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Primátor ocenil najlepších

Novodubnické kultúrne leto

Filmový festival Kinobus

Ktorí žiaci si tento rok odniesli ocenenie primátora?
Prečítajte si na strane 2.

Koncert DH Bučkovanka.
Viac na strane 6.

Prehliadka panoramatických ﬁlmov.
Viac sa dozviete na strane 5.

Slávnostné otvorenie
kúpaliska LETKA

Z rokovania mestského
zastupiteľstva

Vedenie mesta a poslanci na mestskom zastupiteľstve.
Dňa 28. júna sa v priestoroch
Kultúrnej besedy stretli
novodubnickí poslanci na
mestskom
zastupiteľstve.
Hlavná kontrolórka mesta
na úvod predložila správu
o kontrolnej činnosti na 2.
polrok 2017, ktorú poslanci
schválili.

Slávnostné prestrihnutie pásky nového kúpaliska LETKA. Foto: Peter Jelínek.
Mesto Nová Dubnica po sedemnástich rokoch otvorilo
17. 7. 2017 bránu letného
kúpaliska, ktoré dostalo názov LETKA.
Primátor mesta Ing. Peter
Marušinec na úvod privítal
všetkých návštevníkov a spolu
s konateľmi spoločnosti Invest
s.r.o., prednostkou OÚ v Ilave
pani Danou Šťastnou a zástupcami dodávateľov stavby
slávnostne prestrihli pásku.
Tak sa oﬁciálne otvorila brána
letného kúpaliska. Množstvo
návštevníkov, či už domáci alebo cezpoľní netrpezlivo čakali
na túto chvíľu, aby mohli konečne otestovať dlho očakávané kúpalisko LETKA.
Areál letného kúpaliska
ponúka návštevníkom 25 metrov dlhý plavecký bazén s od-

dychovou časťou. Druhý bazén
je určený pre zábavu na tobogánoch. Z minulosti sa ponechala šmykľavka „kamikadze“,
ktorá bola dlhodobo súčasťou
bývalého letného kúpaliska.
Samozrejme sa nezabudlo
ani na tých najmenších, pre
ktorých je vybudovaný detský
bazén s dĺžkou 18 m a s hĺbkou
vody 20 cm.
Na kúpalisku funguje systém elektronického náramku,
ktorý slúži na vstup do areálu, ale taktiež aj na platenie
v stánkoch s občertvením.
Cena vstupného závisí od
toho, či ste Novodubničania
alebo nie. Po 15.00 hodine cena
vstupného klesá.
Zaujímal nás názor občanov
na kúpalisko, preto sme sa
opýtali či už vekovo starších

občanov, ktorí si ešte pamätajú
staré letné kúpalisko, alebo aj
mladších návštevníkov, aké sú
ich prvé dojmy z nového kúpaliska. Novodubničanka Katka
nám povedala: „Veľmi sa nám
tu páči. Pamätám si ešte
staré kúpalisko a musím
povedať, že táto nová moderná podoba kúpaliska je
super. Aj cena vstupného je
prijateľná, povedala by som
že až nízka, čo je veľmi pozitívne. Určite sem budeme
v lete často chodievať.“ Chlapec Martin nám tiež povedal
svoj názor: „Sú tu bombové
šmýkačky, už som vyskúšal
všetky. Najlepšia je červená
kamikadze.“ Malé dievčatko
z Nemšovej nám povedalo,
že kúpalisko LETKA je lepšie ako ich mestské kúpalisko
v Nemšovej. A to nás veľmi

potešilo. Mamička Janka bola
taktiež veľmi spokojná: „Ja
som Dubničanka, pamätám
sa, keď sme ako deti chodievali na bicykloch sem
na Novú Dubnicu na staré
kúpalisko. Teraz mám dve
deti a bývame v Kolačíne,
takže sem budeme určite
radi chodievať. Ďakujeme
pánovi primátorovi, že po
toľkých rokoch oživil letné
kúpalisko.“
Čo dodať na záver? Snáď už
len toľko, že názor návštevníkov kúpaliska LETKA bude
takýto pozitívny aj naďalej, nielen v prvý deň jeho otvorenia.
Veríme, že všetci tu nájdu oddych, športové vyžite a relax.
J. Bajzíková

Jeden z bodov rokovania
bol návrh na schválenie splátkového úveru na ﬁnancovanie investičných akcií mesta,
ktorý predložila prednostka
MsÚ. Poslanci schválili splátkový úver vo výške 500 000 eur

s dátumom splatnosti 10 rokov.
Mesto Nová Dubnica plánuje
v roku 2017 z úverových prostriedkov realizovať investičné
akcie v súvislosti s vybranými
investíciami v rámci rozpočtu
mesta a plánuje z nich ﬁnancovať predovšetkým vybudovanie chodníkov popri ulici
SNP a ulici P. O. Hviezdoslava,
vybudovanie ciest medzi garážami mesta, v m.č. Kolačín
a rekonštrukciu Požiarnej
zbrojnice v Kolačíne.
(pokračovanie na 2. strane)

Predaj pamätnej mince
V májovom vydaní Novodubnických zvestí sme vás informovali
o predaji striebornej pamätnej mince mesta Nová Dubnica.
Od 7. 6. 2017 si ju môžete zakúpiť na Mestskom úrade, cena mince je 69 eur s DPH. Rezervácie na tel. čísle 0902 798 010.
POZOR! Na predaj je už len posledných pár kusov!
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Z rokovania mestského
zastupiteľstva
(pokračovanie z 1. strany)
Na zasadnutí sa rokovalo aj
o zmene rozpočtu mesta Nová
Dubnica na rok 2017. Celkom
rozpočet mesta spolu s právnymi subjektmi je vyrovnaný
v príjmovej aj výdavkovej časti
vo výške 8 396 335 €. Zmena
rozpočtu spôsobila v príjmovej
aj výdavkovej časti navýšenie
rozpočtu o 490 735 €. Hlavným dôvodom zmeny rozpočtu
mesta je zapracovanie zmien,
ktoré vyplynuli z potrieb ako
napr. presun z položiek, kde
nebudú dočerpané ﬁnančné
prostriedky tam, kde vznikla
potreba doﬁnancovať výdavky
a tiež načerpanie splátkového
investičného úveru vo výške 500 000 eur zo Slovenskej
sporiteľne na vykrytie kapitálových akcií, ktoré súvisia
s rozvojom obce. Zmenu rozpočtu mesta všetci poslanci
schválili.
V ďalšom bode prednostka
MsÚ predložila návrh VZN
mesta Nová Dubnica o doplnení a zmene VZN mesta č.
4/2016 o mieste a čase zápisu
dieťaťa na plnenie povinnej

