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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Nová Dubnica oslávi
budúci rok 60. výročie

V roku 2017 si mesto Nová 
Dubnica pripomenie 60. výro-
čie od pridelenia zakladacej 
listiny obci Nová Dubnica. Na-
priek tomu, že listina bola obci 
pridelená 1. júna 1957, oslavo-
vať budeme počas celého roka. 

Idea osláv 60. výročia bude 
zahŕňať množstvo menších aj 
väčších podujatí pre obyvateľov 
mesta, ktoré budú atraktívnym 
spôsobom reprezentovať túto 
významnú udalosť. Začiatok 
roka odštartujeme obľúbeným 
detským karnevalom a tešiť sa 
môžeme na už tradičné, ale aj 
úplne nové akcie. Myšlienka na 
veľké oslavy 60. výročia mesta 
vznikla už vlani. O prípravy sa 
stará špeciálna komisia, zlože-

ná predovšetkým z pracovníkov 
mestského úradu, ktorá bude 
spolupracovať s externými spo-
lupracovníkmi a agentúrami 
tak, aby oslavy mali dôstojný 
priebeh.

Hlavná časť osláv bude pre-
biehať štyri dni a to od 1. – 4. júna 
2017 a bude nabitá kultúrnymi 
a spoločenskými podujatiami. 
Mierové námestie bude patriť 
všetkým generáciám. Môžete sa 
tešiť na celodenný program Deti 
mestu, mesto deťom, premie-
tanie fi lmov o Novej Dubnici zo    
60. rokov a mnohé iné. Mesto tiež 
plánuje odhaliť bustu Jiřího Kro-
hu. Každá jedna kultúrna alebo 
športová akcia od začiatku roka 
2017 ponesie logo osláv. To vzíde 
zo súťaže určenej pre školy, ale aj 

širokú verejnosť.
Celé oslavy sú zároveň akým-

si vzdaním úcty Prof. Ing. arch. 
Jířimu Krohovi, ktorý napro-
jektoval mesto Nová Dubnica. 
Krohova architektúra je v meste 
prítomná dodnes a obyvatelia 
ju chápu a vnímajú ako určitú 
pamiatku. Viete však, kto vlast-
ne Jiří Kroha bol? Poďme si ho           
v skratke predstaviť.

Jiří Kroha – architekt
Novej Dubnice

Umelec, významný pedagóg     
a staviteľ, Jiří Kroha, sa naro-
dil 5. júna 1893 v Prahe a bol 
jedným z najvýznamnejších 

českých architektov 20. storo-
čia. 

Architektúru začal študovať    
v roku 1911 na Pražskej tech-
nickej škole.  Vtedy ešte ani len 
netušil, že z neho bude raz vý-
znamný architekt.  Školu ukončil 
so zvláštnym vyznamenaním. Po 
ukončení štúdia sa angažoval 
ako sochár a maliar v Spolku 
významných umelcov Mánes. 
Svoje diela vystavoval  v Prahe, 
Tvrdošijnom, ale tiež na Výsta-
ve  drobného umenia v Paríži. 
Popritom všetkom sa venoval 
aj divadlu. Dokonca mu bolo        
ponúknuté miesto režiséra                                                                              
a scénografa v Národnom diva-
dle v Prahe, avšak Jiří Kroha 

túto ponuku odmietol. Spolupra-
coval tiež pri budovaní moderné-
ho ľudového divadla.  Prvou jeho 
veľkou architektonickou prácou  
bol ideový projekt rímskokatolíc-
kého kostola v obci Veľký Zdíkov 
na Šumave. Podľa jeho projektov 
boli postavené mnohé dôležité 
budovy ako vily pre úradníkov      
a zamestnancov Stavebného 
ústavu pre choromyseľných          
v Kosmonosoch, Okresná po-
kladňa v Mladej Boleslavi, žele-
zobetónový most v Kralupoch      
a mnoho iných. 

Veľkým prínosom pre Sloven-
sko bol jeho návrh nového socia-
listického mestečka, a to nášho, 
Novej Dubnice.  Ako samostatný 

urbanistický celok vzniklo naj-
skôr sídlisko, neskôr samotné 
mesto Nová Dubnica. Architek-
tonické mestotvorné prvky pred-
stavujú široké ulice lemované 
obytnými blokmi, gradujúcimi 
do centrálnych častí námestia. 
Všetky budovy sú svedectvom 
jedinečnej kvality architektúry 
a staviteľstva v dobe socialistic-
kého realizmu. Kroha zanechal 
v meste nezmazateľnú stopu, 
pretrvávajúcu dodnes. Sú ňou 
najmä dekoratívne prvky čerpa- 
júce z tradície slovenského ľudu. 
Túto malebnú dekoratívnosť mô-
žeme nájsť na všetkých pôvod-
ných budovách v meste. 

-ks-, -jk-

Autor grafi ky: Dušan Stopiak
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Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Dňa 9. marca sa uskutočnilo 
ďalšie zasadnutie poslancov 
mestského zastupiteľstva 
v zmysle predloženého               
a schváleného  programu. 
Rokovalo sa o dotáciách pre 
mestské záujmové združe-
nia na rok 2016 aj o moderni-
zácii telekomunikačnej siete 
na ul. Boženy Němcovej. 
 

V úvode mestského zastu-
piteľstva predložila hlavná 
kontrolórka mesta Nová Dub-
nica správu o svojej činnosti 
za rok 2015. Správa obsahuje 
informácie o vykonaných kon-
trolách, o ktorých boli poslanci 
MsZ priebežne informovaní 
na svojich zasadnutiach. Všet-
ky kontroly boli zamerané na 
preverenie súladu systému 
riadenia územnej samosprávy 
s platnými všeobecne záväz-
nými predpismi a vnútorný-
mi predpismi organizácie. Zo 
strany kontrolovaných subjek-

tov neboli podané žiadne ná-
mietky kontrolnému orgánu, 
naopak, boli prijaté opatrenia 
na eliminovanie možných ri-
zík pri výkone samosprávnej 
činnosti. 

Mestské zastupiteľstvo           
v Novej Dubnici zobralo sprá-
vu o kontrolnej činnosti hlav-
ného kontrolóra za rok 2015 na 
vedomie.

Dotácie na rok 2016
Prednostka mestského 

úradu predložila prítomným 
poslancom aj návrh na rozde-
lenie dotácií na rok 2016. Ako 
uviedla, všetky žiadosti boli 
predmetom prejednávania       
v príslušných komisíách. Po- 
žiadavka jednotlivých žiada-
teľov na vyplatenie fi nančných 
prostriedkov vo forme dotácií 
je vo výške 47 920 eur. Na zá-
klade poslaneckého návrhu 
schválilo mestské zastupi-
teľstvo rozdelenie dotácií vo 

výške             39 150 eur. 
Mestské zastupiteľstvo 

schválilo návrh na rozdelenie 
dotácií na rok 2016.

Predĺženie zmluvy
Tenisovému klubu

V ďalšom rokovaní poslanci 
schválili prenájom nehnuteľ-
nosti Tenisovému klubu Nová 
Dubnica. Ide o budovu Teniso-
vého klubu, ktorú klub v súčas-
nosti využíva. Predloženie 
tohto návrhu vyplynulo hlavne                                                                   
z dôvodu aktualizácie ná-
jomnej zmluvy podľa súčas-
ných podmienok a v súlade      
s platnými Zásadami hospodá-
renia s majetkom mesta Nová 
Dubnica. Pri navrhovaní pod-
mienok bolo zohľadnené dlho-
ročné vykonávanie športovej 
činnosti pre mládež a ostat-
ných záujemcov a dlhoročné 
udržiavanie a zveľaďovanie 
majetku mesta na náklady Te-
nisového klubu Nová Dubnica. 

Poslanci jednomyseľne 
schválili predložený návrh.

Modernizácia
telekomunikačnej siete

Následne poslanci pristúpili 
k riešeniu zmeny uznesenia 
MsZ zo dňa 16. decembra. 
V decembri minulého roka 
schválili poslanci prenájom 
pozemkov pod telekomuni-
kačné rozvádzače na ul. SNP 
a ul. Gagarinovej spoločnosti 
Slovak Telekom, a.s. Vo febru-
ári tohto roka dostalo mes-
to žiadosť o súhlas s novým 
umiestnením technologického 
rozvádzača MSAN, ktorý sa 
nachádza na ul. Boženy Něm-
covej a o odsúhlasenie zmeny 
výšky nájomného v súlade so 
Zásadami hospodárenia s ma-
jetkom mesta Nová Dubnica. 

