana 
Andreja Hlinku 0 0 0 2 0 1 1 0 4 = 0,16%

NAJ - Nezávislosť a Jednota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%

Kresťanská únia 13 15 52 40 15 47 35 18 38 273 = 10,89%
Koalícia Progresívne 
Slovensko a SPOLU - 
občianska demokracia

43 33 65 76 50 71 57 38 28 461 = 18,39%

Demokratická strana 0 2 3 7 1 2 2 0 17 = 0,68%

NÁRODNÁ KOALÍCIA 2 1 0 4 2 4 1 1 5 20 = 0,80%

262 193 378 394 244 365 273 212 186 2507

Výsledky hlasovania občanov mesta Nová Dubnica

vo voľbách do Európskeho parlamentu konaných dňa 25. mája 2019
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Záhrada plná poznania

Beseda s obľúbenou spisovateľkou 
a šesťhodinový čitateľský maratón

Z dotácie modernizujeme 
kamerový systém v meste

Posledný májový týždeň 
usporiadala knižnica pre     
žiakov škôl dve akcie, na kto-
rých sa zúčastnilo takmer 
400 detí.

Dňa 28. mája besedovali 
tretiaci so spisovateľkou Gab-
rielou Futovou, ktorá v súčas-
nosti patrí medzi najobľúbe-
nejšie detské autorky. Deti sa 
na spisovateľku veľmi tešili. 
Už niekoľko týždňov čítali jej 
knihy, navštevovali knižnicu 
a zháňali si o nej informácie. 
Beseda prebehla v príjemnej 
atmosfére. Pani Futová im 
pútavo a vtipne porozprávala 
o sebe, svojej rodine, o tom, 
kde čerpala námety na svoje 
knihy, ale aj o novinke, ktorá 
čoskoro vyjde. Odpovedala na 
zvedavé otázky a na záver bola 
samozrejme autogramiáda       

a fotenie.
Dňa 30. mája sa knižnica 

zapojila do 12. ročníka ce-
loslovenského čitateľského 
maratónu, ktorý organizovala 

Linka detskej istoty. Odštarto-
vali sme o deviatej hodine, no 
a potom si odovzdávali štafetu 
školopovinné deti. Čítali prvá-
čikovia, deviataci i gymnazisti, 
každý podľa svojich schopnos-
tí prečítal jednu stranu vopred 
pripravenej knihy.
     Po šiestich hodinách  sme 
dobehli do cieľa. Posledný čí-
tajúci mal číslo 314. Sme radi, 
že i naša knižnica v spolupráci 
so školami prispela k pokusu 
o prekonanie celoslovenského 
rekordu.

   Veríme, že aj týmto poduja-
tiami sme obohatili literárny 
rozhľad detí, a že sa nám spo-
ločným úsilím s učiteľmi poda-
rí opätovne pritiahnuť deti k čí-
taniu a ich vyššej návštevnosti 
knižnice.

Marta Bieliková
vedúca MsK

Projekt „Záhrada plná po-
znania“ bol podporený Tren-
čianskym samosprávnym 
krajom v rámci grantového 
environmentálneho progra-
mu Zelené oči, ktorý tvorí 
súčasť projektu Zelená župa.

Jednou z aktivít projektu 
bola aj participácia verejnosti 
na projekte - Brigáda rodičov.
Veľmi nás teší, že na výzvu         
o pomoc pri realizácii projektu 
v materskej škole elokovanom 
pracovisku M. Kukučína 787/10 
Nová Dubnica reagovalo veľké 
množstvo našich rodičov. Naša 
brigáda sa preto realizovala 
na 2 etapy. 

Prvé práce vykonávala ťaž-
ká technika - úpravu terénu: 
zarovnanie povrchu školského 

dvora, odrezanie a odvoz ko-
vových húpačiek, ostránenie         
a odvoz betónových kvádrov. 

Druhú časť brigády sme už 
realizovali bez strojov, ale zato 
v hojnom počte dňa 8. 6. 2019    
a dokončiť náš plán práce v 
rámci projektu. Podarilo sa 
nám: vykopať korene kríkov, 
opraviť senzorický chodník, 
inštalovať doskočisko, vyro-
biť paletový nábytok pre deti, 
zmontovať vyvýšené záhony.

V tento krásny deň sme 

spravili naozaj veľa práce. Za 
čo rodičom, starým rodičom, 
pani učiteľkám a deťom, ktoré 
prišli pomôcť, veľmi pekne ďa-
kujeme!

Tešíme sa, že už sa môžeme 
pripravovať na aktivitu: „Spo-
znaj a chráň“, v ktorej sa deti 
materskej školy s využitím 
prvkov z projektu naučia sepa-
rovať odpad a chrániť prírodu.                                                                           

Martina Ježíková Janesová

V priebehu roku 2018 sme v snahe zefektívniť a modernizovať  mestský kamerový systém v meste 
Nová Dubnica podali žiadosť o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2018 na zabez-
pečenie úloh prevencie kriminality na Obvodný úrad v Trenčíne.  Zo štátneho rozpočtu SR na rok 
2018 nám bola poskytnutá dotácia vo výške 10.000 €.  
Dotácia bola použitá na modernizáciu 2 ks otočných kamier na Mierovom námestí. Tieto nám po-
môžu kvalitnejšie a so záznamom HD monitorovať uvedený priestor. V súčasnosti mestský ka-
merový systém tvorí 9 otočných kamier a 9 statických kamier. Počas dňa kamerový monitorovací 
systém obsluhujú príslušníci mestskej polície, v nočných hodinách 4 pracovníci chránenej dielne. 
Vďaka kamerám možeme 24 hodín denne monitorovať takmer  90%  centra mesta  a širšieho okolia 
centra mesta. 

Vďaka podpore rodičov a verejnosti sa upravilo okolie materskej školy. Foto: MŠ

„Tento projekt bol  fi nančne podporený Radou vlády Slovenskej 
republiky pre prevenciu kriminality“.

O podpis spisovateľky bol veľký záujem. Foto: MsK

Mladí ľudia sa pokúsili o prekonanie rekordu. Foto: MsK
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„Dobrý deň, chcem Vás po-
prosiť, či viete zistiť, kde 
sa dá u nás legálne opekať 
na vyhranenom ohnisku                 
a prípadne, či nie je ešte         
v platnosti nejaká ochrana 
a zavesiť to na FB, lebo dosť 
ľudí sa ma na to pýta a ja tiež 
neviem – predpokladám, že 
v areáli zdravia to možné 
je, ale či neplatí práve zá-
kaz zakladania ohňa? Viem, 
že kedysi bývalo ohnisko na 
Dubovci, v areáli zdravia, pri 
salaši, prípadne v Kolačíne... 
Ďakujem D.“
 

Tak táto otázka, ktorú mi 
preposlala kolegynka z odde-
lenia kultúry spôsobila, že som 
pár hodín strávila pátraním                                                   
v zákonoch, ktoré by mohli 
niečo povedať k tomu, či a ako 
môžeme zakladať ohník v prí-
rode za účelom opekania. A čo 
som vyzistila? No, nepoteším 
vás..