školskej dochádzky v základnej škole. VZN sa mení a dopĺňa nasledovne: „Zápis detí
v Základnej škole, ul. Janka
Kráľa 33/1, 018 51 Nová Dubnica - miesto zápisu: Základná
škola, ul. Janka Kráľa 33/1, 018
51 Nová Dubnica, pavilón K,
miestnosť č. K 28, K 30 a K 31.
- termín zápisu: Zápis sa koná
vždy prvý pracovný utorok,
ktorý je dňom školského vyučovania a po ňom nasledujúca streda v mesiaci apríl. - čas
zápisu: od 14,00 hod. do 18,00
hod.“ Toto VZN nadobúda
účinnosť 01. 09. 2017.
Na zasadnutí odzneli aj
informatívne správy o hospodárení spoločností Nová
Dubnica Invest, s.r.o., TEKOS
Nová Dubnica s.r.o. a Termonova, a.s. za rok 2016, ktoré
predložili zástupcovia a konatelia menovaných spoločností.
Schvaľovali sa odpredaje pozemkov a zriaďovanie vecných
bremien. Celý zápis z rokovania mestského zastupiteľstva
nájdete na webovej stránke
mesta www.novadubnica.eu.
J. Bajzíková

Šiesty ročník festivalu dychových
orchestrov a mažoretiek Nová Dubnica

Tohtoročný festival sa naozaj vydaril.
Ak by sa v Novej Dubnici v dňoch 30. 6. - 2. 7. 2017
uskutočnilo sčítavanie obyvateľov, bol by výsledok vyšší o cca 530 ľudí. O takéto
navýšenie počtu obyvateľov
Novej Dubnice sa zaslúžili
hudobníci deviatich dychových orchestrov spolu s mažoretkami.
Toto krásne hudobno tanečné podujatie podporili mno-

hí sponzori spolu s mestom
Nová Dubnica. Možno mi dáte
za pravdu, že hlavným sponzorom bol asi ten „HORE“,
ktorý nám nadelil vynikajúce počasie, čo je pri takýchto
mega akciách zárukou úspechu.
Počas troch dní sme mali
možnosť vidieť kvalitu zo Slovenska, Česka, Maďarska
a Poľska. Na koncertoch tlieskali nielen Novodubničania,

ale tiež návštevníci kúpeľov
Trenčianske Teplice a obyvatelia Nemšovej.
Všetko to začalo už v piatok
na novodubnickom námestí vystúpením vynikajúceho
domáceho Božieho šramotu
a následným koncertom dychového orchestra z Považskej Bystrice zameraným na
ﬁlmovú hudbu spolu s projekciou originálnych ﬁlmových
ukážok.
V sobotu doobeda sa orchestre i mažoretky predstavili pochodom po meste a po
oﬁciálnom otvorení festivalu aj
krátkym monstre koncertom.
Počas soboty potom pokračovali koncerty jednotlivých
orchestrov v Novej Dubnici
a v Trenčianskych Tepliciach.
Mesto Nová Dubnica a najmä
jeho primátor pán Ing. Peter
Marušinec prikladá už tradične tomuto podujatiu veľkú
dôležitosť, čoho dokladom bolo
jeho slávnostné otvorenie,
prijatie predstaviteľov orchestrov a mažoretiek na oﬁciálnej
pôde mesta a tiež jeho slávnostné ukončenie. Celý festival a spolu s ním aj množstvo

nedeľných koncertov sa niesol
v duchu radosti a úprimného
priateľstva medzi účinkujúcimi.
Po stránke technickej bol
jednoznačne
profesionálne
zabezpečený. Bola spokojnosť
s úrovňou stravovania, ubytovania, s prijatím u domácich
obyvateľov a tiež s úrovňou
informovanosti a starostlivosti
o orchestre a mažoretky.
Moderátori Miriam Martináková, Jarmila Bajzíková,
Stanka Poláčková a Štefan
Dvorský boli jednou z ozdôb
tohto podujatia, za čo im patrí
veľká vďaka. Tiež ozvučenie
orchestrov i sólistov bolo na
profesionálnej úrovni. Ešte
veľa ďalších ľudí sa podieľalo
na príprave a priebehu tohto
novodubnického sviatku hudby a tanca. Aj keď tu už dnes
nebudú menovaní, môžu byť
spokojní, že aj ich pričinením
bolo toto 6. stretnutie dychoviek a mažoretiek v Novej
Dubnici také úspešné.
Antonín Maděra
dirigent DOM Nová Dubnica

Primátor ocenil
Športové hry zdravotne postihnutých
najlepších žiakov v Novej Dubnici

Ocenení športovci: E. Chotvátová, J. Šiška a M. Matúšová.

Najlepší žiaci dostali významné ocenenie.
V pondelok 26. júna sa v Kultúrnej besede zišli najlepší
žiaci a študenti zo všetkých
novodubnických škôl.

Základná škola na Ulici Janka Kráľa: Alica Chabadová,
Natália Vranová, Filip Falath,
Daniela Lichvárová.

Primátor mesta Ing. Peter
Marušinec po slávnostnom
príhovore ocenil najlepších
žiakov. Z jeho rúk si prevzali
diplom a knihu za výsledky,
ktoré dosiahli v školskom roku
2016/2017. Ich ocenenie je
výsledkom celoročnej svedomitej práce, ale aj výborným
umiestnením na mnohých
vedomostných,
športových
a talentových súťažiach celoslovenského i medzinárodného významu.
Blahoželáme ako oceneným, tak aj pedagógom, ktorí
sa pričinili o vynikajúce výsledky svojich žiakov. Ocenenie si prevzali:

Spojená škola sv. Jána Bosca
– Základná škola: Matej Kudlík, Katarína Kubíková.
Spojená škola sv. Jána Bosca
– Gymnázium: Jasmína Jakalová, Katarína Slimáková.
Súkromná základná škola:
Janka Šošovičková, Margarétka Vráblová.
Základná umelecká škola
Štefana Baláža: Veronika Šimorová, Simona Urbánková,
Sophia Balážová.
Centrum
voľného
Emma Uherová.

času:

Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých v Novej Dubnici so spoluprácou OR SZZP
v Ilave a za veľkej pomoci
mestského úradu a primátora Ing. Petra Marušinca
organizovala dňa 23. 6. 2017

9.ročník Športových hier
zdravotne postihnutých detí,
mládeže a dospelých na štadióne v Novej Dubnici.
Zúčastnilo sa ich 130 súťažiacich z ôsmich základných
organizácii v okrese Ilava. Na

úvod v kultúrnom programe
vystúpila tanečná skupina NEZÁBUDKY zo základnej organizácie v Novej Dubnici.
Športovcov prišli povzbudiť
predseda TSK Ing. Jaroslav
Baška, za Dubnicu nad Váhom viceprimátor František
Mikolášek, hovorca primátora Juraj Džima, za Košecké
Podhradie starosta Bc. Rastislav Čepák a podpredsedníčka
Ústrednej rady Zdravotne postihnutých v Martine a predsedníčka Trenčianskeho kraja
zdravotne postihnutých Ľudmila Velikovová.
Súťažilo sa v streľbe ženy
a muži a v trojboji (hod na
ciel, kop na bránu, šípky) ženy
a muži. Medzi výhercami boli
aj členovia našej organizácie,
a to 1. miesto v trojboji ženy
Emília Chorvátová, 2.miesto
v streľbe muži Ján Šiška a 4.
miesto v trojboji ženy Mária
Matúšová. Športovalo sa čest-

ne, oddychovo a hlavne v dobrej nálade.
Na záver športových hier
si prišli prebrať putovný pohár zástupcovia Dubnice nad
Váhom, a to viceprimátor
František Mikolášek, hovorca
primátora Juraj Džima a predsedníčka základnej organizácie zväzu zdravotne postihnutých Helena Šišajová. Ako
predsedníčka našej základnej
organizácie by som chcela
v mene všetkých členov poďakovať primátorovi Ing. Petrovi
Marušincovi, ako aj všetkým
poslancom za ich veľkú podporu našej základnej organizácii,
vďaka ktorej sme mohli zorganizovať ŠH na veľmi dobrej
úrovni. O fotograﬁcký záznam
priebehu športových hier sa
nám postaral náš fotograf Štefan Kročil.
Julka Králiková
predsedníčka ZO SZZP