Ako uviedol zástupca primá-
tora, predmetom stavby je mo-
dernizácia telekomunikačnej 
siete, ktorá na dotknutom úze-
mí mesta nemá kapacitu pre-
nášať nové služby operátora 
Slovak telekom. Modernizácia 
bude pozostávať z pokládky 
optických prípojok a vybudo-
vania nových rozvádzacích 
skriniek „MSAN“, do ktorých 
bude uložená nová prenosová 
technológia. Výška nájomného 
je navrhnutá na 30 eur /m²/rok.

Keďže ďalšie pripomienky 
ani doplňujúce návrhy k ro-
kovaniu MsZ poslanci nemali, 
primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie 
ukončil. 

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

-ks-

Prečo boli orezané lipy 
na Mierovom námestí?

Radi robíme radosť 

Aj v roku 2016 pristúpi mesto Nová Dubnica ako správca miestnych daní k vymáhaniu nedoplatkov na daniach a komunálnom 
odpade. Všetkým dlžníkom boli zasielané  výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny 
odpad.  V tejto súvislosti pripomíname, že exekučným konaním sa vymáhaná suma zvyšuje nielen o úrok z omeškania, ale aj            
o trovy exekúcie, ktoré sú  vyššie ako samotný nedoplatok na daniach alebo komunálnom odpade. Preto žiadame  týchto  daňov-
níkov, aby si svoje záväzky voči mestu za rok 2015 vyrovnali v čo najkratšom čase.

Zároveň chceme informovať všetkých daňovníkov, že rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny 
odpad pre rok 2016 si budú môcť vyzdvihnúť v druhej polovici  mesiaca apríl v zasadačke mestského úradu. Konkrétny dátum 
bude oznámený na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta, ako i v mestskom rozhlase. Dane budete môcť uhradiť až po 
prevzatí tohto rozhodnutia, ktoré je potrebné predložiť pri platení v pokladni mestského úradu.

JUDr. Dagmar Gregušová, vedúca organizačno-správneho oddelenia

UPOZORŇUJEME - úhrada nedoplatkov

Spoločnosť Termonova, 
a.s. zabezpečila v dňoch 16.                                                           
a 17. marca orez líp na Mie-
rovom námestí a niekoľkých 
ďalších stromov. Tento bolo 
potrebné vykonať z dôvodu, že                                               
v lete minulého roka došlo pri 
výkopových prácach k naruše-
niu  koreňových systémov tých-
to stromov. Následne bol vypra-
covaný dendrologický posudok, 
z ktorého vyplynula potreba 

rozsiahleho orezu, ktorý by mal 
potlačiť negatívny účinok po-
škodenia koreňov, zvýšiť static-
kú  bezpečnosť a „odľahčenie“ 
samotným lipám. Koruny bolo 
treba zmenšiť o 20 - 30% a ve-
ríme, že takto sa s poškodením 
ľahšie popasujú, čo sa ukáže            
v priebehu nasledujúcich me-
siacov až rokov. 

Oddelenie živ. prostredia

Dávid Meliš z Novej Dub-
nice to nemal v živote vždy 
najjednoduchšie. Narodil sa             
s detskou mozgovou obrnou     
a tí, ktorí toto ochorenie po-
znajú vedia, že je preň charak-
teristická porucha hybnosti                                                        
v dôsledku narušeného svalo-
vého napätia alebo v dôsledku 
narušenej svalovo-nervovej 
koordinácie. 

Sme preto veľmi radi, že sa 
nám dnes už 18-ročnému Dá-
vidovi podarilo vyčariť úsmev 
na tvári. V stredu 6. marca 
sme spolu s vedúcou oddele-
nia sociálnych vecí a školstva 

Zuzanou Vankovou odovzdali 
Dávidovi novučičkú rehabi-
litačnú trojkolku, ktorú nám 
daroval Peter Kucharčík zo 
Žiliny. 

Touto cestou by som sa 
chcel poďakovať sponzorovi, 
ale najmä Dávidovým rodičom 
za ich neuveriteľnú trpezlivosť 
a silu. 

A Dávid, tebe prajem veľa 
šťastne najazdených kilomet-
rov!

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnejší  návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 1-izbového  bytu               
č. 4, na 1. poschodí  bytového domu súp. č. 838,  vchod 17,  ul. Petra Jilemnického v  Novej  Dubnici. Výmera 42 m² plus                     
prislúchajúci  podiel  z  pozemku pod stavbou a na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.  Celková minimálna požadovaná cena  je  22 100 eur.
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške 2 210 eur. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.novadubnica.sk      
a tiež sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

Mestský úrad oznamuje občanom, podnikateľom a spoločnostiam aktuálne čísla účtov mesta Nová Dubnica: 

Platby za daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automa-
ty, daň za nevýherné hracie prístroje: účet v ČSOB a.s. číslo 4021462456/7500, IBAN  SK25 7500 0000 0040 2146 2456.

Platby za komunálny odpad: účet vo VÚB a.s. číslo: 1925058954/0200, IBAN  SK10 0200 0000 0019 2505 8954.

Pri realizácii platieb venujte, prosím, pozornosť údajom uvedeným v zmluve, rozhodnutí, príp. inom druhu dokumentu vysta-
veného Mestom Nová Dubnica, kde je uvedený spôsob platby, variabilný symbol a číslo účtu na poukázanie príslušnej platby.

OZNAM - aktuálne čísla účtov mesta Nová Dubnica

Marcové mestské zastupiteľstvo bolo plné dôležitých bodov.

Dávid sa dnes už teší z novej trojkolky.

Niektoré stromy boli narušené a bolo ich potrebné orezať.
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Prebehne jarná deratizácia mesta

Život plastovej tácky po jej vyhodení

Oznamujeme občanom, že                                                                 
v priebehu mesiaca apríl 
bude vykonaná deratizá-
cia verejných plôch zelene             
a okolia stojísk na smetné ná-
doby v meste Nová Dubnica. 

Nástrahy pre myši a potka-
ny budú ukladané priamo do 
nôr týchto hlodavcov. Následne 
budú nory upchaté zeminou 
a kameňmi, aby sa predišlo 
možnému styku nástrahy s člo-
vekom, prípadne domácim mi-
láčikom. Po 7-10 dňoch od dera-

tizácie bude vykonaná kontrola 
jej účinnosti, pri ktorej budú do 
nových nôr vkladané nástrahy 
a uhynuté živočíchy budú z ve-
rejných priestranstiev pozbie-
rané.

Prosíme občanov o spolu-
prácu pri vykonávaní derati-
zácie a kontrole jej účinnosti,         
o nahlasovanie nových nôr                                                                   
a    výskytu uhynutých hlodav-
cov na oddelenie životného 
prostredia (tel.: 4433484 kl. 161; 
e-mail: sykorova@novadubni-
ca.sk). 

Dali ste si obed doniesť           
z reštaurácie? Napr. kura na 
šťave so zemiakovou kašou                                                          
a šalátom. Keďže ste eko-
logicky zmýšľajúci stravník 
– po obede šup s plastovou 
táckou do žltej separačnej 
nádoby (aj so zvyškami 
zemiakovej kaše a šťavy                  
z mäsa). 

Ak sa v nádobe nachádzal 
aj očistený plastový odpad, tak 
mäsová šťava z vašej tácky sa 
vplyvom gravitácie snažila do-
stať čo najviac na spodok nádo-
by a počas tejto cesty označko-
vala všetko, čo stretla. Tácka 
a označkovaný odpad nejaký 
týždeň – dva – tri leží v smet-

nej nádobe a pomaly ožíva. Na 
zvyškoch jedla sa darí rôznym 
plesniam, ktoré sú síce krásne 
farebné, niektoré aj zaujímavo 
chlpaté, ale šíria okolo seba 
špecifi ckú vôňu. Po tých pár 
týždňoch sa obsah zbernej 
nádoby vyvezie na zberný 
dvor, kde sa dostáva na trie-
diacu linku spolu s ostatným 
plastovým „živým“ odpadom, 
keďže vy ste neboli jediný, kto 
vhodil do separačnej nádoby 
znečistený plast. Skúste si 
predstaviť, ako vyzerá takáto 
kopa plastového odpadu a ako 
vonia.  Pracovníci zberného 
dvora musia túto zapáchajúcu 
kopu plastov pretriediť a tie 
znečistené kúsky povyberať. 