Ak chcem založiť ohník/
oheň za účelom spaľovania 
odpadu (trávy, lístia, dreva a 
podobne) – nemôžem, zaka-
zuje mi to zákon o odpadoch, 
pretože bioodpad mám kom-

postovať a drevo spaľovať len 
v zaradeniach na to určených 
(v krbe či kotle na drevo). Ak 
túžim založiť oheň kade-tade, 
lebo mám na to nutkavú potre-
bu,  tak potom som pyroman     
a mala/mal by som kontakto-
vať odbornú pomoc.

Ak však túžim po založení 
ohníka v prírode, pretože ma 
prepadla neuveriteľná chuť po 
opekanej slaninke, špekáčiku 
a cibuli (v prípade potreby si 
zameňte za vami obľúbenú 
kombináciu  opekaných tova-
rov a polotovarov), existuje ur-
čitá šanca, že sa mi to podarí 
za čo najmenšieho porušenia 
zákonov, ak pri zakladaní 
ohňa dodržím nasledovné 
pravidlá:

1) Nezaložím si ohník v lese, 
alebo na jeho okraji – tam mi 
to totiž zakazuje zákon o le-
soch. Výnimkou je situácia, ak 
vlastník alebo správca lesa vy-
budoval a vyznačil ohnisko, za-
bezpečené proti šíreniu ohňa 
– o takom v okolí nemáme info. 
Mesto žiadne lesy vo vlastníc-
tve nemá a teda ani nespravu-
je žiadne ohniská, takže v lese 

ohník radšej nie!
2) Nezaložím si ohník na úze-
mí, ktoré je v treťom, štvr-
tom či piatom stupni ochra-
ny  podľa zákona o ochrane 
prírody a krajiny – takže nie 
v prírodných rezerváciách, ná-
rodných parkoch a pod.  Keďže 
na území Novej Dubnice a Veľ-
kého a Malého Kolačína platí 
prvý stupeň ochrany, je aspoň 
toto pravidlo u nás dodržané.
3) Nezaložím si ohník v čase 
zvýšeného nebezpečenstva 
vzniku požiaru, ktorý vyhla-
suje miestne príslušné okres-
né riaditeľstvo hasičského 
zboru – čo teda býva dosť čas-
to v suchých jarných či letných 
mesiacoch (na toto nás zase 
upozorňuje zákon o ochrane 
pred požiarmi).
4) Problematická je v dneš-
nej dobe aj otázka vlastníc-
kych vzťahov – ak aj nájdem 
lúku, na ktorej by „to šlo“, tak 
ide o poľnohospodársku pôdu 
(aj trvalý trávny porast je poľ-
nohospodárska pôda), na kto-
rej platia pravidlá stanovené 
zákonom o ochrane a využí-
vaní poľnohospodárskej pôdy. 
Našťastie, povinnosti a pravi-
dlá sú tam skôr pre vlastníka, 
ale vyplýva z nich, že ak vlast-
ník lúky napr. označí, že je tam 
zakázané zakladať ohniská, 
tak mám po opekanej slaninke 
aj po chlebe. 

Takže – ak už nechceme 
pol roka hľadať na katastrál-
nej mape, ktorý pozemok                                                    
v okolí by bol na založenie 
ohníka a opečenie slaninky 
(KONEČNEEEEEE!) vhod-
ný, tak má asi zmysel po-
stupovať podľa zdravého 
sedliackeho rozumu: Vyu-
žime ohnisko už existujúce,                                                    
v dostatočnej vzdialenosti od 
lesa – čiže od konárov stromov 
a krov, aby sme ich horúcim 
dymom a teplom z ohňa „ne-
pripiekli“. Skontrolujme, či                                 

v ohnisku alebo  okolo ohnis-
ka nie je nahromadená suchá 
tráva, lístie či ihličie – niet 
totiž  lepších rozširovačov 
požiaru.  Je dobré, ak je oh-
nisko ohraničené kameňmi či 
hlinou. Ohnisko obkladáme 
preto, aby sa nám nezakotúľal 
žeravý uhlík z ohniska niekde 
do trávy.  Ak sa dá, je super 
mať poruke potôčik či stud-
ničku, ak nie, majme so sebou 
dosť vody na uhasenie ohníka.                                                    
V silnom vetre či počas dlhotr-
vajúceho sucha radšej pikni-
kujme s rezňom medzi chleb-
mi či šunkovým rožkom, ale 
oheň nezakladajme!  Pri zbere 
suchých konárov, pri chystaní 
„paličiek“ na opekanie, ako aj 
pri celom pobyte v prírode  sa 
správame tak, aby sme príro-
du poškodzovali čo najmenej 
a dbali na jej ochranu. Takže, 
nevylamujeme ani nerúbeme 
stromy kvôli palivu, ohnisko 
nezaložíme v mravenisku ani    
v inom zvieracom obydlí, lúčne 
kvietky necháme rásť aj pre 
potešenie iných.

A keď už konečne bez zá-
sahu polície či nahnevaného 
vlastníka pozemku v kruhu 
kamarátov či rodiny poopeká-
me, popapáme a zrelaxujeme, 
nezabudnime po sebe aj po 
ohníku zahladiť všetky stopy – 
ohnisko zalejme vodou, zasyp-
me zeminou – z ohniska sa ne-
smie dymiť a popol a pôda pod 
ohniskom musí byť chladná. 
Odpadky po našom hodovaní 
si zoberme so sebou do mesta 
a roztrieďme, určite plasty či 
plechovky nespaľujme v ohni.  
Nech na to isté príjemné mies-
to môžeme prísť aj nabudúce.
 
P.S.: A hlavne, prosím vás, sa 
až k ohnisku neodvezte autom, 
hej?

Katarína Bašná
oddelenie život. prostredia

Keďže sa v tomto roku zre-
dukoval vývoz nádob so 
zmesovým odpadom od ro-
dinných domov, pomaličky                                                                 
a postupne sa stáva skutoč-
nosťou to, v čo sme pri zave-
dení tohto opatrenia dúfali 
– že obyvatelia rodinných 
domov zlepšia triedenie od-
padu. 

Z toho, že nám každý me- 
siac na zberný dvor príde viac 

vriec s vytriedeným papierom, 
plastami, sklom, kovmi a te-
trapakmi sa tešíme, netešia 
sa však mnohí obyvatelia ro-
dinných domov, ktorí požadujú 
častejší odvoz vriec s triede-
ným odpadom. Keďže vrecia 
odvážame 12x do roka, vrecia 
sa im pri mesačnom ukladaní 
hromadia a vznikajú priestoro-
vé problémy, kam s nimi...