Saleziáni ďakujú Bohu za novokňaza
Najprv sa saleziánska rodina stretla 24. júna 2017
v Košiciach v kostole sv. Gorazda a spoločníkov, kde náš
brat Novodubničan – salezián MICHAL CEDZO prijal
z rúk otca biskupa Mons.
Stanislava Stolárika, kňazskú vysviacku.
Druhýkrát sme sa tešili
a ďakovali 1. júla 2017, keď
Michal slúžil primičnú Svätú
Omšu v kostole svätého Jozefa
Robotníka tu medzi svojimi rodákmi v Novej Dubnici.

Nášmu novokňazovi, ktorý
začína slúžiť mladým ako salezián kňaz vyprosujeme silu
Ducha svätého, vernosť Ježišovi Kristovi a ochranu Panny
Márie.
Podrobnosti z kňazskej
vysviacky nájdete na: http://
www.saleziani.sk/spravy/16-slovensko4/2159-novoknaz-v-salezianskej-rodine-smeruje-do-roznavy.
Saleziánska komunita, farníci a jeho najbližšia rodina

www.novadubnica.sk
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Ukončenie roka v Slnečniciach
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Na cestách
s čipkami

Ani sme sa nenazdali a je tu koniec ďalšieho školského roka. Môžeme konštatovať, že aj tento deti so špeciálnymi potrebami v záujmovom útvare Slnečnice úspešne zvládli. Srdečne ďakujeme predstaviteľom mesta, že aj tento rok prijali naše pozvanie a že nám
zachovávajú stále priazeň. Veľké poďakovanie patrí rodičom a pedagógom za starostlivosť o deti a spoluprácu s oddelením Slnečnice.
Navzájom si poprajme krásne prežitie prázdnin, veľa zdravia, pozitívnej energie a síl do ďalšej činnosti.
Kolektív CVČ

Posledný štvrťrok v ZŠ na Ulici Janka Kráľa

Žiaci na výlete v Bratislave.
Aj posledné mesiace školského roka 2016/2017 boli
v našej škole plné aktivít.
Zúčastnili sme sa rôznych
športových podujatí a v mnohých sme sa umiestnili na
popredných miestach, či sa
už konali na Slovensku alebo
v Slavičíne.
Za mnohé spomenieme
prehadzovanú
najmladších
žiakov, kde sme v Západoslo-

venskom kraji získali krásne
tretie miesto.
Tiež sa konali netradičné
hodiny biológie a fyziky. V každej triede mal možnosť jeden
žiak odučiť hodinu za pani učiteľku. Bolo to príjemné spestrenie pre spolužiakov a pre
nového „učiteľa“ zasa možnosť
vyskúšať si náročnosť i radosti
tohto povolania. Každá hodina bola jedinečná, nové pani
učiteľky i učitelia sa pripravili

zodpovedne a svojich kamarátov naučili nové vedomosti. Na
konci však podľa ich slov boli
unavení a bolo to ťažšie, ako si
mysleli.
Veľké úspechy sme mali aj
v hudobnej oblasti. Naša
žiačka Danka Lichvárová postúpila v Slávikovi Slovenska
až na celoslovenské kolo, kde
sa stala laureátom Slávika Slovenska za rok 2017.
Žiaci sa zúčastnili aj množstva besied. Jedna bola
s pani spisovateľkou Helenou
Ďurišovou, ktorá im predstavila svoju novú knižku. Ďalšia
s pani Soňou Zelískovou, ktorá
im porozprávala o pomôckach
pre nevidiacich i o správnom prístupe a pomoci týmto
ľuďom. Tiež sa tu zastavil pán
doktor so sanitkou, aby žiakom
ukázal jej vybavenie a poučil
ich aj o správnom podaní prvej
pomoci. Na atletickom mítingu
O pohár primátora mesta sme
opäť získali putovný pohár, čo
nás veľmi teší.
Konali sa aj rôzne exkurzie
a koncoročné výlety. Druhostupniari boli V okolí Brna,
kde navštívili veterný mlyn
v Rudici, potom sa presunuli

na Skalný mlyn, kde sa zasa
oboznámili s vývojom Zeme,
životom netopierov či stavbou
Moravského krasu. A exkurziu
sme zakončili jej najobľúbenejšou časťou, a to návštevou
priepasti Macocha a Punkevní jeskyně, kde si žiaci užili
lanovku, plavbu na lodičkách
a pánovi sprievodcovi aj čo
to zaspievali. Tiež sme boli
v botanickej aj v zoologickej
záhrade v Bratislave, kde sa
dozvedeli veľa o exotických
rastlinách i zvieratách.
Na konci júna sme sa do
Bratislavy ešte vrátili, aby
sme navštívili RTVS a Národnú radu Slovenskej republiky.
Výletovali sme na gazdovstvo Uhliská, v Púchove sme
boli pozrieť, ako žijú včielky
a v jaskyni Driny a na Červenom Kameni, ako sa kedysi
malo panstvo. Taktiež sme
svojou troškou prispeli k oslavám mesta pri príležitosti
60. výročia jeho založenia.
Nakoniec sme slávnostne
ukončili školský rok v kine Panorex, rozlúčili sa s deviatakmi
a tešíme sa na prázdniny.
PaedDr. Mária Galovičová

Chrániť áno, ale rozumne

Na propagačnú akciu prišlo mnoho Novodubničanov.
Na námestí v Novej Dubnici,
za podpory Mesta Nová Dubnica, občianskeho združenia
Sorela z Novej Dubnice a Bytového podniku m.p.o Nová
Dubnica, sa dňa 15. 6. 2017
uskutočnila ďalšia zo série
propagačných akcií Združenia pre propagáciu obnovy

bytových domov so sídlom
v Trenčíne pod názvom OBNOVIŤ či NEOBNOVIŤ.
Celé podujatie sa nieslo
v zmysle motta „Bývajme
moderne, úsporne a v súlade
s históriou“. Inšpiráciou pre
zorganizovanie takto tematic-

ky zameranej akcie bol príklad
jedného z prvých obnovených
domov, postavených v štýle
socialistického realizmu na
Slovensku.
Bytový dom sa nachádza v
Prievidzi, na sídlisku Píly, ul.
Františka Madvu 330. Jeho pôvodná krása doslova vystúpila
z vyblednutých fasád, pričom
po zateplení obyvatelia domu
získali úsporu na nákladoch za
vykurovanie až 48% oproti pôvodnému stavu pred obnovou.
Postupne sa v Prievidzi začalo s obnovou ďalších bytových
domov postavených v štýle
Sorela.
Podujatie prebehlo so všetkým, čo k príjemnej atmosfére
patrí. Hrala dobrá hudba v podaní interpretov a skupín z TV
Šláger, odovzdávala sa bohatá tombola a pre najmenších
účastníkov boli k dispozícii
rôzne detské atrakcie.
Dobre padol priamy kontakt