Znečistené plasty totiž nie je 
možné odovzdávať na ďalšie 
zhodnotenie, na recykláciu. 
Znečistené plasty končia                                                             
v komunálnom odpade ulože-
né na skládke a zaťažujú ži-
votné prostredie. Nehovoriac         
o tom, že zvyšky jedál na odpa-
de sú neodolateľným lákadlom 
pre myši a potkany, ktorým sa 
vďaka tomu u nás dobre darí.
Buďme preto pri separácii 
dôslednejší. Ak si už dáte tú 
námahu separovať odpad,     
skúste sa pred jeho vhodením 
do smetnej nádoby zamyslieť. 
Veď stačí tak málo! Očistite 
plastovú tácku, kelímok, ige-
litové vrecko, či fľašu od zvyš-
kov jedla a zľahka opláchnite 

vodou. Zamedzíte možnému 
znečisteniu aj iného odpadu 
v separačnej nádobe, teda 
jeho znehodnoteniu, hlodavce 
prídu o potravu a budeme ich 
mať okolo seba menej, pra-
covníci zberného dvora ne-
budú musieť manipulovať so 
znečisteným a zapáchajúcim 
odpadom a čo je úplne najdôle-
žitejšie, vami vyseparovaný 
odpad bude možné vo vyššom 
množstve odovzdať na ďalšie 
zhodnotenie – na recykláciu 
a  nebude musieť skončiť na 
skládke. Nezničme si spoločné 
úsilie „jednou táckou z obeda“.

Oddelenie živ. prostredia

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Oznamujeme občanom, že 
jesenný zvoz konárov z IBV 
Miklovky a Kolačín sa usku-
toční v dňoch 19. - 23. 10. 
2015, a to nasledovne:

19. 10. 2015 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

20. 10. 2015 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
dova, Tajovského, Kollárova, 
Kvetná, Májová.

21. 10. 2015 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
ho, Partizánska, Podjavorin-
skej.

22. 10. 2015 (štvrtok):
Svätoplukova, Nerudova,         

M. Benku, B. Němcovej, Strá-
žovská, Svoradova, Odbojár-
ska.

23. 10. 2015 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
body, Nová, Družstevná, Far-
ská, Pod Húštikom.

Konáre vykladajte jeden deň 
pred termínom odvozu nareza-
né na kratšie časti (do 1 m dĺž-
ky), budú sa nám ľahšie nakla-
dať. Konáre neviažte drôtom, 
robí problém pri štiepkovaní. 
Nevykladajte iný odpad! Pris-
pejete tak k rýchlemu odvozu 
a lepšej čistote priestranstiev 
pred domami. Ďakujeme!

Ing. Ľuboš Balušík, odd. ŽP

Oznamujeme obyvateľom, 
že v priestoroch zberného dvo-
ra na ulici Topoľová (oproti ho-
telu Dynamic) čaká množstvo 
kníh, ktoré boli odovzdané ako 
nepotrebné. Jedná sa o knižky 
rôzneho veku a s rôznou tema-
tikou, pre deti i dospelých. Sú 
zdarma k dispozícii všetkým 
obyvateľom mesta. Netreba 
ich ani vrátiť. Každý si tu nájde 

niečo pre seba alebo svojich 
blízkych. Stačí si vybrať.

Jediným obmedzením je 
zatiaľ počet 10 kníh na jeden 
odber,  pri záujme o odber väč-
šieho množstva je potrebné 
si toto dohodnúť na oddelení 
životného prostredia MsÚ na 
tel. č. 44 33 484 kl. 161.

Oddelenie živ. prostredia

Oznamujeme občanom, že 
jarný zvoz objemného odpadu  
z IBV Miklovky, Dlhé diely a 
Kolačín sa uskutoční v dňoch  
11. 4. - 15. 4. 2016, a to nasle-
dovne:

11. 4. (pondelok): 
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

12. 4. (utorok): 
Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svo-
bodu, J.G. Tajovského, J. Kol- 
lára, Kvetná, Májová.

13. 4. (streda): 
M. Kukučína, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, M. Gorkého, J. Jesen-
ského, Partizánska, Ľ. Podjavo-
rinskej, Lipová, Slnečná, Javo-

rová, Dubová, Dlhé diely.

14. 4. (štvrtok): 
Svätoplukova, J. Nerudu,            
M. Benku, B. Němcovej, Strá-
žovská, Svoradova, Odbojárska.

15. 4. (piatok): 
ostatné ulice v Kolačíne – Slobo-
dy, Nová, Družstevná, Farská, 
Pod Húštikom.

Prosíme, aby ste objemný od-
pad vykladali iba pred rodinné 
domy, a to vždy len 1 deň pred 
termínom jeho odvozu, najne-
skôr do 6:00 h v deň vývozu. 
Prispejete tak k udržiavaniu 
čistoty v našom meste. Ďakuje-
me!  
   
Ing. Ľuboš Balušík, odd. ŽP

Jarný zvoz konárov
z IBV Miklovky, Dlhé diely 
a Kolačína

Príďte si po knihu 
zdarma a čítajte

Jarný zvoz objemného
odpadu z IBV Miklovky, 
Dlhé diely a Kolačína

Medzinárodný deň žien v Novej Dubnici
„Nevadí mi žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou,“ - Marilyn Monroe.

Aj slávnej Marilyn Monroe by sa v nedeľu 6. marca v kine Panorex páčilo. Zišlo sa tam totiž približne 500 žien, aby spolu oslávili 
„svoj“ sviatok – Medzinárodný deň žien.

Program už tradične odštartovala Gabika Majchráková svojím nádherným príhovorom, zahanbiť sa však nedal ani primátor mes-
ta Nová Dubnica, Ing. Peter Marušinec. Ten prítomným dámam vyjadril vďaku a úctu za ich celoživotnú prácu a poprial im, aby ich 
pohoda, porozumenie a najmä láska sprevádzali na každom kroku. Po týchto krásnych slovách už neostávalo nič iné, len dobre sa 
baviť, a tak na pódium vystúpila hudobná skupina DUET a po nej Oľga Baričičová. 

Po predstavení sa primátor spolu so zástupcom Pavlom Pažítkom a poslancom mestského zastupiteľstva Štefanom Cucíkom 
rozlúčili s odchádzajúcimi dámami farebným klinčekom. Dámy, vidíme sa o rok!    -ks-

Pri odchode každá dáma dostala kvet od primátora.

Nádherné vystúpenie Oľgy Baričičovej.Aj tento rok bol Panorex plný žien.

Ženu si treba uctiť - napríklad kvetom!
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Biológia trochu inak

Vladimíra Komorovská medzi
svojimi rodákmi

Prvá odborná konferencia
o predprimárnom vzdelávaníBiológia je veda zo života         

a o živote, a preto ju tak tre-
ba vyučovať. Z toho dôvodu 
sa v našej škole snažíme 
striedať klasické vyučovacie 
hodiny s hodinami zážitko-
vými. 

Okrem pravidelného využí-
vania mikroskopu na skúma-
nie rôznych prírodnín, zaraďu-
jeme do vyučovania aj výstavy, 
besedy či exkurzie. Vo februári 
sa žiaci piateho ročníka zú-
častnili výstavy o medveďovi 
hnedom. O tomto živočíchovi 
veľa počuli už na vyučovacích 
hodinách, a vďaka výstave 
mali možnosť rozšíriť si po-
znatky, ale aj dozvedieť sa veľa 
nového. Najviac ich zaujalo 
vysvetlenie, ako spoznať, že sa 
medveď pohybuje po okolí, ako 
reagovať, keď sa s ním stretnú 
v blízkosti, či ako reagovať pri 
jeho prípadnom útoku. Pre 
žiakov siedmeho ročníka sme 
pripravili hodinu pod vede-
ním členov záchranného tímu, 
ktorí im predviedli sanitku a jej 
vybavenie. Táto hodina nebola 
iba o ukazovaní techniky, ale 

obsahovala aj odborný výklad 
o rôznych zraneniach a prvej 
pomoci, ktorú majú  pri nich 
poskytnúť. Pán doktor neza-
budol žiakov preskúšať a zis-
tiť, čo sa doteraz na hodinách 
biológie stihli naučiť. S výsled-
kom  bol spokojný, vedeli toho 
veľa a pohotovo reagovali na 
jeho otázky.  Prakticky im uká-
zal, ako sa nakladá ambuvak, 
šancov golier, či rôzne špeci-
álne dlahy a pomôcky, ktoré sa 
používajú pri autonehodách. 
Nakoniec si žiaci mohli pozrieť 
sanitku zvnútra, mali mož-               
nosť vidieť, ako sa manipuluje 
s lôžkom v nej, či ako sa pa-                                                                  
cient vykladá a nakladá do sa-
nitky. Takéto praktické pred-

nášky veľmi napomáhajú pri 
následnom vyučovaní prvej 
pomoci, pretože žiaci už majú 
predstavu, ako zásah v teréne 
vyzerá v skutočnosti a precvi-
čovanie na resuscitačnej fi gu-
ríne či spolužiakovi je  o to jed-
noduchšie. Priamy zážitok je 
pre učenie nenahraditeľný, sú 
pri ňom zapojené viaceré zmy-
sly, čo má vplyv na zapamäta-
nie vedomostí. Preto v tomto 
školskom roku plánujeme                                                                       
v súvislosti s vyučovaním bio-
lógie ešte veľa besied a exkur-
zií. 