Na základe týchto podnetov 
zvažujeme možnosť zavedenia 

častejšieho odvozu vrecového 
triedeného zberu. Nie je však 
možné okamžité riešenie, lebo, 
ako sme vás už informovali        
v predchádzajúcich článkoch 
o odpadoch, fi nancovanie sys-
tému nakladania s papierom, 
plastom, sklom, kovmi a te-
trapakmi nerieši mesto, ale 
zákon o odpadoch zaviedol 
fi nancovanie týchto prúdov 
odpadu tzv. organizáciami 
zodpovednosti výrobcov. Sú to 
organizácie, ktoré zastrešujú 
fi rmy, produkujúce odpady                                                               
z obalov. Takže fi rmy, ktoré pri 
svojej činnosti vyrábajú či do-
vážajú tovar balený v nejakom 
obale – plastovom či papiero-
vom, musia platiť príspevky 
organizácii zodpovednosti vý-
robcov a tá následne fi nancuje 
triedený zber v obci. 

Mesto Nová Dubnica má 
zmluvu o fi nancovaní triede-
ného zberu s organizáciou 
ENVI-PAK, a.s., takže v tomto 
roku musíme najskôr s touto 
organizáciou dohodnúť tieto 
zmeny v systéme odvozu trie-
deného odpadu a následne po 
ich odsúhlasení ich môžeme 

zaviesť do praxe. Veríme, že 
sa nám podarí otázku triede-
nia papiera, plastov, skla, ko-
vov a tetrapakov vyriešiť k čo 
najväčšej spokojnosti občanov       
a zároveň k čo najväčšej efek-
tivite a účelnosti.

Zatiaľ však obyvatelia ro-
dinných domov majú možno-
sť buď zhromažďovať vrecia           
s triedeným zberom na svo-
jom pozemku a vykladať ich 
na odvoz, konaný vždy 1x me-
sačne, alebo odovzdať vrecia                                  
s triedeným odpadom bez-
platne na zbernom dvore – za 
vrecia s triedeným odpadom 
dostanete vždy rovnaký počet 
prázdnych vriec. 

Ďakujeme, že triedite,                     
a nech vás drobné problémy 
neodradia – vieme, že triede-
nie odpadu nie je pohodlné. 
Je to však jediná možnosť, 
ako minimalizovať množstvo 
odpadu, uloženého na sklád-
ku a znížiť tak negatívny vplyv 
nášho odpadu na životné pro-
stredie.

Katarína Bašná
oddelenie život. prostredia 

Pripomíname vlastníkom 
psov všetkých plemien, veľ-
kostí, veku a vzhľadu, že do 
termínu 31. 10. 2019 musia 
byť všetci psi čipovaní – od-
borne sa tomu povie „trvalé 
označenie psa transpon-
dérom“.  

Táto povinnosť sa v roku 
2018 vrátila do zákona č. 
39/2007 Z. z. o veterinárnej 
starostlivosti. Šteniatka máme 
povinnosť čipovať najneskôr 
do 12 týždňov od ich narode-
nia, pre ostatné staršie psy 
platí lehota do konca októbra 
tohto roku.  Pozor, za nezabez-
pečenie trvalého označenia 
psov  bude uložená vlastníko-
vi psa orgánom veterinárnej 
správy pokuta 50 €. 

Veterinári majú povinnosť 
zadať údaje o všetkých psoch, 
ktorých označia čipom, do 
tzv. Centrálneho registra 
spoločenských zvierat. To, že 
všetci psi s čipom budú takto 
registrovaní, prináša mnohé 

pozitíva – napríklad bude ľah-
šie vypátrať majiteľa zatúlané-
ho psíka – veterinári aj mnohé 
mestské polície majú čítacie 
zariadenie, ktoré umožní rých-
lo zistiť, odkiaľ tulák odišiel na 
výlet, a následne ho „vrátiť“ 
domov. Psie útulky by tak ne-
boli zaplnené psami, ktorých 
majitelia nevedia nájsť. 

Za čipovanie sa u veteriná-
ra platí, nie je to však vysoká 
suma a určite je oveľa niž-
šia ako pokuta, ktorá vám za 
nesplnenie tejto povinnosti 
hrozí. Oslobodení od poplatku 
za čip sú podľa zákona osoby                  
v hmotnej núdzi alebo pobera-
telia minimálneho dôchodku – 
tento poplatok za nich zaplatí 
štát, informujte sa na to u ve-
terinára.

Takže, kto ešte nečipoval, 
neváhajte a šup so psom na 
čip.

Katarína Bašná
oddelenie život. prostredia

Ako je to s ohníkmi a opekaním?

Rodinné domy chcú častejší odvoz 
triedeného odpadu

Každý pes musí byť 
do jesene čipovaný!

Priechody pre chodcov 
budú bezpečnejšie

V júni mesto zrealizovalo 
protišmykové úpravy na 17. 
jestvujúcich červeno-bielych 
priechodoch  pre chodcov. 

Z toho 12 nových priecho-
dov sa nachádza na Ulici SNP, 
ďalšie na Trenčianskej ulici pri 
autobusovej zastávke EVPÚ, 
pred Spojenou školou sv. Jána 
Bosca, poštou, bývalou VÚB    
a na Ulici Janka Kráľa pred 
základnou školou. Úpravy 
týchto priechodov boli už od 
začiatku roka konzultované 
so zástupcami spoločnosti Sa-
route, s.r.o.  Považská Bystrica                                                                          
s cieľom zabezpečiť väčšiu bez-
pečnosť chodcov prechádzajú-

cich po týchto priechodoch, 
hlavne počas nepriaznivých 
poveternostných podmienok. 

Výsledkom rokovaní bolo, 
že spoločnosť Saroute, s.r.o.  
Považská Bystrica navrhla 
zrealizovať priechody podľa 
najnovších technologických 
poznatkov a použitím najmo-
dernejšieho strojného vybave-
nia. Doterajšie poznatky s uží-
vaním priechodov naznačujú, 
že drsnosť povrchu výrazne 
zvýšila ich bezpečné užívanie, 
čo bolo cieľom realizácie. 

Ján Krumpolec
oddelenie výstavby

Nové priechody s protišmykovou úpravou sa stretli s 
priaznivým ohlasom u občanov. Foto: Oddelenie výstavby

Tip na riešenie vrecového zberu odpadu – vrecia umiestnite 
do stojanu, ľahšie sa vám bude do nich vhadzovať odpad.

Nech sú naše opekačky príjemnými stretnutiami bez nega-
tívnych vplyvov a ohrození pre ľudí či prírodu. Foto: OKaŠ
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MDD v materskej škole

Talent Trenčianskeho 
kraja, aj Novodubničanka

Po upršaných dňoch ko-
nečne vyšlo slniečko, a tak  
v piatok 31. 5. kolektív MŠ 
elokovaného pracoviska Ko-
menského sady pre deti vy-
zdobil školský dvor a ZÁŽIT-
KOVÝ DEŇ sa mohol začať.  