s vlastníkmi bytov, umožnil
rozhovormi reagovať na ich
problémy, vysvetliť podmienky a postupy uskutočnenia
obnovy nielen panelových domov, ale aj domov postavených
v štýle Sorela. Aj keď názory na
obnovu nie sú jednotné, ľudia
si čoraz viac uvedomujú, že vysoké náklady na vykurovanie
nemôžu ignorovať. Tieto sú
totiž u neobnovených domoch
dokázateľne viac ako dvojnásobné oproti domom obnoveným, čo potvrdil aj anketový
prieskum v Novej Dubnici.
Ak teda dnes chceme zachovať historický štýl a nechceme,
aby sa nám domy začali rozpadávať pred očami, musíme
tento fakt brať do úvahy a hľadať riešenie v duchu „Chrániť
áno, ale rozumne“.
Alena Jašurková
výkonná podpredsedníčka
ZPPOBD

Klub paličkovanej čipky Nová Dubnica.
Slovensko je malá krajina,
ale pestrosťou čipiek sa jej
ani tie najväčšie nevyrovnajú. Máme 18 čipkárskych
regiónov a ešte aj v týchto
sa čipky líšia farebnosťou,
podľa farby krojov. Iné sú na
slávnostnom odeve, iné na
pracovnom,
prispôsobené
výšivkám, ktoré dopĺňajú.
„Čo vŕšok prejdeš, inú čipku
nájdeš.“
Hlavným poslaním čipiek na
kroji je odev chrániť. Bolo jednoduchšie vymeniť čipku, ako
celý odev. Pre nás je to studnica, z ktorej môžeme vo svojej
tvorbe čerpať.
Na Slovensku je viac ako 50
klubov. Navzájom sa navštevujeme, vymieňame si skúsenosti, učíme sa paličkovať nové
čipky. Kurzy paličkovania organizujeme v našom klube, ale
navštevujeme aj kurzy v iných
kluboch. Takýmto spôsobom
sa snažíme zachovať dedičstvo
našich predkov.
Hoci je Nová Dubnica mladé
mesto a v okolí výroba paličkovanej čipky nemala tradíciu,
v súčasnosti sa nám darí túto
vytvárať. Dnes aj vďaka čipkám vie o Novej Dubnici nielen Slovensko, ale aj blízke
i vzdialené zahraničie aj mimo
Európy.
Obyvatelia Novej Dubnice
mohli obdivovať naše práce
na tvorivých dielňach, remeselných trhoch, na výstave
Zručné ruky obyvateľov Novej Dubnice. Zúčastnili sme
sa medzinárodných festivalov

v Krakovanoch a v Prešove
ako aj Medzinárodného festivalu v kolíske „Českej krajky“
vo Vamberku. Naše kóje zaujali všetkých návštevníkov
a objavili sa aj v spravodajstve
RTVS, ČT, ako aj v Rychnovskom spravodaji. Takto sa dostáva Nová Dubnica do povedomia nielen na Slovensku, ale
i v zahraničí.
V tomto roku nás ešte čaká
veľa práce. Prvý septembrový víkend sú to Dni majstrov
UĽUV-u v Bratislave, potom
Medzinárodný festival v Bobowej v Poľsku, Krajkářske
a řemeslné trhy vo Valašskom
Meziříčí.
Pre obyvateľov Novej Dubnice pripravujeme v októbri
výstavu Dotyky krásy. Súčasťou výstavy bude aj vyhodnotenie klubovej súťaže Nová
Dubnica očami čipkárky, ktorú
sme vyhlásili pri príležitosti
60. výročia Novej Dubnice,
výstava prác pani Gaľovej zo
Španej Doliny a Klub z Košíc
nám predstaví čipky z frivolitiek. Medzi tým musíme veľa
tvoriť, aby sme mali čo vystavovať.
Všetky tieto akcie by sme
nemohli zvládnuť bez pochopenia a pomoci našich blízkych, ako aj bez podpory MsÚ,
ktorý nám poskytol ﬁnančnú
dotáciu z rozpočtu mesta
a podľa potreby priestory.
Anna Waldeckerová
Klub paličkovanej čipky
Nová Dubnica

POZVÁNKA NA HODOVÉ ZÁBAVY
DHZ Kolačín Vás srdečne pozýva na

HODOVÉ ZÁBAVY
Piatok 18. augusta 2017 od 19:00 v KD Kolačín
Nedeľa 20. augusta 2017 od 19:00 v KD Kolačín
Do tanca hrá hudobná skupina IMPERIAL.
Vstupné: 2€

4

NAŠE MESTO / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Deň pokory a vďaky

Klub Venuša na stretnutí v Rajeckej Lesnej.
Všetky aktivity, ktoré posilňujú ducha chorého človeka
treba akceptovať, využívať
a podriaďovať sa tomu, čo
nás naozaj utužuje a dáva
nádej do budúcna. To svätíme aj my, členky Klubu Venuša v Novej Dubnici.
Vítame každú možnosť byť
účastné na takýchto podujatiach, nech sú aj mimo nášho

mesta. Absolvovali sme jednodňové stretnutie v Rajeckej Lesnej. Bolo vyjadrením
nášho najhlbšieho vnútra
a myšlienok, veď to, že svoj
údel prijímame a akceptujeme, je ozajstná pokora. Pomoc, ktorú potrebujeme od
svojich najbližších i okolia,
z ktorej čerpáme silu a nádej,
za tú sme naozaj vďačné.
Žilinské Venušky si to tiež

uvedomujú a pripravili pre
svoje regionálne „kolegyne“
stretnutie s výraznými symbolmi: DEŇ POKORY A VĎAKY. Žilinčanky, ktorým patrí
naše uznanie a poďakovanie,
boli organizátorky tohto podujatia. Predsedníčka žilinských Venušiek nás všetkých
srdečne privítala. Po kultúrnom programe sme boli na
slávnostnej bohoslužbe. Pán
farár mal krásnu kázeň, ktorou všetky prítomné povzbudil
do ďalšieho života. Po omši nasledovalo výborné pohostenie
a spoločenské posedenie.
Prežili sme veľmi príjemný
deň, ktorý nám priniesol nemalý pocit uspokojenia.
Cieľom jednodňového stretnutia žien z obdobných klubov
celého Slovenska, je ukázať,
že rakovina prsníka postihuje
ženy bez rozdielu veku, vzdelania, životného štýlu... Ženy nemusia zostať so svojim údelom
samé. Ďakujeme, že nie sme!
K.Tinková
predsedníčka