PaedDr. Mária Galovičová
ZŠ na ul. Janka Kráľa

V rámci „Týždňa sloven-
ských knižníc“ prijala pozva-
nie do našej knižnice novo-
dubnická rodáčka Vladimíra 
Komorovská. 

Narodila sa v Trenčian-
skych Tepliciach, detstvo                                   
a školské roky však prežila        
v Novej Dubnici. Prekladateľ-
ka umeleckej a odbornej lite-

ratúry, prozaička, má na konte 
okrem pôvodných fejtónov, 
príbehov, poviedok a románov 
vyše štyridsať knižných pre-
kladov z francúzskej literatú-
ry. Externe spolupracovala             
s redakciami slovenských pe-
riodík, kde publikovala svoju 
tvorbu  i preklady. 

V súčasnosti spolupracuje 
s redakciami Rodina a škola        

a Učiteľské noviny. V roku 2015 
jej vyšla štvrtá kniha pod ná-
zvom Utešená família.

Spisovateľka pobesedovala 
v úzkom kruhu  so svojimi ro-
dákmi o úskaliach prekladu,     
o svojej tvorbe a prezradila čo 
to i zo svojho súkromia.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Spoločnosť pre predškolskú 
výchovu pre región Nová 
Dubnica pod vedením pred-
sedníčky spoločnosti Mgr. 
Martiny Ježíkovej-Janesovej 
v spolupráci s Materskou ško-
lou Petra Jilemnického 12/5 
v Novej Dubnici uskutočnila 
3. marca v Kultúrnej besede 
odbornú konferenciu pod zá-
štitou primátora mesta Nová 
Dubnica, Ing. Petra Marušin-
ca. 

Odborným garantom konfe-
rencie bola pani riaditeľka MŠ 
Petra Jilemnického 12/5 Paed-
Dr. Katarína Bližnáková. Téma 
odbornej konferencie bola 
„Možnosti skvalitnenia procesu 
edukácie v materskej škole“.

Konferenciu otvoril primátor 
mesta. V krátkom príhovore vy-
zdvihol, že sa po prvý raz stretá-
va s usporiadaním konferencie 
z oblasti predprimárneho vz-
delávania v našom meste. Kon-
štatoval, že vybrané prednášky 
budú prínosom pre skvalitnenie 
práce v MŠ.

Deti z elokovaného pracovis-
ka Komenského sady pozdravili 
účastníkov konferencie krát-
kym kultúrnym programom 
– pásmom ľudových piesní                
a tancov.

Účastníčky konferen-
cie             z blízkeho i vzdialené-
ho okolia, ako aj pozvaní hostia 
zo ŠŠI         a MPC v Trenčíne 
a zástupcov novodubnických 
škôl si vypočuli prednášky Mgr. 
Dagmar Kútnej a Mgr. Janette 
Kosecovej „Ako vypracovať In-
dividuálny výchovno-vzdelávací                                                 

plán“ a Mgr. Zuzany Kunjakovej 
„Relaxačné techniky pre deti“   
z Centra pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a pre-
vencie z Dubnice nad Váhom.

Účastníkom konferencie 
prestávku spríjemnili uči-
telia ZUŠ z Novej Dubnice                 
Mgr. Leoš Stanek a Ján Belina, 
ktorí výberom hraných skladieb 
prispeli k oživeniu konferencie.

Po prestávke pokračovala 
Mgr. Janka Vindišová, PhD. zo 
Súkromného centra pedagogic-
ko-psychologického poraden-
stva  a prevencie v Novej Dubni-
ci prednáškou „Dieťa s ADHD 
v materskej škole“,  ozrejmila 
komplexnú špeciálno–pedago-
gickú starostlivosť o integrova-
né dieťa v MŠ, ako aj špecifi ká 
v práci s deťmi so špeciálnymi 
potrebami.

V ďalšej časti konferencie 
sa uskutočnil networking,                                                       
v ktorom vystúpila PaedDr. 
Oľga Bulková zo ZŠ Janka 
Kráľa 33/1 z Novej Dubnice            
s informáciou o zápise detí do 

I. ročníka ZŠ   a školskej zrelos-
ti. Mgr. Soňa Tináková zo ZUŠ                                                                                                    
v Novej Dubnici prezentovala 
prítomným edukačné aktivi-
ty pre deti predprimárneho 
vzdelávania, ktoré využívala                   
v priebehu svojej pedagogickej 
praxe v hudobnom odbore. Vý-
meny skúseností pokračovali 
vystúpením ďalších účastníkov 
konferencie. 

Naše poďakovanie za vyso-
kú odbornú úroveň a zároveň 
príjemné popoludnie s cieľom 
skvalitnenia ďalšej práce                
s deťmi patrí nielen primáto-
rovi mesta Ing. Petrovi Maru-
šincovi, ale aj organizátorom 
konferencie, pani riaditeľke 
Materskej školy P. Jilemnické-
ho 12/5 Kataríne Bližnákovej 
a predsedníčke Regionálnej 
spoločnosti pre predškolskú vý-
chovu Mgr. Martine Ježíkovej-
-Janesovej. 

Mgr. Jana Ványová
zástupkyňa MŠ

Základná škola na ulici Janka Kráľa oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí         
do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2016/2017 bude v dňoch 19. 4. 2016 (v utorok) a 20. 4. 2016                 
(v stredu) od 14:00 do 18:00 hod. v priestoroch školského klubu detí.

Zápisu sa má  zúčastniť  každé dieťa, ktoré k 31. 8. 2016 dovŕši vek 6 rokov, deti, ktoré mali odloženú  
povinnú školskú dochádzku i deti, ktorých rodičia zo závažných dôvodov  uvažujú o odklade povin-
nej školskej dochádzky.

K zápisu je  potrebné priniesť:
- rodný list dieťaťa, 
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- ak je dieťa zdravotne handicapované, treba to písomne doložiť,
- v prípade rozvedených rodičov doložiť rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa.

Martin Staňo, riaditeľ školy

UPOZORŇUJEME - ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

Trochu čitateľskej kultúry priniesla do nášho mesta Vladimíra Komorovská.

Priamy zážitok je pre učenie nenahraditeľný.
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Zimný výstup na Strážov – 12. ročník

Fénixáci a nezabudnuteľné Tatry 

Veľká noc
aj v Panorexe

Už dvanástykrát členovia 
detskej organizácie Fénix                                                              
v Novej Dubnici zorganizo-
vali nielen pre svojich čle-
nov, ale aj pre ďalších priaz-
nivcov turistiky z blízkeho      
i vzdialenejšieho okolia zim-
nú turistickú vychádzku do 
Strážovských vrchov s cie- 
ľom zdolať ich najvyšší vrch 
nachádzajúci sa v nadmor-
skej výške 1213 m n. m. 

Tentokrát sme sa zišli              
v menšom počte, nakoľko 

ranný dážď odradil viacerých 
nahlásených účastníkov na 
výstup. Avšak tí, ktorých ne-
priazeň počasia neodradila, 
svoje rozhodnutie určite ne-
oľutovali. Už v Zliechove sme 
našli zasneženú krajinu a sne-
hu so stúpajúcou nadmorskou 
výškou pribúdalo,  až sme sa  
postupne dostali do rozpráv-
kovo zimnej krajiny. Pochod po 
zasneženom, neprechodenom 
chodníku značne preveroval 
našu fyzickú kondíciu. Pohľad 
na nádherne snehom obsy-

pané stromy a okolitú krajinu 
nám dodával silu pokračovať 
vo výstupe. 

Na vrchol sme nakoniec do-
razili všetci, vrátane najmlad-
šej účastníčky, päťročnej Kris-
tínky. Všetci účastníci sme sa 
zhodli v názore, že aj v tomto, 
aspoň zrána v nie príliš priaz-
nivom počasí, sa oplatí vybrať 
za krásami zimnej prírody.