Pri prvom stanovišti si 
skúšali deti hod na terč, pri 
druhom ich čakala skúška 
rovnováhy, kde sa s umelým 
tanierikom na hlave pokúšali 
prejsť slalom okolo kužeľov. 
Pri treťom stanovišti ich čaka-
lo namotávanie cukríka na rol-
ku. Šaško, ktorý v sebe skrýval 
otvor a loptičky sa z neho ve-
selo kotúľali, vyvolával u detí 
radosť z úspechu.

Aktivity sa deťom veľmi 
páčili a za svoju šikovnosť si 
zaslúžili medailu. Školským 
dvorom sa ozývala veselá hud-
ba, ktorá nikoho nenechala len 
tak nehybne stáť. Škôlkari sa 
vytancovali, zasúťažili si, a ako 
to na sviatky býva, aj na ten ich 
veľký sviatok detí dostali krás-

ny darček v podobe športovej 
hračky.

Na deti z elokovaného pra-
coviska M. Kukučína a J. Kráľa 
čakalo  na MDD veľké prekva-
penie -  okrem sladkého darče-
ka to bolo divadielko Zo šufl íka 
zo Žiliny a netradične strávili   
i 3. jún dopoludnia  - materskú 
školu navštívili členovia väzen-
skej stráže- psovodi z ÚVTOS 
a ÚVU z Ilavy. Na úvod pre-
zentovali deťom výcvik psov- 
základné povely. Šikovní psíci 
predviedli hľadanie bomby                                                                         
a ukázali, ako zabrániť úniku 
podozrivej osoby. Na pamiat-
ku sa deti spoločne odfotili so 
psami a ich psovodmi.

Veľmi pekne ďakujeme čle-
nom väzenskej stráže ÚVTOS 
a ÚVU z Ilavy, že obohatili 
naše deti o nové zážitky a po-
znatky. Veľká vďaka patrí i ce-
lému kolektívu MŠ  a deťom za 
ich nasadenie a radosť z práce.  

Mária Straková
a Lenka Tkadlecová

Každoročne sa na sklonku 
školského roka zídu na Tren-
čianskom hrade najtalen-
tovanejší žiaci základných 
a stredných škôl so svojimi 
pedagógmi, aby si osobne 
prevzali ocenenie Talent 
Trenčianskeho kraja. 

V stredu 12. júna sa v tejto 
elitnej spoločnosti ocitla aj 
žiačka Súkromnej základnej 
školy  Janka Šošovičková, kto-
rá reprezentuje školu v príro-
dovedných a šachových súťa-
žiach. V tomto školskom roku 
sa sústredila predovšetkým na 
šach, kde aj dosiahla najväč-
šie úspechy. V auguste 2018 
reprezentovala Slovensko na 
Majstrovstvách  EU v  Kou-
tech nad Děsnou v ČR, kde 
obsadila 7. miesto v kategórii 
do 14 rokov, v októbri 2018 sa 
zúčastnila  na Majstrovstvách  
sveta v  Grécku. V roku 2019 
sa stala Majsterkou Slovenska         
v šachu v kategórii do 14 rokov, 

vybojovala si právo reprezen-
tovať SR na MS v Indii a ME 
v Bratislave. Posledným toh-
toročným úspechom je zlatá 
medaila na majstrovstvách 
Slovenska v rapid  šachu druž-
stiev, kde bola ocenená i ako 
najlepší  hráč na 4. šachovnici. 
Je členkou regionálnej šacho-
vej akadémie Považie a tiež je 
na listine šachových talentov 
SR. Práve sa pripravuje na 
Majstrovstvá Európy v rapid 
šachu, ktoré budú 22. - 23. júna 
v Ružomberku.

Z prírodovedných súťaží 
medzi najcennejší úspech pa-
trí  prvé miesto v SR v medzi-
národnej súťaži tímov  Pohár 
vedy 2019, čím si  vybojovali 
postup do medzinárodného fi -
nále v Nymburku (ČR). Janka 
je príkladom pre svojich spo-
lužiakov a my jej držíme palce     
v ďalších súťažiach.

-sk-
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Aktívna akadémia 
strieborného veku

Učarili nám Bojnice!

Pred časom nás navštívili 
zdravotnícke pracovníčky 
za účelom preventívneho vy-
šetrenia z kvapky krvi a ná-
sledne sme si  v rámci Aka-
démie strieborného veku 
vypočuli odbornú zdravot-
nícku prednášku. Napriek 
tomu, že  boli v plnom prúde 
práce na záhradkách, prišiel 
veľký počet členov načerpať 
nové vedomosti. 

Prednášajúcu MUDr. Luciu 
Mičíkovú z RÚVZ v Trenčíne 
sprevádzala študentka Stanka 
Krchňávková. Pani doktorka  
hovorila predovšetkým  o veľ-
mi rozšírených diagnózach, 
ktorými trpia hlavne seniori, 
akými sú  diabetes mellitus. 
Dozvedeli sme sa, že cukrov-
ka môže byť  zložená z troch 
stupňov, ale najväčšia skupina 
pacientov patrí do skupiny II. 

stupňa, takzvanej „stareckej 
cukrovky“. Ďalej sme boli 
poučení o hypertenzii (vyso-
kom tlaku), pretože optimál-
na výška tlaku je  120/80 a ak 
tlak stúpa vyššie, je potrebné 
užívať  lieky na tlak,  zvyčajne  
doživotne. Prednáška bola do-
plnená premietaním. Ako po-
sledný bod programu bola dis-
kusia. Na otázky podávala pani 
doktorka ochotne vysvetlenia. 
Táto prednáška nám priniesla 
ďalšie poznatky o chorobách 
seniorov.

Prednáška bola odmenená 
silným potleskom a pri roz- 
lúčení nechýbal malý darček 
z rúk predsedníčky A. Kopač-
kovej v podobe umeleckého 
výrobku našich šikovných čle-
niek.

Soňa Kršková 
výbor ZO JDS

Na členskej schôdzi Klubu 
Venuša padla otázka, kam 
naplánovať relaxačný po-
byt. Do ktorého zariadenia 
či kúpeľov, aby bol každý               
z členov spokojný? To je 
vždy to najťažšie ! Prišiel ná-
vrh, že by to tentoraz mohlo 
byť kúpeľné  mesto Bojnice.

Pobytu sa zúčastnilo 8 čle-
niek klubu. Lokalitu sme vy-
brali aj preto, že v tieto dni 
tu prebiehali Bojnické trhy. 
Rýchlo sme sa ubytovali a po-
náhľali užiť si  atmosféru trhov.