Jánsky haluškový festival

Tento ročník festivalu sa mimoriadne vydaril.
Organizátori 10. jubilejného
ročníka
Jánskeho haluškového festivalu, členovia
Klubu slovenských turistov
Kolačín, si na sobotu 24.
júna objednali opäť pekné
počasie, ktoré je vždy prísľubom príjemne stráveného
dňa.
Ortuť na teplomeri nestúpala až tak veľmi rýchlo ako
minulý rok, a preto prišlo do
priestorov v okolí kultúrneho
domu Kolačín rekordných,
viac ako 1500 návštevníkov,
aby sa predovšetkým dobre
najedli, osviežili a zabavili
v spoločnosti svojich priateľov
a známych.
Šikovní turisti pod taktovkou predsedu KST Kolačín Michala Hála už dva dni predtým
nachystali stany, lavice, stoly,
postavili stánky. Od rána sa
všetci organizátori, rozdelení
do niekoľkých tímov, ako aj domáce pekárky, členky Jednoty
dôchodcov z Kolačína, chopili
svojho remesla a všetko začalo fungovať ako hodinky. Svoj
stánok si rozostavila aj Alenka
Čierna s rodinou, aby prezentovala ručnú výrobu domácich
hračiek a dekorácií. Animátorky pripravili súťažné stanovištia pre deti, skákací hrad i iné

atrakcie. Mnohí využili maľovanie na tvár alebo si vyskúšali jazdu na koni.
Veľkou atrakciou boli opäť
nafukovacie bubliny, a to
nielen pre deti. Príjemným
prekvapením
bola
jemná
osviežujúca sprcha. Tí, ktorí
prišli bez detí, smerovali
k niektorému zo stánkov s občerstvením.
Posilnením výčapov sa podarilo predísť dlhšiemu čakaniu a už po pár minútach
po oﬁciálnom otvorení boli
k dispozícii vynikajúce slovenské halušky alebo guláš, pivo
Svijany či kofola, k tomu hudba, priatelia a známi, smiech
a radosť baviacich sa detí, vynikajúce poctivé domáce koláče s bohatou plnkou či posýpkou a navôkol výborná nálada.
Radosť mali aj organizátori.
Koláče sa vypredali už okolo
poludnia a kuchárom sa podarilo predať 270 porcií gulášu a
1220 porcií halušiek, čo na haluškárskom tíme bolo vidieť,
pretože im horúčava pri pariacich sa kotlinách dala riadne
zabrať. Našťastie to boli zdatní
turisti, takže voľačo vydržia.
Okolo obeda sa začal aj
oﬁciálny kultúrny program.
Všetkých zaujalo vystúpenie
Trombitášov - Štefánikov-

cov s folklórnym súborom
Lachovček. Tých po krátkej
prestávke vystriedal FS Kolíska a na záver sa o pohodu
a zábavu postarala cimbalová
skupina Vagabanda. Popoludnie patrilo prevažne dospelým
a tradičným súťažiam, akými
boli preťahovanie lanom, súťaž
v pití piva či točenie okolo suda
s dojazdom do cieľa. Veľkú radosť deťom urobili spoločné
súťaže s rodičmi.
Jubilejný 10. ročník Jánskeho haluškového festivalu bol
jednou z akcií konaných pri
príležitosti osláv 60. výročia
mesta. Poďakovanie patrí preto nielen členom KST Kolačín, organizáciám pôsobiacim
v obci, predovšetkým DHZ
a Jednote dôchodcov Kolačín,
sponzorom podujatia, pracovníkom MsÚ v Novej Dubnici,
ale aj vedeniu mesta za ﬁnančnú i materiálnu podporu. Myslím, že heslo, s ktorým sme
do organizácie takého veľkého
podujatia vstupovali: „SME
JEDEN TÍM“ sa naozaj podarilo naplniť. Tak dovidenia
o rok, priatelia!
S. Kačíková

Júl 2017
Oddelenie životného prostredia

Nelegálna skládka odpadu

Prečo si znečisťujeme prostredie?
Jedným z veľkých problémov
nášho mesta sú nelegálne
skládky odpadov. Smutné na
tom je, že ich väčšinou vytvárajú práve samotní občania
nášho mesta. Nielenže sú
estetickou škvrnou mesta,
ale ľudia si asi neuvedomujú
nebezpečenstvo a hrozbu,
ktorú predstavujú.
Čierne skládky odpadov
znečisťujú životné prostredie,
povrchové i podzemné vody.
Živočíchy, ktoré majú k nim
prístup, podporujú rozmnožovanie parazitov a prenášajú
rôzne infekcie.
Vytváranie takýchto skládok
je zo zákona zakázané a za ich
vytváranie hrozí osobe, ktorá
skládku založila, pokuta a následne bude musieť skládku
na vlastné náklady odstrániť.
V prípade, že sa vinník nezistí,
musí skládku odpratať mesto. Náklady na odstraňovanie
čiernych skládok mesto musí
zahrnúť do ročného poplatku
za odpad, a tak v konečnom
dôsledku likvidáciu týchto
skládok zaplatíme my všetci.

Všetci občania Novej Dubnice, ktorí majú zaplatený poplatok za odpad, majú právo
využívať služby zberného dvora na Topoľovej ulici. Okrem
drobného stavebného odpadu,
ktorý je zo zákona spoplatnený, môžete na zbernom dvore
odovzdať akýkoľvek komunálny odpad zadarmo. Či ide
o starý elektrospotrebič, nábytok, šatstvo, sklenené poháre,
ale i trávu zo záhrady. Aj napriek tejto možnosti sa nájdu
medzi nami tí, ktorí si radšej
dajú takú prácu s odpadom
a večer potajme ho vyhodia
niekde v rámci mesta, či dokonca zanesú do lesa. Nie
je predsa len ekologickejšie
a ekonomickejšie zaniesť odpad na zberný dvor???
Jednou z mnohých vytvorených nelegálnych skládok je
skládka na križovatke ulíc Ľ.
Štúra a Ľ. Podjavorinskej pri
garážach. Opakovane tu obyvatelia najmä týchto ulíc nosia
odpad zo svojich záhradiek.
Sami sebe takto znehodnocujú
životné prostredie, pretože
okolo nevkusnej kopy odpadu

musia chodiť každý deň.
Je hanba obyvateľom, ktorí
si vyhrabkajú a vyčistia svoju záhradku a vlastný odpad
už nie sú schopní zlikvidovať
normálnym spôsobom a vyhodia ho pred bránku. Veď tento
priestor im už nepatrí, tak tam
neporiadok byť môže a nech sa
mesto o to postará.
Vážení Novodubničania,
dokedy mienite kryť nezodpovedné a sebecké správanie svojich spoluobčanov?
Zamyslime sa a snažme sa
prispievať k zlepšeniu kvality životného prostredia tým,
že sa budeme viac zaujímať
o svoje okolie. Nebuďme pohodlní a skúsme dať odpad tam,
kam patrí. Mesto, v ktorom
žijeme je našou vizitkou a keď
sa nebudeme oň starať, ale
naopak vytvárať v ňom takéto
čierne skládky, poškodzujeme
nielen dobré meno mesta, ale
aj všetkých nás, ktorí tu bývame.
Oddelenie životného
prostredia