Obrázky z našich fotoapa-
rátov budú nám tento zážitok 
dlho pripomínať. Z hľadiska 
počasia každý z doterajších 

výstupov bol čímsi jedinečný. 
Veď posúďte. Obrázky z do-
terajších výstupov si môžete 
pozrieť v galérii na našich 
stránkach www.novadubnica.
do-fenix.sk. 

Aký bude ten nasledujúci   
13. ročník? Doterajšie skúse-
nosti nám hovoria, že hora nás 
opäť niečím novým prekvapí. 
Tešíme sa na vás, že budete 
pri tom s nami. 

Text a foto: M. Zavacký

Bolo nám ako v rozprávke. 
Pýtate sa prečo? Tak my 
vám to teda vyrozprávame.  
Aj tento rok nás náš pán ve-
dúci Mgr. Miroslav Zavacký 
pozval na spoznávanie Vyso-
kých Tatier v zime. 

Za základný tábor našej 
expedície sme si zvolili   Zá-
kladnú školu v Štrbe, kde nás 
jej pani riaditeľka už viackrát 
prichýlila. Je to vynikajúce 
východiskové miesto pre tu-
ristické pochody v okolí Štrb-
ského plesa. 26. februára po 
patričných prípravách sme už 
konečne stáli na železničnej 
stanici v Trenčianskej Teplej 
a čakali sme na rýchlik do Ta-
transkej Štrby. V deň príchodu 
sme uvažovali nad viacerými 

variantmi pre celodennú turis-
tiku na nasledujúci deň, nakoľ-
ko zamračená obloha a jemný 
dážď nám veľa nálady nedodá-
vali.   Na druhý deň sme sa zo-
budili do krásneho slnečného 
rána a bolo rozhodnuté. Naša 
prvá trasa pôjde turistickým 
náučným chodníkom „Cesta 
lesom medzi plesom a Ple-
som“ zo Štrbského plesa na 
Popradské a ďalej k symbolic-
kému cintorínu pod Ostrvou. 
V krásnom slnečnom poča-
sí sme ani nevedeli, kde sa 
máme skôr pozerať. Na ďalší 
deň sme si za cieľ vybrali cestu 
Velickou dolinou pod najvyšší 
vrchol Vysokých Tatier na hor-
ský hotel Sliezsky dom, s po-
kračovaním na Hrebienok, kde 
sme chceli pozrieť  ľadovú nád-

heru. A veru bolo to  nádherné. 
Na tretí deň nám počasie opäť 
pripravilo ťažké rozhodovanie, 
nakoľko dlhotrvajúci dážď nás 
odrádzal od cieľa našej cesty – 
Chata pod Soliskom. Nakoniec 
rozhodnutie ísť napriek nepri-
azni počasia sa nám oplatilo. 
Boli ste už lanovkou? Vidíte, 
ďalšia vec, o ktorú ste prišli. 
Lanovkou sme sa teda vyviez-
li na chatu pod Soliskom, kde 
pomerne silný vietor, hmla                                                                          
a husté sneženie nám pripra-
vili ďalší nový zážitok. V teple 
chaty sme podiskutovali nie- 
len o krásach hôr, ale aj o ich 
nástrahách. Taktiež sme sa 
zhodli na tom, že je nutné byť 
patrične vystrojený na prípad-
né zmeny počasia a pred tu-
ristikou sa aj zoznámiť s teré-

nom, ktorý chceme navštíviť. 
ZŠ Štrba a jej pani riaditeľ-

ka Mgr. Ľubomíra Iľanovská 
nám poskytujú pri našich tat-
ranských expedíciách výborné 
podmienky od ubytovania, cez 
výborne vybavenú školskú ku-
chynku a možnosť večer si za-
športovať v telocvični. 

Vďaka Fénixu sme si via- 
cerí našli veľa kamarátov                                 
a vždy prijmeme pozvanie na 
turistické podujatia. Taktiež 
patrí veľké Ďakujem všetkým 
dospelým, ktorí tam s nami 
boli, ale hlavne organizátorovi  
Miroslavovi Zavackému. Ďa-
kujeme za krásne zážitky!

Text a foto:
Tamara Eliášová, 
Mária Jánošíková

V sobotu 19. marca sa v kine 
Panorex uskutočnili Veľko-
nočné tvorivé dielne zruč-
ných remeselníkov z Novej 
Dubnice a okolia. 

Návštevníci s úsmevom na 
tvári chodili od stola k stolu 
a obdivovali šikovné ruky vý-
robcov. Niektorí si samotnú 
výrobu dokonca aj vyskúšali.  
Remeselníci predviedli rôzne 
techniky, ako si vytvoriť veľ-
konočné dekorácie – či už po-
mocou vosku, farieb, čipiek aj 
drôtikov. Vyrábali sa dokonca 
aj kuriatka z fondánu a mnohé 
šité výrobky pre potešenie. 

Deti sa mohli zapojiť do tvo-
rivých dielní, ktoré si pre ne 
pripravili Centrum voľného 
času, Základná umelecká ško-

la, ZŠ J. Kráľa a Spojená škola 
sv. J. Bosca. Do predveľko-
nočnej akcie sa zapojili aj žiaci 
zo Súkromnej základnej školy 
Nová Dubnica s divadelným 
predstavením Kubo. Prišlo ich 
podporiť veľa detičiek, ktorým 
sa to náramne páčilo.

Aby toho nebolo málo, pred 
kinom vyrástol krásny dreve-
ný stánok spoločnosti GON-
ZOL, z ktorého rozvoniavali 
lahodné ovčie syry, bryndza, 
korbáčiky či parenice. 

V tomto príjemnom nala-
dení sme privítali Veľkú noc 
a pripomenuli si, aké rôzne 
tradičné výrobky, dekorácie                                                                      
a zvyklosti na Slovensku 
máme.

-jk-

Fénixákov neodradí ani sneh.

Fénixáci v Tatrách. Trochu im závidíme.

Aj pre deti boli pripravené tvorivé dielne.

Chýbať nemomohli ani obľúbené čipkárky.

Pán Željko predvádza svoje umenie.

Veľkonočné tvorivé dielne 2016.
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DRIŠĽAK
Piatok 20. mája o 18:00 hod.
kino Panorex        
                                                        
Známa „vychodňarska“ skupina, ktorá svojou temperamentnos-
ťou, spevom a hlavne ľahučkým humorom zabáva ľudí nie len po 
Slovensku. V Novej Dubnici  bude hrať a spievať v tomto zlože-
ní: sólo spev - Ján Jakubčin, ozembuch - Viliam Kalman, gitara 
- Pavol Antuš, husle - Ján Pankuch, basgitara - Jozef Mašlej. 
Vstupné: 9 €.

FRAGILE
Sobota 7. mája o 18:00 hod.
kino Panorex                                                                                                                                                                                                                               

Slovenská hudobná skupina zložená z populárnych osobností, 
známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muziká-
lových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných nástrojov, 
teda a cappella, interpretuje známe rock – pop – jazzové hity 
svetových umelcov, akými sú napríklad STING, STEVIE WON-
DER, NORAH JONES, BILLY JOEL, TINA TURNER. Ich kon-
certy  sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelé-
ho humoru, vďaka ktorému zažijete neopakovateľný večer plný 
jedinečnej zábavy. Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, 
Jana Golis, Helena Krajčiová, Svetlana Rymarenko, Slavo Ko-
šecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. Vstupné: 12 €.

PREDAJNÉ TRHY
Piatok 1. mája
Mierové námestie

STAVANIE MÁJOV
OSLAVA 12. VÝROČIA VSTUPU DO EÚ
Sobota  30. apríla
 
17:00 hod.: koncert dychovej hudby, stavanie májov - Kolačín, 
IBV Miklovky  
18.00 hod.: koncert dychovej hudby, stavanie májov -  Mierové 
námestie                           
20.00 hod.: koncert Dychový orchester a mažoretky - Mierové 
námestie
20:30 hod.: lampiónový sprievod  
21:00 hod.: ohňostroj

SMEJKO A TANCULIENKA 
Sobota 16. apríla o 16:00 hod.
kino Panorex

Veselé pesničkové divadlo pre najmenších s lienkou Tanculien-
kou a čmelkom Smejkom. Obaja chrobáčikovia spievajú naživo 
s gitarou alebo ukulele pesničky od výmyslu sveta, ktoré deti 
roztancujú, zapoja do hry a prenesú do krajiny fantázie.
Deti už určite z kanálu YouTube  poznajú hity ako Vlk a kozli-
atka, Nonono - tytyty, Hej rup, do toho! Máme tu leto. Ale za-
hrajú aj krásne: Spadla hruška, Dobré ráno, Leť si vtáčik, Zima, 
zima... Hádaj, hádaj...Hviezdička,  Žltá ponorka, Dúha.
A na konci predstavenia si dáme ešte malú detskú diskotéku!
Vstupné 5 €.