Na raňajkách nás vždy „ví-
tali“ švédske stoly, ktoré sa 
prehýbali všakovakými dob-
rotami. Každý deň sme na 
relax a oddych využili masáže 
a  sústavu liečivých bazénov                                                
s termálnou vodou rôznej 
teploty, ktorá tu vyviera z de-
viatich prameňov. Prišla na 
rad aj spoločná prechádzka po 
kúpeľnom areáli, kde nás fas-
cinovala prekrásna príroda. 

Mimoriadnu pozornosť u- 

pútala vyhliadková veža Čajka, 
ktorá vyčnieva nad mestom. 
Nabrali sme odvahu a rozhodli 
sa ísť peši lesnou cestou  - Boj-
nickou kalváriou - ktorá nás 
doviedla až k vytúženému cie- 
ľu. Prehliadka nad korunami 
stromov a krásny výhľad na 
okolie bol pre nás veľkou od-
menou. Do absolvovaného plá-
novaného programu patrí aj 
prehliadka Bojnického zámku 
a známej zoologickej záhrady. 

Počasie, hoci sem-tam pr-
šalo, nám vôbec nevadilo. Sl-
niečko vydávalo zo seba maxi-
mum, akoby vedelo, že práve 
to potrebujeme. Získali sme 
nové zážitky a veľa dobrých 
priateľov. A na záver čo dodať? 

Veľké poďakovanie mestu 
Nová Dubnica za fi nančnú 
dotáciu. Bez tejto pomoci by 
sme  všetko  to pekné,  pre nás 
tak významné, čo sme prežili, 
uskutočniť nemohli.

K. Tinková

Orchester vznikol v roku 1927. Patrí k najstarším dychovým or-
chestrom v Poľsku. Najväčším úspechom orchestra bolo víťaz-
stvo na XIV. celoštátnom Festivale hasičských zborov, účasť na 
Musikparade v Hannoveri  a pravidelné víťazstva v celoštátnych 
súťažiach hasičských zborov. Orchester reprezentoval svoju 
krajinu v Anglicku, Škótsku, Nemecku, Švajčiarsku a Nepále. 
Dirigentom súboru je Jacek Walentek.

Vznikol v roku 1981 z iniciatívy učiteľov a žiakov miestnej hudob-
nej školy a nemeckého menšinového združenia. Svoje umenie 
odprezentoval aj na 9 hudobných nosičoch. Od roku 1996 každý 
druhý rok usporadúva spolu s mestom Mór Medzinárodný dy-
chový festival. V repertoári orchestra je viac ako 100 skladieb       
a dokonca uviedli aj  tri muzikály (Freunde, Franziskus a Kniha 
džungle). Dirigentom orchestra je Sándor Acsai, vedúcim or-
chestra je Norbert Grell.

Dychový orchester Štós bol založený v r. 1925  Gustávom Wlaslo-
vitsom. Má veľmi bohatú históriu a dosiahol aj značné úspechy 
na rôznych podujatiach a súťažiach. Okrem domácich vystúpení 
má za sebou aj rad vystúpení v zahraničí napr. reprezentáciu 
Slovenska na stretnutí karpatských Nemcov Karlsruhe či v Ma-
ďarsku a Francúzsku. Umeleckým vedúcim je Martin Müller.

Pôsobí od roku  1961  pri Základnej umeleckej škole v Krnove . 
Patrí medzi najlepšie hudobné telesá v Čechách. Bol a je účast-
níkom významných festivalov ako Kmochúv Kolín, FEDO Štětí, 
FIJO CHeb, v zahraničí bol vo Veľkej Británii, Holandsku, Fran-
cúzsku, Španielsku, Nemecku, USA. V súčasnosti je umeleckým 
vedúcim a hlavným dirigentom Luděk Tlach.

Dychový orchester mladých mesta Košice aktívne pôsobí od 
roku 1970. V súčasnosti má približne  65  hráčov, pričom ich 
vekový priemer je 16 rokov. Orchester vystupuje samostatne, 
ako aj v programoch s mažoretkami.  Dirigentom a umeleckým 
vedúcim bol od jeho založenia Jiří Novotný, v súčasnosti  je diri-
gentom  Peter Schűrger, organizačnou vedúcou a manažérkou 
je Anna Hrehová.

Dychový orchester a mažoretky pôsobí  ako  amatérske hudob-
no-tanečné teleso. Bol založený v roku 1975 vtedajším riaditeľom  
Ľudovej školy umenia pánom Štefan Balážom.  Orchester a ma-
žoretky za svojej činnosti dosiahli veľa úspechov na domácich aj 
zahraničných pódiách. Zúčastnili sa a zúčastňujú na význam-
ných festivaloch  ako Podtatranský festival, Pádivého Trenčín, 
FIJO Cheb, Kmochův Kolín, Hlučínske jaro, Festival kvetín San 
Remo, Festival Verona a iné. Účinkovali v Českej republike, 
Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku. 
V súčasnosti sú členmi súboru žiaci základných škôl, študenti 
stredných a vysokých škôl, a tiež pracujúci, ktorí v tomto súbore 
vyrástli. Vedúcim súboru je Pavol ŠVEDA. Umeleckým vedúcim  
Antonín MADĚRA. Tanečnú choreografi u mažoretiek vedie Zu-
zana BALÁŽOVÁ a Zuzana PLŠKOVÁ.

Mládežnícky dychový orchester pri ĽŠU Jindřicha Jindřicha                                             
v Chebe bol založený v roku 1958 dirigentom Václavom Ku-
čerom. Z pôvodných 12 členov sa súbor postupne rozrástol až 
na 80-členný dychový orchester. V celoštátnych súťažiach dy-
chových orchestrov ĽŠU získal niekoľkokrát prvé miesto. Od 
roku 2014 začal  používať nové meno Mestský dychový orchester 
Cheb. Medzi krajiny, v ktorých vystupoval, patrí napr. Rakúsko, 
Maďarsko, krajiny bývalej ZSSR, Nemecko, ale aj Dánsko, Bel-
gicko, Holandsko, Kanada či Malajzia a Čína. Dirigentom orche-
stra je Jiří Smitek.