Súťaž v zbere na našich ZŠ
Mesto Nová Dubnica, oddelenie životného prostredia zorganizovalo pre žiakov základných škôl na
území mesta súťaž v zbere kovových obalov a tetrapakov pre školský rok 2016/2017. Cieľom súťaže
bolo, aby sa separovanie jednotlivých zložiek odpadu stalo pre deti pravidelnou súčasťou života.
Do súťaže sa zapojila Základná škola Janka Kráľa a Spojená škola sv. J. Bosca. Dňa 27. 6. 2017 boli
najlepší jednotlivci odmenení vecnými cenami.
Za Základnú školu Janka Kráľa najlepší zberači:
I. stupeň - tetrapaky: 1. Martin Szabo z 3.A / 2. Júlia Ďurechová z 1.B / 3. Jakub Horvát z 1.C.
I. stupeň - kovové obaly: 1. Adam Palieska z 2.A / 2. Karolína Bložonová z 3.B / 3. Tatiana Chabadová z 2.B.
II. stupeň - tetrapaky: 1. Samuel Kranec z 5.A / 2. Kristína Hrubčínová zo 6.A / 3. Tomáš Janderla z 5.A.
II. stupeň - kovové obaly: 1. Marek Palieska zo 6.A / 2. Samuel Kranec z 5.A / 3. Tatiana Samulová z 5.A.
Spojená škola sv. J. Bosca - tu sa zapojili žiaci len z I.stupňa:
Tetrapaky: 1. Dominika Jánošíková z 3.A / 2. Alexandra Florianová zo 4.A / 3. Vivien Psotová z 2.B.
Kovové obaly: 1. Dominika Jánošíková z 3.A / 2. Martin Kopecký z 3.A / 3. Richard Klánek zo 4.A.
Mgr. Gabriela Záhorcová
Oddelenie životného prostredia

Žiaci zo ZŠ na Ulici J. Kráľa.

Ocenení žiaci zo Spojenej ZŠ.

www.novadubnica.sk

FOTOREPORTÁŽ / KINOBUS

5

30. júna sa začal festival Dychových orchestrov a mažoretiek.
Na úvod programu vystúpila kapela Boží šramot. Foto: Peter
Jelínek.

Po nich nasledoval večer ﬁlmovej hudby, o ktorý sa postaral
DO z Považskej Bystrice. Foto: Peter Jelínek.

Celé námestie v Novej Dubnici sa zaplnilo divákmi, z ktorých
bolo cítiť spokojnosť a vládla príjemná večerná atmosféra.
Foto: Peter Jelínek.

1. júla sa už oﬁciálne začal festival s medzinárodnou účasťou
v Novej Dubnici a v Trenčianskych Tepliciach. Foto: Peter
Jelínek.

Aj mažoretky sa predviedli v plnej paráde. Foto: Peter
Jelínek.

Festival ukončil záverečný monster koncert všetkých
súborov z Poľska, Česka, Maďarska a Slovenska. Foto: Mário
Badík.

Panorex ožije ﬁlmovým festivalom Kinobus!
Novodubnický Panorex sa počas posledného prázdninového týždňa (31.8. - 2. 9. 2017)stane súčasťou festivalu Kinobus. Na veľkú radosť milovníkov ﬁlmu, ale hlavne nás Novodubničanov, pre
ktorých je kino Panorex symbolom mladosti, prvých lások či školských predstavení za korunu, sa unikátne premietačky 70 milimetrových ﬁlmov znova rozbehnú.
70 mm ﬁlmový formát bol kráľovským kinoformátom. Veľkosťou obrazu, hĺbkou obrazu, farebnosťou a zvukom išlo o dlhodobo neprekonanú techniku. Na prvý pohľad len technický vynález ovplyvnil
a vyprodukoval množstvo formálnych a obsahových inovácií. Konečne bolo možné rozprávať vo veľkom, kráľovsky a spektakulárne. V socialistickom Československu fungovalo panoramaticé kino v každom
okresnom meste. Po 90-tych rokoch, keď sa zrušila distribúcia týchto formátov, projekciu obnovil jedine amﬁteáter v Banskej Bystrici a od tohto roku aj kino Panorex v Novej Dubnici. V rámci festivalu
Kinobus, ktorý sa zameriava na revitalizáciu starých kín, sme preto pripravili jazdu historickým základom 70 mm ﬁlmu. Premietneme kolekciu siedmych titulov, ktoré vo svojej dobe zmenili ﬁlm a mapujú
zlaté obdobie formátu, ukážky z ﬁlmov a experimentov s formátom a množstvo sprievodného programu. Príďte to zažiť spolu s nami!
Prehliadka sa koná v rámci (nielen) ﬁlmového festivalu Kinobus, ktorý organizuje kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie od roku 2004 na celom Slovensku. Festival obnovuje premietanie v starých,
často nefunkčných kinách. Formou komunitných projektov, komentovaných prehliadok, a sprievodných podujatí predstavuje spoločenskú úlohu kín, ich históriu a genia loci navštíveného miesta širokej
diváckej obci. Festival má špeciﬁckú formu - diváci spolu štyri dni cestujú dvomi autobusmi po vybraných obciach a mestách, kde festival najskôr zabezpečí opravu premietacích prístrojov. Kinobus sa
každý rok koná v inom regióne, v roku 2017 navšívime v termíne od 31.8. do 3.9. takisto kiná v Dolnej Súči a Valašskej Belej.
BATMAN - Tim Burton / USA / GB / 1989 /
122 min / 70 mm
Veľkomesto Gotham City je terorizované
gangstermi, ktorých vedie kyselinou desivo
znetvorený Joker. Polícia sa zdá byť bezmocná. Omnoho väčší rešpekt medzi zločincami
budí maskovaný netopierí muž - Batman - objavujúci sa vždy tam, kde je páchaná nejaká
nespravodlivosť.

CIGÁNI IDÚ DO NEBA - Emil Loteanu /
ZSSR / Moldavsko / 1975 / 99 min
Baladicky ladená hudobná dráma predstavuje tragický príbeh zradenej lásky a túžby
po voľnosti a slobode podľa motívov raných
poviedok M. Gorkého. Snímok patril svojho
času medzi najnavštevovanejšie sovietske ﬁlmy a len v samotnom ZSSR ho videlo takmer
65 miliónov ľudí. V roku 1976 získal ﬁlm Zlatú
mušľu na MFF v San Sebastiane.

NEPODPLATITEĽNÍ (The Untouchables) Brian de Palma / USA / 1981 / 119 min / 70 mm
Neľútostná vojna s gangstermi na motív skutočných udalostí. Asi najznámejšou kapitolou
amerických dejín 20. rokov 20. storočia je
úspešný boj zvláštneho zmocnenca ministerstva ﬁnancií Eliota Nessa, ktorý v spolupráci
s chicagskou políciou učinil koniec nezákonnému obchodu s liehovinami v rukách Al Caponeho organizácie.

PLAYTIME - Jacques Tati / FR / IT / 1967 /
156 min / 35/70 mm
Pan Hulot se ocitne v modernistickej časti
veľkomesta, uprostred chladnej architektúry
zo skla a chrómovanej ocele. Vo svojej dobe
nedocenené dielo - komediálna vízia na pomedzí halucinácie a abstrakcie - je dnes považované za nejvýznamnejšiu vizuálnu inováciu
vo ﬁlme 60. rokov.