PREKVAPENIE - Divadelný súbor HUGO 
Piatok 15. apríla o 19:00 hod.
kino Panorex

Na motívy divadelnej hry: Ray Conney - Funny Money
Réžia: Andrej Škvaro
Divadelná hra Prekvapenie vťahuje diváka do kolotoča zvratov, 
nečakaných udalostí, mafi ánskych praktík a nehanebne veľkej 
kopy peňazí. Ich sila privádza ľudí ku skorumpovateľnosti, pre- 
búdza nenásytnosť, kazí ľudský charakter aj zdravý rozum.
Vstupné 5 €.

ERVÍN NEMÁK - vernisáž výstavy fotografi í
Piatok 22. apríla o 17:00 hod.
kino Panorex 

Vernisáž výstavy fotografi í známeho novodubnického fotografa 
venované k jeho nedožitým 89. narodeninám.

Ervín Nemák sa narodil  v roku 1927 v Trenčianskych Teplici-
ach. Vyučil sa u majiteľky fotoateliéru pre modernú umeleckú 
fotografi u v Trenčíne u pani Filomény Trefnej. V roku 1950 na-
stúpil do štátneho podniku ZVS Dubnica nad Váhom ako foto-
graf. Získal ocenenia v celoslovenských súťažiach fotografov. 
V roku 1973 sa v Dubnici predstavil výstavou fotografi í v dome 
kultúry a po 20-tich rokoch výberom z celoživotnej tvorby v D-
-Klube v  Dubnici nad Váhom. Bolo to vtedy, keď jeho vývoj začal 
ovplyvňovať výtvarník Jozef Kurjak,  ktorý mu pomohol dovidieť 
ďalej za obzor inej dimenzie, výtvarnému videniu a mysleniu.               
Ervín Nemák nás presvedčil, že fotografi cká tvorba a objavova-
nie boli v jeho živote radostné a vzrušujúce.
Otvorené v pondelok – piatok od 9.00 - 17:00 hod. do 4. 5., vstup 
voľný. 

PETER NÁGEL - Klavírny koncert 
streda 13. apríla o 17:00 hod.
koncertná miestnosť ZUŠ

Mladý klavirista Peter Nágel študoval klavír  u profesorky Idy 
Černeckej na bratislavskej VŠMU, kde si pravidelne rozširoval 
svoj obzor aj účasťou na majstrovských interpretačných kur-
zoch (Viviana Sofronitzki, Karl-Andreas Kolly, Robert DeGaeta-
no a i.). Klavirista v roku 2015 úspešne ukončil VŠMU  a svoje 
klavírne umenie si ďalej zdokonaľuje  na doktorandskom stupni 
štúdia, koncertného zamerania. 
Mladý umelec je aktívny aj v oblasti štvorručnej hry. Spolu so 
Zuzanou Vontorčíkovou (VŠMU) sa tomuto odboru klavírnej 
interpretácie venujú pod vedením docenta Františka Perglera.
Na koncerte v Novej Dubnici si môžete vypočuť skladby od Leo-
ša Janáčka, Franza Liszta, Carla Vina. Vstup voľný.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry         
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubni-
ca.sk, tel. 0424433484,kl.110 

Nová Dubnica žije kultúrou

NECHAJTE SA POZVAŤ

PRIPRAVUJEME

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY

Florbalový tím ŠK VictoryS-
tars Nová Dubnica dokázal 
vyhrať základnú časť sezóny 
a skončiť na prvom mieste.  
Celkovo muži vyhrali desať 
zápasov a prehrali iba dva. 
Po troch rokoch v druhej 
lige konečne šliapu na päty 
prvej lige.

Teraz nasleduje PlayOff. 
Keďže postúpili z prvého mies-
ta, vybojovali si tým okamžitý 
postup do semifi nále. Hrá sa 
na dva víťazné zápasy.

Semifi nále prvý zápas je 
na programe v sobotu 9. aprí-
la 2016 o 17:00. Prípadný tretí 
zápas opäť v sobotu 16. apríla 
2016 o 17:00. 

Svoje zápasy odohrajú             
v Mestskej športovej hale               

v Dubnici nad Váhom. 
Kapitán Ladislav Pšenák 

pozýva divákov týmito slova-
mi: „Chceme, aby si ľudia našli 
cestu do haly a podporili nás 
pri postupe do prvej ligy. Mož-
no týmto objavia nový šport 
v Dubnici, na ktorý sa oplatí 
chodiť pravidelne  pozerať.“

Ak by muži postúpili do 
vyššej ligy, hrávali by sa zápa-
sy v dubnickej športovej hale 
oveľa častejšie,  ako to bolo 
doteraz. Preto chcú v ľuďoch 
a prípadných nových sponzo-
roch prebudiť záujem o tento 
zaujímavý šport, ktorý na Slo-
vensku veľmi rýchlo napredu-
je.

Florbalový tím
ŠK VictoryStars

Pozvánka na semifi nále 
fl orbalu

Príďte podporiť chlapcov zo ŠK VictoryStars.



1. júna Viedeň 
Historické centrum mesta, zámok Schönbrunn, vyhliadkový vrch 
Kahlenberg. Poplatok: 22 €.

22. júna Budapešť
Námestie Hrdinov a mestský park, Bazilika  sv. Štefana,  Reťazový 
most, Hradný vrch, Rybárska Bašta, kostol sv. Matiáša a hradný  
komplex, Gelertov vrch, Citadela, tržnica. Poplatok: 25 €.

13. august Malá Fatra – Jánošíkove diery 
Turistický zájazd  
1. Jánošíkove Diery - sú jednou z najkrajších turistických trás 
národného parku Malá Fatra a jeden z najkrajších výletov na Slo-
vensku vôbec. Jedná sa o sústavu tiesňav a kaňonov v národnej 
prírodnej rezervácii s množstvom prekrásnych vodopádov a ne-
zabudnuteľnou scenériou skalných útvarov.
2. Hrebeňom Malej Fatry – Vrátna dolina -  Snilovské sedlo - vr-
cholová stanica kabínkovej lanovky – Štefanová. Poplatok: 15 €.

Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dub-
nica, tel. 0424433484, kl. 112, mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Kristián Brídik, Michal Nedielka, Miriam Valčová, 
Marek Vavro, Daniel Filip Freyer, Hana Haasová, Te-
rézia Marušincová, Damián Sabo, Klára Bukovčáko-
vá, Adam Tomáš Kračun, Krištof Kmeco.

Opustili nás:
Margita Klištincová, Ing. Milan Lauko, Anna Mi-
cháliková, Ing. František Bulko, Mária Nováčiková, 
Eduard Körmendy, Božena Ondejčíková, Vlasta Bo-
žeková, Pavol Katerinčin, Vincent Šúkala, Vladimír 
Petrovič, Andrea Pohánková, Augustín Vančo, Berta 
Strížová, Bohumil Solík.

Spoločenská kronika

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

Július Beláň
Dňa 27. apríla uplynie rok, odkedy nás opustil pán 
Július Beláň. Spomíname.

Margita Klištincová
Ďakujem rodine, priateľom a všetkým známym, 
ktorí sa dňa 19. februára prišli rozlúčiť s mojou 
manželkou, pani Margitou Klištincovou a odpre-
vadiť ju na jej poslednej ceste. Smútiaci manžel      
a deti s rodinami.

Eduard Körmendy
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary rodine, suse-
dom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 3. marca 
zúčastnili na poslednej rozlúčke s mojím manže-
lom, otcom a dedkom Eduardom Körmendym. 
Zároveň sa chcem poďakovať pánovi farárovi 
Šimčíkovi za obrad, ako aj pracovníkom pohrebnej 
služby Antona Dadu za dôstojnú rozlúčku. Ďakujú 
manželka, dcéry, synovia, vnúčatá a ostatná rodi-
na.

Rudolf Michalisko
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srd-
ciach stále žije spomienkami. 15. marca uplynulo 
8 rokov, odkedy nás navždy opustil drahý manžel, 
otec a dedko Rudolf Michalisko. S láskou a úctou 
spomína smútiaca rodina. 