Městský dechový orchestr
Cheb (ČR)

Dechový orchestr mladých
Krnov (ČR)

Dychový orchester Štós (SR)

Orkiestra Deta OSP
Konopiska (PL) Dychový orchester Mór (HU)

Dychový orchester a mažoretky 
Nová Dubnica (SR)

Dychový orchester mladých 
mesta Košice (SR)

Predstavujeme účastníkov 7. ročníka Festivalu
dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici

Seniori diskutovali s lekárkou. Foto: ZO JDS

Relaxačný pobyt vďaka dotácii mesta. Foto: K. Tinková
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Oslavy otvoril primátor Peter Marušinec spolu s hosťom - 
predsedom TSK Jaroslavom Baškom. Foto: P. Jelínek

Hviezdou piatkového večera bola skupina Queenmania             
s vynikajúcimi novodubnickými hudobníkmi. Foto: P. Jelínek

Ukážka milej symbiózy detí a ich psíkov v súťaži Naj psík 
Novej Dubnice. Foto: P. Jelínek

Stretnutie so živým cínovým vojačikom a jeho baletkou bol 
príjemným prekvapením najmä pre deti. Foto: P. Jelínek

Nie Len Tanec, ale aj veľa dobrej nálady priniesla so sebou 
táto tanečná škola. Foto: P. Jelínek

Bezprostredné súťaže moderátorky Mirky Martinákovej 
balvili malé i väčšie deti. Foto: P. Jelínek

Svoje tátoše prezentovali a záujemcov povozili motorkári       
z Novej Dubnice aj okolia. Foto: P. Jelínek

Neprehliadnuteľní chodúľoví klauni naplnili námestie 
bublinkami a detskými úsmevmi. Foto: P. Jelínek

Zavŕšenie programu pre deti – vypustenie balónikov vo 
farbách mesta. Foto: ImpulzPress

Skvelá interpretácia tých najlepších hitov v podaní 
Happyband Orchestra. Foto: ImpulzPress

Dych vyrážajúce vystúpenie dubnického folklórneho súboru 
Vršatec. Foto: P. Jelínek

Divadlo pod balkónom odohralo rozprávočku Krajčír 
Nitôčka. Foto: P. Jelínek

LADY JANE a KEŠU
Sobota 6. júla o 20.00 hod.  
parčík pri Kultúrnej besede

Lady Jane (Jana Čonková) má za sebou 
úspešné absolvovanie speváckych súťaží, 
spievanie v rockových kapelách,  živé TV 
prenosy,  turné s Gwyn Ashtonom, Desmo-
dom, Hexom, Jankom Ledeckým. Pôsobila 
ako frontmanka kapely Electric Lady (Led 
Zeppelin tribute). Zeppelinu ostala verná 
naďalej a pokračuje v koncertovaní spoločne 
s bravúrnym Kešu (Petrom Orieškom). Na 
koncerte sa predstavia so skladbami od Ae-
rosmith, Led Zeppelin, The Queen, Pink, 
Ozzy Osbourne, Alanis Morrissette a ďalších.

DYCHOVÁ HUDBA CHABOVIENKA
Nedeľa 14. júla o 17.00 hod.
parčík pri Kultúrnej besede 
 
Chabová je názov vrchu, ktorý sa týči nad 
osadou Vlčí Vrch (Horná Súča) a od neho sa 
odvíja aj názov dychovej hudby Chabovienka. 
Jadro dychovej hudby tvoria kapelník Ján 
Gaži ml., tenorista Jaroslav Stašák, klari-
netista Peter Gaži, spevák a trombonista 
Vladimír Gaži, Es-trubkári Štefan Škunda                                       
a Zdenko Vašíček. Chabovienka je čisto 
amatérskou hudbou. Odmeny sa jej dostáva            
v podobe množstva uznaní a najmä prejavov 
sympatií a priateľstva poslucháčov na živých 
koncertoch.

Ako sme oslávili Dni mesta 2019

Prvé koncerty Novodubnického kultúrneho leta 2019
Kompletný program Novodubnického kultúrneho leta na plagátoch už čoskoro.
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Ernest Nagy a Anna Nagyová 
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky 
zostávajú. Od roku 2004 uplynulo už 15 rokov, 
čo nás navždy opustili milovaní rodičia, dedko 
Ernest a babka Anna. S láskou a úctou si na 
vás spomína dcéra Jana s rodinou, Gabička    
s Kamilkom.

Ing. Jozef Šebík 
Dňa 4.5. 2019 uplynulo 10 rokov, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec               
a dedko Ing. Jozef Šebík. S láskou spomínajú 
manželka, synovia Jozef, Štefan, dcéra Anita 
a vnučka Karin. Kto ste ho poznali, venujte 
mu prosím tichú spomienku. 

Bernardína Šťastná 
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach 
sme pri tebe každý deň. Dňa 2. júna sme si 
pripomenuli 3. výročie úmrtia milovanej man-
želky, mamičky, babky a prababky Bernardíny 
Šťastnej. S úctou a láskou spomína manžel, 
syn a dcéry s rodinami. 

Edita Smrečanská 
Dňa 26. júna uplynula 8 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama         
a stará mama Editka Smrečanská.  Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami  tichú spom-
ienku. S láskou spomína manžel, syn Ladislav 
a dcéra Edita s rodinami, ostatné príbuzen-
stvo a priatelia. 

Anna Šišková 
Dňa 27. júna uplynul rok, odkedy nás  opustila 
naša milovaná manželka, mama, babka a pra-
babka Anna Šišková. V našich srdciach ostá-
va spomienka na tvoje láskavé srdce a vždy 
usmiatu tvár.   S láskou  a vďakou spomína 
manžel, syn a dcéra s rodinami.

Jozef Pružinec
Ruky pracovité museli skrehnúť, žiadalo sa 
im v rodnej zemi spočinúť. Srdce ubolené 
prestalo biť, nebolo lieku aby mohol ďalej žiť.
Dňa 1. júla 2019 si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka Jo-
zefa Pružinca. Spomínajú manželka, synovia 
s rodinami a ostatná rodina.

Anton Stranovský 
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 5. júna 
2019 zúčastnili poslednej rozlúčky s našim milovaným manže-
lom a  otcom Antonom Stranovským. Ďakujeme pochovávajú-
cemu kňazovi a pohrebnej službe STYX za dôstojnú rozlúčku     
a zúčastneným  za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca 
rodina. 

Vladimír a Jozefína Hanákovci
Slzy v očiach, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Dňa 5. 5. 2019 uplynulo 9 rokov, čo 
dotĺklo srdce milovaného otca, dedka a pra-
dedka Vladimíra Hanáka a 20. 7. 2019 uplynie 
22 rokov od úmrtia našej drahej mamy, babky 
a prababky Jozefíny Hanákovej. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomínajú dcéra Anka s rodinou a syn 
Vlado s rodinou.

Jozef Habšuda 
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom          
a známym, ktorí sa dňa 2. 5. 2019 zúčastnili 
poslednej rozlúčky s našim otcom, dedkom      
a pradedkom Jozefom Habšudom. Ďakujeme 
aj za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorý-
mi sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Dcéra 
Eva s manželom a dcéra Hanka s rodinou. 

Emília Bartošová 
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom               
a známym, ktorí sa dňa 17. 4. 2019 zúčastnili 
poslednej rozlúčky s mojou mamou Emíliou 
Bartošovou. Ďakujeme aj za kvetinové dary, 
ktorými ste si uctili jej pamiatku. Syn Pavel 
s manželkou. 