KOZOROŽEC 1 (Capricorn One) - Peter
Hyams / USA / GB / 1977 / 123 min / 70 mm
Raketoplán Kozorožec 1 je pripravený odštartovať na Mars. Pár minút pred zážehom
sa dvere kokpitu otvárajú, dovnútra vchádza
riaditeľ programu a odvádza troch astronautov mimo loď. Kozorožec 1 riadený počítačom napriek tomu odštartuje. Keď loď zhorí
v atmosfére, astronauti sú jediným dôkazom
toho, že vláda ťahala celý svet za nos. Boj
o holý život sa začína.

BOJ O OHEŇ (La Guerre du feu) - Jean
Jacques Annaud / Kanada / FR / USA / 1981
/ 100 min
Jeden z najambicióznejších experimentov 80.
rokov. Strastiplná cesta trojice pravekých ľudí
za získaním ohňa nie je len snahou o prežitie,
ale aj cestou za „poľudštením“. Film bol nakrútený podľa románu J. H. Rosnyho a v roku
1983 získal Oscara za masky.

Sprievodné akcie: Ukážky ﬁlmových experimentov so 70 mm formátom / Prehliadka 8 mm ﬁlmov / Architektonická prehliadka Novej Dubnice / Filmové týždenníky z Novej Dubnice / Úvody k ﬁlmom
a prednášky k téme. Viac info na www.kinobus.sk. Časový harmonogram jednotlivých premietaní a sprievodných akcií v budúcom čísle Novodubnických zvestí.
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Novodubnické kultúrne leto 2017
BLUEGRASSOVÝ VEČER
BUČKOVANKA
30. júla o 18:00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede
Bučkovanka je čisto amatérska skupina
z moravského Lieskového, ktorá hrá pre svoje
potešenie a má radosť z toho, že ho môže rozdávať aj svojim poslucháčom a priaznivcom.

DH BODOVANKA
19. augusta o 17:00 hod.
Dom kultúry Kolačín
Dychová hudba Bodovanka z obce Krivosúd
– Bodovka. Vznik dychovej hudby v obci siaha
až do roku 1873. Súčasná Bodovanka začala
účinkovať v roku 1975. Počas svojej činnosti
účinkovala na mnohých podujatiach, súťažiach a festivaloch. Má niekoľko nahrávok
v Slovenskom rozhlase, účinkovala v Slovenskej televízii.

- Bluegrassový večer je príjemným stretnutím bluegras-

sových nadšencov.
19. augusta o 19:00 hod.
Amfík Pub
19:00 hod. - THE NEW OLD TRADITION
The New Old Tradition je na bluegrassovej scéne nová skupina. Vznikla v roku 2016 okolo dvoch
hudobníkov (Marian Šupák Ľuboš Drozd), ktorí sa bluegrassu venujú už niekoľko rokov. V roku
2016 si k vystúpeniu na festivale v Novej Dubnici prizvali niekoľko hostí, čo pre veľký úspech
u publika vyústilo v stabilnom začlenení ďalších členov - Tomáša Suchánka a Silviu Petersen.
Ako už z názvu skupiny vyplýva, venujú sa tradičnému bluegrassu v novom prevedení.
20:00 hod. - ŠIDLO
Traditional bluegrass band ŠIDLO sa doteraz zúčastnil a účinkoval na nespočetnom množstve
slovenských, českých, ale aj európskych festivaloch a prehliadok. Hrajú hudbu, ktorá pichá ako
obuvnícke šidlo a od toho je aj názov kapely.
21:00 hod. - BLUELAND
Slovenská bluegrassova skupina Blueland vznikla začiatkom roku 1995 v Hlohovci. Skupina
sa zameriava na moderný súčasný bluegrass a hráva hlavne na bluegrassových festivaloch na
Slovensku aj v zahraničí. Na festivale vo francúzskom La Roche sur Foron obsadila skupina
BLUELAND tretie miesto.
22:00 hod. - BLUESGRASS CWRKOT
Česká kapela z Králík v Pardubickom kraji pôsobí na bluegrassovej scéne už takmer 30 rokov.
Venuje sa tradičnému bluegrassu. V svojom repertoári má najznámejšie „pecky“, ale aj pesničky dávno zabudnuté. Hrá aj vlastné skladby, väčšinu skladieb spieva v angličtine.

FOLKLÓRNY SÚBOR
FEN BLADI Z ALŽÍRSKA
26. augusta o 18.00 hod.
Mierové námestie
Alžírsky Fen Bladi pochádza zo Sidi Bel Abbes,
štvrtého najväčšieho mesta Alžírska.
Folklórny súbor má bohatý repertoár čerpajúci zo všetkých regiónov svojej krajiny.

VÝTVARNÝ PLENÉR
9. septembra od 10:00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede
Výtvarný plenér výtvarníkov z Novej Dubnice
a okolia spojený s komornými koncertmi:
10.30 koncert Niny Kohoutovej
16:00 hudobná skupina 3D BAND
17:00 koncert Zuzany Mikulcovej
Zmena programu vyhradená! Informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 042/4433484, kl. 110 a 112, kebiskova@novadubnica.sk.

Vstup na všetky programy kultúrneho leta voľný!

PRIPRAVUJEME
KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY FRAGILE

ĽUDOVÍT KAŠUBA

VIANOČNÝ KONCERT KANDRÁČOVCOV

20. októbra o 19:00 hod.
Kino Panorex
Vstupné: 12 eur

Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Nedeľa 22. októbra o 15:00 hod.
Kino Panorex
Miestenky na koncert si môžete vyzdvihnúť od 2. 10. na oddelení
kultúry MsÚ Nová Dubnica.

10. decembra o 18:00 hod.
Kino Panorex
Vstupné: 17 eur

Predpredaj vstupeniek na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica od 14.8.2017. Zmena programu vyhradená! Info: 042/4433484, kl. 110 a 112, kebiskova@novadubnica.sk.

www.novadubnica.sk
POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

OZNAMY
Spomienky a poďakovania

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

Božena Šútorová a Jaroslav Šútor
Dňa 9. júla uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil náš otec, dedko a pradedko Jaroslav Šútor
a v mesiaci november uplynie 7 rokov, čo nás
opustila naša matka, babka a prababka Božena Šútorová. Kto ste ich poznali, venujte im
tichú spomienku. S láskou v srdci spomínajú
dcéry s rodinami.

- 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

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

Tomáš Šimanský
Ten kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal rád,
nikdy nezabudne. Dňa 12. augusta uplynú tri roky,
čo nás navždy opustil náš milovaný syn. Za spomienku ďakujú rodičia, brat, priatelia a známi.

Tel.: 042/ 4434 236

KOMPLETNÉÉ POHREBNÉÉ SLUŽBY
Ž NA JEDNOM MIESTE
STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM

(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

Z bloku mestskej polície
dvere. Príslušníci mestskej
polície museli v tomto prípade
vstúpiť do bytu cez okno, osobe
zabezpečili poskytnutie prvej
pomoci a odvetranie priestoru.
Následne boli o udalosti vyrozumení príbuzní, ktorí zabezpečili
uzatvorenie bytu, nakoľko osoba bola transportovaná do FN
v Trenčíne.

Magdaléna Špicová
Dňa 3. 7. uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mama a babka Magdaléna
Špicová. Kto ste ju poznali, venujte jej prosím
tichú spomienku. S láskou spomínajú synovia
Zdenko a Ľubomír s rodinou.