Ing. Emil Filípek
Dňa 4. Marca uplynulo 5 rokov, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec a dedko Ing. Emil Filípek. 
Odišiel si tíško a zanechal si po sebe veľký žiaľ. So 
smútkom v srdci na teba spomínajú manželka, 
dcéry a vnučky.

František Vetro
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 2. marca uplynuli dva 
roky od smrti môjho manžela Františka Vetru. Za 
spomienku ďakujú manželka Eva, synovia Peter            
a Pavol s rodinami.

Ing. Jozef Vavro
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdci 
bolesť zostala a tiché spomínanie. Dňa 28. marca 
uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a dedko Ing. Jozef Vavro.           
S láskou spomínajú manželka, synovia Peter a Ju-
raj s rodinou a ostatná rodina.

Albín Gajdoš
Odišiel si tíško ako odchádza deň a v našich srdci-
ach zostáva spomienka len. Dňa 21. februára sme 
si pripomenuli prvé výročie úmrtia manžela, otca 
a dedka Albína Gajdoša. Kto ste ho poznali a mali 
ste ho radi, spomínajte s nami. Manželka, deti          
s rodinami a ostatná rodina. 

Bohuslav Dubnička
Dňa 15. marca uplynulo 10 rokov, odkedy nás opus-
til manžel, otecko a deduško Bohuslav Dubnička. 
Jeho pamiatku si v srdciach zachová a s láskou na 
neho spomína celá rodina.

Ing. Ondrej Horňák
Dňa 23. apríla uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a otec, Ing. Ondrej 
Horňák. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba            
s láskou spomíname. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, deti, ostatná rodina, priatelia a známi.

Agnesa Galková
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nedokáže zabudnúť. Aj keď už nie si medzi nami, 
v srdciach žiješ s nami. Dňa 17. marca uplynulo 
prvé výročie, čo nás navždy opustila moja man-
želka, mama a babina Agnesa Galková. S láskou 
a úctou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodina-
mi, švagriné Tonka a Oľga, švagor Jozef a ostatná 
smútiaca rodina.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 01. februára bola realizo-
vaná spolupráca mestskej polí-
cie s Policajným zborom pri za-
držaní dvoch osôb, podozrivých 
zo spáchania trestného činu.

Dňa 07. Februára bola v čase 
o 20.30 hod. realizovaná spolu-
práca mestskej polície s Poli-
cajným zborom pri preverení 
oznámenia, že v Sadoch Cyrila 
a Metoda dochádza k bitke. Po 
príchode na miesto sa na zemi 
nachádzal zbitý muž a poško-
dený bicykel, po ktorom mu 

útočníci poskákali. Muž uviedol, 
že ho napadli dve osoby a keď 
videli prichádzať hliadku, ušli. 
Hliadka Policajného zboru pre-
verila okolie; osoby boli nájde-
né v pohostinstve. Zranenému 
mužovi bola privolaná RZP                                                                           
a bol transportovaný do FN 
Trenčín. Osoby podozrivé               
z ublíženia na zdraví boli pred-
vedené na  OO PZ v Dubnici 
nad Váhom.

Spísal Mgr. Peter LUKÁČ
Zástupca náčelníka

Mestská polícia v Novej 
Dubnici upozorňuje vodičov 
motorových vozidiel na dodrži-
avanie ustanovenia § 23 ods. 1 
zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov, 
ktoré upravuje zastavenie                                 
a státie vozidiel - „vodič smie 
zastaviť a stáť len vpravo           
v smere jazdy v jednom rade 

a rovnobežne s okrajom cesty, 
čo najbližšie k okraju cesty       
a na jednosmernej ceste vpra-
vo i vľavo“ - nakoľko je častým 
javom, že motorové vozidlá par-
kujú v protismere. V súvislosti 
s uvedeným, mestská polícia 
v nasledujúcom období zame-
ria svoju pozornosť aj na túto 
oblasť dodržiavania pravidiel 
cestnej premávky.

Mestská polícia v Novej Dub-
nici v mesiaci február 2016 zis-
tila pri svojej činnosti celkovo        
28 prípadov porušenia Všeo-
becne záväzného nariadenia 
č. 15/2008 o niektorých podm-
ienkach držania psov a vedení 
evidencie na území Mesta Nová 
Dubnica. Z tohto dôvodu upo-
pozorňujeme občanov mesta 
- majiteľov psov, aby týchto 
nepriväzovali v blízkosti ob-
chodov bez náhubku. Podľa 

citovaného VZN č. 15/2008  čl. 
4 ods. 8 je zakázané opustiť 
psa na verejnom priestranstve 
bez uviazania a bez náhubku.  
Doposiaľ majitelia psov neboli 
sankcionovaní, priestupok bol 
zväčša vybavený len tzv. doho-
vorom. Vzhľadom na množia-
ci sa počet priestupkov, Msp 
pristúpi k sprísneniu sankcií 
majieľov psov za porušenie cito-
vaného VZN.

Mestská polícia upozorňuje

Z bloku mestskej polície

Pozvánka na zájazdy
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Šport mi veľa dal, ale aj veľa vzal

Futbalový Valentínsky pohár
V športovej hale  v Dubnici 
nad Váhom sa  13. februára 
odohral 16. ročník halového 
futbalového turnaja, kto-
rý usporiadalo mesto Nová 
Dubnica v kooperácií s MFK 
Nová Dubnica. 

O Valentínsky pohár bo-
jovali starší a mladší žia-
ci.  Zúčastnilo sa päť tímov, 
ktoré hrali dvojkolovo každý                                
s každým 1x10 minút. V každej 
kategórii domáci postavili po 
dva výbery, následne ich dopl-
nili  Lednické Rovne a Beluša. 
Bánovce zastupovali len starší 
žiaci, ale v mladšej kategórii 
ich sprevádzali chlapci zo Sob-
lahova. 

V mladšej kategórii  viedli 
už od úvodu hráči Lednických 

Rovní, ktorí zvíťazili bez pre-
hry. Napriek prehre v závereč-
nom zápase so Soblahovom sa 
Beluša umiestnila na druhom 
mieste. Tretie  a štvrté miesto 
obsadili domáce tímy.

V kategórií starších žiakov 
viedli v prvej polovici  Bá-
novčania bez straty bodu, 
ale neskôr sa nevyhli  fi nišu 
domáceho A tímu, ktorý pro-
tiútok zvládol bez získaného  
gólu. Víťazmi sa nakoniec 
stali Bánovčania, ktorí zdolali 
oba domáce tímy. Na štvrtom 
mieste sa umiestnili Lednické 
Rovne v lepších vzájomných 
zápasoch proti Beluši  1:1 a 3:0.

-jk-

Je štvornásobným majstrom 
ČSSR a dvojnásobným maj-
strom Slovenska v boxe 
a okrem toho má na krku 
aj medailu najcennejšiu – 
zlatú, z Olympijských hier 
1952 v Helsinkách. Dnes má 
88 rokov, žije v Novej Dub-
nici a každý deň vyjde 105 
schodov. Janko Zachara. 

Pán Zachara, ako by ste opí-
sali box?

Každý šport má svoje špe-
cifi ká a ja pokiaľ hovorím                
o boxe, tak hovorím o boxe 
technickom, pretože dnes, ako 
sa z hľadiska ozývajú pokriky 
„Uder!“ alebo „Ovaľ!“, tak mne 
je to cudzie. Aj preto, že ja 
neoplývam nejakou silou, ale 
aj preto, že som presvedčený, 
že box sa tiež dá robiť pekne. 
Box je najmä o práci nôh, práci         
s telom. Na to treba kondičnú 
prípravu a tí, ktorí ju nemajú, 
tak sa postavia proti sebe          
a začínajú lietať údery. Ale je 
kopec fanúšikov, ktorí to majú 
radi, mne sa to však nepáči.

Sú veľké rozdiely medzi bo-
xom, ktorý ste zažili vy a tým 

súčasným?
To je stále jedno a to isté. 

Mení sa len ponímanie ľudí. 
Je pokročilejšia doba a dnes si 
divák vyžaduje viac surovosti.

Ako ste sa vlastne vy dostali 
k boxu?