Drahomír Bielik 
Dňa 15. júna sme si pripomenuli 3. výročie, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, 
dedko Drahomír Bielik. S láskou spomínajú 
dcéra, syn s rodinou. 

Marián Ušiak 
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 14. júna uplynu-
lo 5 rokov od smrti môjho manžela Mariána 
Ušiaka. Za spomienku ďakujú manželka, deti 
a vnuk. 

Ivan Forgáč 
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 30. júna 2019  uply-
nulo 13 rokov od smrti nášho drahého Ivana 
Forgáča. Za spomienku ďakuje smútiaca ro-
dina.

Štefan Szabo 
Dňa 6. 7. si pripomenieme 11. výročie, odkedy nás navždy opus-
til náš manžel, otec a starý otec Štefan Szabo. S láskou spomína 
manželka Anna a synovia s rodinami. Venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

Dňa 21. 5. 2019 o 00.08 hod. prijala hliadka mestskej polície 
oznámenie, že v susednom byte, na Ul. Trenčianska 78 je hluk 
a ruší to obyvateľov. Hliadka po príchode na miesto preverila in-
formácie so zistením, že susedský spor trvá už dlhšiu dobu. Do-
tknuté strany boli na mieste upozornené na rešpektovanie noč-
ného kľudu. V súčasnosti je vec priestupku proti občianskemu 
spolunažívaniu ako aj rušenia nočného kľudu v štádiu riešenia.

Dňa 25. 5. 2019 o 15.05 hod., prijala hliadka mestskej polície 
oznámenie, že v priestoroch predajne Tesco je neznámy muž, 
ktorý je opitý a vulgárny. Po preverení situácie bolo zistené, že 
osoba z predajne odišla - po opätovnom privolaní hliadky mest-
skej polície bol 28-ročný muž z priestorov predajne predvedený 
na oddelenie mestskej polície. Jeho konanie bolo riešené v blo-
kovom konaní.

Z bloku mestskej polície

Aj kvapka pomohla...
V marcovom vydaní Novodubnických zvestí bola uverejnená  
moju žiadosť o pomoc, pretože mi požiar záhradnej chatky ma 
Dubovci vzal strechu nad hlavou.
Ďakujem touto cestou za vami poskytnuté príspevky vo výš-
ke 300 €, za ktoré bola opravená strecha a odvezený odpad. 
Ďakujem aj švagrovi s manželkou za ich podporu v núdzi.
Prajem vám krásne dni s úsmevom - Ľuboš Švančárek.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

POZVÁNKA NA KONCERT

Hana Zagorová, jedna z najväčších hviezd a stálic česko-slo-
venskej populárnej scény, deväťnásobná Zlatá slávica, držiteľka 
Diamantovej platne Supraphonu za viac ako 10 miliónov preda-
ných zvukových nosičov a členka Siene slávy hudobných cien 
Anděl, predstaví na svojom koncerte v kine Panorex v Novej 
Dubnici  nové skladby aj osvedčené hity. 

Hosťom koncertu bude Petr Rezek a BOOM!BAND Jiřího Dvo-
řáka. Vstupenky v sume 25€ si môžete zakúpiť na oddelení 
kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 4433484 kl. 110,112, e-
-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Hana Zagorová v Novej 
Dubnici 6. októbra 2019 

FK Nová Dubnica pozýva chlapcov a dievčatá vo veku 6-10 rokov, ktorí majú radi futbal
na letnú akciu poriadanú počas letných prázdnin v areáli futbalového štadióna.

Denne v termíne 22. 7. – 2. 8. 2019 od 10.00 do 12.00 hod. (okrem soboty a nedele)               
Je potrebné, aby si deti doniesli vhodné oblečenie a športovú obuv. Akcia sa koná za každého počasia.

Príďte sa zahrať a spríjemniť si prázdniny!

FUTBAL LETO 2019
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V dňoch 22. - 23. 5. 2019 sa 
naši seniori zúčastnili dvoch 
veľkých akcií. V stredu 22. 5. 
sa v Novej Dubnici uskutoč-
nili 13. okresné športové hry 
seniorov JDS. 

Športové hry nie sú len          
o pretekaní, ale aj o stretnu-
tiach. Už po 13-krát sa tieto 
športové hry konali u nás                                                                              
v Novej Dubnici. Seniori z 
okresu Ilava sa vzájomne 
poznajú a na hry sa tešia. 
Pôvodne  sa  mali  hry  konať                             
v priestoroch amfi teátra, no 
pre zlé počasie sa súťažilo                        

v športovej hale.
Privítali sme pozvaných 

hostí, medzi ktorými bol pri-
mátor mesta Peter Maruši-
nec, jeho zástupca Pavol Pa-
žítka, za Dubnicu nad Váhom 
zástupca primátora Adrián 
Gazdík a vzácny hosť Ján Za-
chara, ktorý nám poprial veľa 
zdravia a úspechov v jednotli-
vých disciplínach.

Otvorenie ŠH nám spestril 
spevácky zbor seniorov z Dub-
nice nad Váhom. Potom podľa 
rozpisu sa 83 seniorov pustilo 
do súťaženia. Za našu ZO JDS 
súťažilo 14 pretekárov a že boli 

úspešní, svedčí počet medailí. 
Ženy získali 3 zlaté, 3 strie-
borné a 1 bronzovú medailu. 
Naši muži získali 5 zlatých, 2 
strieborné a 1 bronzovú me-
dailu. Víťazom srdečne blaho-
želáme a ďakujeme manželom 
Prokešovým, ktorí sa zaslúžili               
o hladký priebeh hier. Poďa-
kovanie patrí aj primátorovi 
mesta, ktorý nám fi nančne 
prispel na tieto hry. Ďakuje-
me aj celému výboru ZO JDS, 
zdravotníčkam a pracovníč-
kam CVČ, ktoré pomáhali pri 
organizácii športových hier.

Po skončení športových hier 

nastal čas relaxu. Dňa 23. 5.  
sme uskutočnili autobusový 
zájazd na termálne kúpalisko 
do Dunajskej Stredy. Aj keď 
počasie ráno nebolo priaznivé, 
vyštartoval plne obsadený au-
tobus o 7.00 hod. Teplá voda, 
dobré jedlo a rozhovory so se-
niormi urobili svoje. Nakoniec 
aj počasie sa polepšilo, vyšlo 
aj slniečko a vo večerných 
hodinách sme sa oddýchnutí 
a zrelaxovaní šťastlivo vrátili 
domov.

A. Kopačková
predseda ZO JDS

Organizátori saleziáni so 
svojimi partnermi ponúkajú 
okrem ihrísk voľný vstup pre 
každého nadšenca dobrého 
zápasu a tento rok privíta-
li nadaných športovcov do 
pätnásť rokov zo siedmich 
tímov z celého Slovenska. 