Dá sa povedať, že som, ako 
každý chlapec, začínal pri fut-
bale. Ako je v Trenčíne staré 
futbalové ihrisko, tak hneď 
tam je aj veľká telocvičňa, kto-
rá sa kedysi volala Sokolovňa. 
A v tej Sokolovni mávali tré-
ningy boxeristi. Chlapci ma 
raz zlanárili, aby som sa prišiel 
pozrieť na tréning, a keď som 
tam prišiel, tak mi bolo veľa 
vecí blízkych. Ja som nežil v 
takých pomeroch, že by ma 
boli, ako sa hovorí, „vo vatič-
ke chovali“. Mama aj tata boli 
robotníci. Keď sme chceli hrať 
futbal, museli sme si ihrisko 
vyrobiť. Takže sme pomáhali 
tehliarsky deťom, šliapali sme 
hlinu s vodou, aby sme ju za-
miesili na blato, a potom sme 
už s hotovými formami behali 
na taký plac, niečo podobné 
ako tenisový kurt, tam sme to 
vyklápali a zas bežali naspäť. 

No a keď bol plácok hotový, 
tak sme si tam mohli zahrať 
futbal. Bosí, samozrejme, lebo 
vtedy bol systém „nie, aby si 
zodral topánky“. Okrem toho 
sme nosili drevo, liezli na stro-
my a vďaka tomu všetkému 
nám zosilneli nožičky, získali 
sme odvahu. Budovali sme si 
kondičku.

Ako dnes vyzerá bežný deň 
bývalého olympijského víťa-
za?

Trikrát do týždňa chodie-
vam ráno od šiestej do sied-
mej do telocvične do Dubnice 
nad Váhom trénovať jedného 
chlapca. Potom prídem domov, 
idem na cintorín za manželkou 
a trikrát do týždňa chodie-
vam do telocvične aj poobede. 
Okrem toho každý pondelok 
chodievam cvičiť s kolegyňami 
dôchodkyňami.

Čo ste vlastne dostali za svo-
je víťazstvo na olympiáde?

No nemám sa čím veľmi 
chváliť. Podstatná pre mňa 
bola medaila a potom to, že 
človek vyvrátil názory, ktoré 
boli na môj spôsob boxingu. 

V tej dobe som bol vojakom 
základnej služby a keď som sa 
vrátil z Olympiády, bol som po-
výšený na podporučíka. Dostal 
som aj desať dní dovolenky.                                                    
Z tej ma ale stiahli, lebo boli 
medzinárodné pionierske tá-
bory a musel som sa zúčast-
ňovať na besedách. Keď som 
prišiel domov, do Trenčína, 
tak ma privítali len stavbári vo 
futbalovom klube, dostal som 
12 dielov Stalinových spisov 
a závod, kde som pracoval mi 
dal tri metre látky. V závode 
sa tiež vybrali peniaze me-
dzi robotníkmi a za tie som si 
mohol kúpiť takú jednoduchú 
knižnicu.

Čo musí človek obetovať, aby 
sa stal dobrým boxeristom?

Keď som ja trénoval a pri-
pravoval som sa, manželka 
chodila ako slobodná matka. 
Vedela, že ten šport mám rád, 
tak mi dala také možnosti, že 
to, čo som dosiahol, bolo aj 
vďaka nej. Na jednej strane mi 
šport veľa dal, na druhej mi aj 
dosť vzal.

-ks-

Slniečko sa nám už stále viac 
a viac prediera cez mraky      
a cerí svoje pomyslené zúb-
ky na svet. S ním i naše deti 
stále viac túžia vytiahnuť 
svoje dvojkolesové tátoše                   
a prehnať sa nielen ulicou 
(čo majú mnohé už za se-
bou), ale ísť už na regulárny 
cyklo tréning či výjazd. 

Tréningy pod strechou te-
locviční plné posilňovania, 
koordinačných cvičení, rých-
losti, kompenzačných cvičení, 
kolektívnych hier, ale i naše 
špeciály OSA SPORT SPE-
CIAL boli super. Mnohé deti 
zosilneli, sú ohybnejšie, rých-
lejšie, zabavili sa. No slnko 
im chýba, ako každému z nás. 
Slnko je to, čo nás nabije nie- 
len potrebným vitamínom D, 
ale aj energiou. Rozhýbe nás 
ešte viac a prehreje tie dlhou             
a pochmúrnou zimou stiahnu-
té tváre a telá.

Aké bolo pre nás toto ob-
dobie? Zima v telocvični je 
vždy časom hier na malom 
priestore, súťaží jednotlivcov 
a skupín, posilňovania, zvy-
šovania koordinácie a obrat-
nosti. Skrátka, telocvičňa je 
iná ako príroda. V tomto roku 
sme však tréningy mali opäť 
po ročnej pauze spestrené 
i plaveckým výcvikom. Tak-
že sme mohli pracovať aj na 
inej zručnosti. Trúfam si po-
vedať, že každé jedno dieťa, 
ktoré absolvovalo s nami šesť 
mesiacov pod strechou, si do 
jarnej sezóny odnáša zlepše-
nie minimálne jednej svojej 
zručnosti: rýchlosť, obratnosť, 
silu a trošku tej vytrvalosti.   
K týmto ingredienciám sme 
vo vode primiešali trochu pla-
veckej zručnosti a vychádza 
nám z toho celkom zaujímavý 
mix vylepšených vlastností. 
Samozrejme, nie u každého 
dieťaťa. Aj u nás totiž platí, že 
nie všetky deti bavia všetky 
tréningy, nie všetky deti majú 
rady plávanie (divné, však?), 
nie všetky deti majú rady 
gymnastiku (ešte horšie ako 
bazén). Mnohé z detí sa tešia 
na bicykel. Na cyklo tréning, 
na preteky. Peter Sagan a jeho 
pôsobenie na deti je naozaj 
fenomenálne. Deti chcú jazdiť 
ako Sagan, skákať ako Sagan, 
byť rýchle a silné ako Sagan... 
A tu narážame na to, čo deťom 
treba neustále vysvetľovať. Aj 

Sagan na bicykli padá. Aj Sa-
gan posilňuje, aj Sagan cvičí 
gymnastické prvky, aj Sagan 
pláva.

Jedna skúsenosť za všetky. 
Pribrali sme nových tréne-
rov (predchádzajúci článok 
asi zabral). Po dvoch rokoch 
deti zrazu zažívajú úplne iný 
prístup, iné metódy komuni-
kácie a vedenia tréningu. Tak, 
ako každé dieťa je iné, tak aj 
my, dospelí sme každý iný. 
Každý tréner je iný. Má svoje 
návyky, skúsenosti, zručnosti, 
vlastnosti. Všetci máme však 
jedno spoločné. Baví nás táto 
práca a chceme dať deťom 
všetko, čo vieme, čo sme sa 
my naučili. Len spôsoby sú 
rozdielne. A tak deti teraz do-
stávajú lekcie plávania, gym-
nastiky, sily, koordinácie, rých-
losti a komunikácie inak. Inak 
ako boli zvyknuté od nás. Noví 
tréneri (vydržia?) prišli z profi  
prostredia, a tak aj ich prístup 
a požiadavky sú, prirodzene, 
nastavené inak. A práve toto 
môže tým deťom pomôcť na-
rásť o ďalší kus vpred nielen 
fyzicky, ale aj mentálne. Tak 
ako v škole sa im menia učite-
lia, tak aj v športe sa im budú 
meniť tréneri. Každý je iný, 
každý má svoje metódy, svoje 
pravidlá, svoj spôsob komuni-
kácie. Deti sa tak naučia re-
špektovať viac charakterových 
vlastností ľudí, s ktorými sa 
budú v živote stretať. Naučia 
sa prijímať rovnaké úlohy iný-
mi spôsobmi. Každá cesta ich 
totiž dovedie k tomu istému 
cieľu. V našom prípade to je 
silnejšie dieťa, zdatnejšie, ob-
ratnejšie, odolnejšie.

A tak sa s jarným prebu-
dením, v myšlienkach na 
prvé cyklo tréningy v prírode               
a v lese tešia nielen deti, ale 
aj my. No my trochu inak. Za 
seba poviem, že sa teším na 
ich pády. Teším sa na to, ako 
im na ich samých ukážeme, 
že im naozaj tá gymnastika 
pomohla zvládnuť pád bez zra-
nenia, úrazu. Lebo len prax     
a vlastná skúsenosť deťom do-
káže, že im to naozaj pomáha. 
A tak hurá do prírody, hurá na 
bicykel a hurá padať! 3x, 10x, 
100x! Každý pád a každé opä-
tovné postavenie na nohy nás 
posilní!

Adrián Gazdík 
OSA – Športová Akadémia

BLOG OSA AKADÉMIE
takto to vidíme my...

O chvíľu sa už budú váľať na tráve.

Ján Zachara - veľká športová legenda.

Mladí futbalisti z MFK Nová Dubnica.