Chlapci si zmerali sily vo 
férových zápasoch a najlepší 
sa prebojovali do fi nále. Na pr-
vom mieste sa umiestnilo Ná-
mestovo, chlapci z Novej  Dub-
nice si vybojovali piate  miesto.

V saleziánskom stredisku 
medzi deťmi panovala príjem-
ná a zábavná atmosféra, sale-
ziáni spoločne s návštevníkmi 
a priateľmi hrali s chlapcami 
rôzne hry a spoločne slávili 
sväté omše. O zábavu sa po-
starali animátori zo strediska, 
ktorí vymysleli akčný pro-
gram, ako pre hráčov, tak pre 
trénerov. Nesmel chýbať ani 
vedomostný kvíz.

Výnimočnou udalosťou sa 
stal exhibičný zápas, v ktorom 
sa proti sebe stretli tréneri 

mužstiev a „Old Stars Team“, 
ktorý tvorili bývalí hráči hokej-
balu z Novej Dubnice. Hlavnou 
myšlienkou podujatia nie je 
iba výhra a súťaživosť. Saleziá-
ni zo všetkých kútov Slovenska 
naučili chlapcov, že hlavným 
motívom má byť radosť z hry 
a športu, súdržnosť, fair play, 
obetavosť a aj duchovný záži-
tok.

Keď sme sa spýtali tréne-
ra družstva z Novej Dubnice, 
čo je na tomto hokejbalovom 
zápase najdôležitejšie, odpo-

vedal nám: „Určite sú to zápa-
sy. Hlavne pre tých mladších. 
Pre nás starších, trénerov, to 
je hlavne pozorovanie našich 
hráčov. Ako sa vyvíja zápas,       
v akej sú chlapci nálade, ako 
sa spoznávajú s novými kama-
rátmi.“ Aký máš pocit zo svoj-
ho tímu? „Výborný. Nečakal 
som, že budú takí dobrí.“

Otázky sme položili aj hrá-
čom a hokejbalistom z Košíc. 
Aké je to hrať na inom mies-
te, ako u vás doma? Je v tom 
rozdiel? „Samozrejme. Je to 
iné ihrisko, ale podľa stavu zá-
pasov nám to aj celkom vychá-
dza a všetko je v úplnom po-                                                                            
riadku.“ Spoznal si tu nejakých 
nových kamarátov? „Práveže, 
väčšinu ľudí tu už poznám          
z minulých rokov.“

V rozhovore pre TV Lux sa 
tréner tímu z Bardejova vyja-
dril takto: „Bez Pána Boha by 
sme tu ani neboli. Ak on nám 
pomôže, tak vyhráme. On je 
taký náš piaty hráč. Aj v hla-
vách aj na ihrisku.“

Krása športu teda naozaj 
nespočíva vo výhre, ale v no-
vých priateľstvách a túžbe 
urobiť nielen pre seba, ale aj 
pre iných niečo viac. Držíme 
mladým športovcom palce aj 
do nasledujúcich rokov.

Marek  Michalenko

V sobotu 11. mája zavítalo do 
okolia Novej Dubnice a Kola-
čína viac ako 180 účastníkov 
Novodubnickej 25-ky Ivana 
Markoviča. Prevažne turisti, 
ale aj cyklisti, pre ktorých 
Klub slovenských turistov 
Kolačín pripravil ďalší  roč-
ník tradičného turistického 
podujatia.

Počasie hlásili všelijaké, ale 
v sobotu sa ukázalo slniečko     
a bolo predzvesťou, že aj tento 
rok si milovníci turistiky budú 
môcť naplno vychutnať pre-
krásne výhľady , jednoducho 
to najkrajšie a najlepšie, čo 
máme v okolí nášho mesta.

V cieli, v Hostinci na Lúč-
kach, si účastníci vyzdvihli 
účastnícke listy a ručne vyro-
bené medaily z dreva a mali 
možnosť občerstviť sa. 

Organizátorov potešili ich 
pochvalné slová na adresu 
značenia. Novodubnická 25-
ka má nielen tradíciu, ale aj 
osobitú, takmer až rodinnú 
atmosféru. Organizátori ďa-
kujú všetkým, ktorí si v sobo-
tu našli čas a strávili ho spolu                                  
s nimi alebo v kruhu rodiny                  
a priateľov. Už teraz sa tešia 
na ďalší ročník.

-sk-

Od 27. 4. do 15. 6. 2019 pre-
biehali na celom Slovensku 
súťaže družstiev v tenise. 
Tenisový klub Nová Dubni-
ca postavil do regionálnej 
a celoslovenskej súťaže 6 
mládežníckych družstiev a 1 
družstvo dospelých. 

Súťaž preverila prácu tré-
nerského realizačného tímu    
a ukázala, že svedomitá práca 
s mládežou prináša svoje ovo-
cie. Ako skončili v roku  2019 
naše družstvá?

Muži hrajúci v 1.slovenskej 
lige – priebežne 4. miesto, do-
rastenci - I. trieda - 1. miesto 
– postup na MAJSTROVSTVÁ 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY, 
mladšie žiačky - z II. triedy 
prvým miestom postúpili do 
I. najvyššej regionálnej súťa-
že, staršie žiačky- v II. triede 
skončili na 2. mieste, zmieša-
né družstvo detí do 10 rokov - 

3.miesto, dievčatá do 10 rokov 
- 3.miesto a Fed cup družstvo 
(dievčatá do 10 rokov) – postup 
z oblastného kola do regionál-
neho. Tam sa stretne 8 najlep-
ších družstiev stredosloven-
ského regiónu      a tri najlepšie 
družstvá postupujú na majs-
trovstvá SR v Národnom teni-
sovom centre v Bratislave. 
Súčasne s príchodom leta za-
čínajú celoslovenské indivi-
duálne turnaje a preto naším 
hráčom želáme veľa úspe-
chov  a samozrejme aj pekné 
letné prázdniny. Všetkým sú-
ťažiacim tímom ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu klubu 
a mesta Nová Dubnica a po-
stupujúcim družstvám doras-
tencov a Fed cup tímu dievčat 
želáme športové šťastie v ďal-
šom kole súťaže. 

Jana Mackova
TK Nova Dubnica

Aktívni seniori z Jednoty 
dôchodcov Slovenska

Hokejbalový turnaj v saleziánskom 
stredisku v Novej Dubnici 

Z Novodubnickej 25-ky 
Ivana Markoviča

Rastú nám noví
tenisoví šampióni

Na fotke: Fed cup družstvo, zostavené z dievčat Ondrejcová, 
Fuchs, Chudová a Bežáková.

Radosť zo športových hier nepokazilo ani nepriaznivé počasie a seniori podali skvelé výkony. Foto: ZO JDS

Dôležitá je radosť z hry v duchu fair play. Foto: M. Michalenko