Mária Cibulková
Dňa 4. júla nás navždy opustila naša mama, babka a prababka Mária Cibulková vo veku 94 rokov.
Touto cestou by sme sa chceli poďakovať pohrebníctvu Kondel za ich služby. Ďakujeme tiež
smú- tiacej rodine, známym za prejavenú sústrasť
a kvetinové dary. Synovia s rodinami.

Ladislav Bicskey
Dňa 1. augusta uplynie rok, odkedy nás opustil milovaný syn, brat, manžel a otec Ladislav Bicskey.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí
nezabudli a spomínajú s nami. S láskou a úctou
mama, sestra, manželka, tri dcéry a rodina.

Dušan Klačko
Dňa 9. augusta uplynie 7 rokov, kedy nás navždy
opustil náš milovaný syn Dušan Klačko. Kto ste
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou
spomína matka a teta s rodinou.

Anna Urbanová
Dňa 20. augusta uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, matka, babka
a prababka Anna Urbanová. Kto ste ju poznali,
venujte jej tichú spomienku. Manžel Jozef a štyria
synovia s rodinami.

Spoločenská kronika

Marta Madová
Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten, kto ťa mal
rád, nezabudne. 2. júla uplynuli 2 roky od poslednej rozlúčky s našou milovanou Martou Madovou.
S láskou spomína manžel, dcéry, zaťovia, vnučky
a vnuci a ostatná rodina.

Ing. Milan Horňáček
Dňa 14. 7. uplynul rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Ing. Milan Horňáček.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, dcéra, syn,
vnučka a ostatná rodina.

František Gábor
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich
srdciach stále žije spomienkami. 21. júla uplynul
rok, odkedy nás navždy opustil drahý manžel, otec
a dedko František Gábor. S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Jarka Patáková
Dňa 10. júla uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila
naša milovaná manželka, mama a babička Jarka
Patáková. S láskou a úctou spomínajú manžel
Jozef, dcéra Mariana a Ivana s rodinami a ostatná
rodina.

Rudolf David
Dňa 17.7. 2017 uplynulo 20 rokov, čo dotĺklo to najláskavejšie srdce a zavreli sa tie najláskavejšie oči
nášho deduška Rudka Davida. S láskou v srdci
a smútkom v duši spomínajú manželka, dcéry,
syn, nevesta a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte
mu tichú spomienku. Ďakujeme.

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

Dňa 19. 06. 2017 o 08.16 hod.
bolo prijaté telefonické oznámenie o pravdepodobnom úniku
plynu z bytu v bytovom dome na
Ul. P. O. Hviezdoslava, pričom
v byte sa mala nachádzať jedna
osoba. O udalosti bol vyrozumený Hasičský a záchranný zbor
a privolaná záchranná zdravotná služba, nakoľko osoba
v byte nebola schopná otvoriť
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Narodili sa nám zlatíčka:
David Scalabrin, Hanka Pecháčová, Alžbeta Valčová, Adela
Pavlačková, Júlia Matejičková.

Ján Rusnák
Odišiel z nášho sveta, ale nie z našich sŕdc. Dňa
1. 7. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Ján
Rusnák. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, synovia
Miloš a Vladimír s rodinami i blízka rodina.

Ing. Pavol Múčka
Dňa 16. júla uplynul rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný syn Ing. Pavol Múčka vo veku 42 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú rodičia.

Mgr. Antonín Bučko
Dňa 6. 7. 2017 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Mgr. Antonín
Bučko. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. V našom srdci ostávaš navždy.

Opustili nás:
Alexander Dolinay, Emília Poljaková, Mária Cibulková, Jozef
Janoch.
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HISTÓRIA ŠPORTU V NOVEJ DUBNICI

Ako sa vyvíjal stolný tenis

Spomienka na 70-te roky.
Prví, ktorých očarila magická sila najmenšej loptičky,
boli v roku 1956 mládenci zo
slobodárne č. 23 - Š. Bulla, J.
Škorec, J. Bokor a R. Reissenauer, ktorých zásluhou bol
v Novej Dubnici prvý stolnotenisový stôl.
Pridali sa ďalší a pod vedením L. Straňáka bolo družstvo
prihlásené do okresnej súťaže.
Tvorili ho okrem neho Ing. A.
Korenko, J. Neuschl, Š. Barančík, Š. Blajsko a J. Škorec. Už
v roku 1965 postúpili do stredoslovenskej krajskej súťaže
- Sever. V roku 1967 posilnení
o hráčov SP. Dubnica vybojovali postup do 1. divízie. V nej
sa pravidelne umiestňovali
blízko postupu do 2. ligy.
Záujemcov pribúdalo a tak
boli zostavené aj B a C družstvá. Aj keď stolný tenis nemal
stále miesto, hral sa napríklad
v Luníku na poschodí, kultúrnom stredisku, na školách,

v bývalej kolkárni (hotel Dynamic).
S pribúdaním
populácie
rástla aj členská základňa,
vrátane detí a žien. Špičkami
v SS kraji boli žiaci I. Páleník, P. Košík a V. Kadlec. Prvými hráčkami boli Benešová, Kvasnicová a Vydekiová.
V roku 1976 vzniklo pri 3. ZŠ
školské športové stredisko,
ktoré viedli páni Lamačka
a Blaško. Vznikla nová éra výchovy mladých hráčov, z ktorých sa stali majstri kraja aj
účastníci M ČSSR.
Oddiel nadviazal v roku
1967 družbu s mestami Slavičín a Vsetín a koncom 70-tych
rokov s mestom Magdeburg
z bývalej NDR. Schopné bolo
aj funkcionárske zázemie.
Úspešne zorganizovalo v roku 1977 MČSSR dospelých
(štartoval aj I. Páleník (r. 1980
Medzinárodný turnaj juniorov
s účasťou 11 krajín a v r. 1982
majstrovstvá Slovenska do-

spelých ešte v športovej hale
pri 2. ZŠ! Historickým bol
rok 1984, kedy bola ukončená
špecializovaná stolnotenisová hala. Aj tu bola prioritou
výchova mládeže. Prvým trénerom bol J. Bardoň. Zaviedol
2-fázové tréningy. V nich pokračoval aj Ľ. Haluška. Výsledkom boli popredné umiestnenia v rebríčku ČSSR. Talenty
ako T. Hruboš (v r. 1987 tretí na
MČSSR), Ivan Ježo (1. na MSR
vo 4-hre), Ľubo a František,
Ľubka a Rena Barančíkové
a Petra Ježová boli prísľubom
do budúcnosti. Výsledkom
kvalitného tréningu bolo napr.
6-krát 2.miesto z MSR a 3.
miesto na MČSSR Ľ. Barančíkovej. Dorastenky postúpili do
1. ligy SR v r. 1988 a družstvo
mužov bolo špičkou v 1. divízii.
V čase zmeny politického systému, keď prišlo aj ku zmene
majiteľa herne, bolo aktívnych
viac ako 60 hráčov, z toho 2/3
mládeže! Zrušenie herne

možno považovať zo strany
zodpovedných za „morálny
trestný čin“, aj keď zákonný! 5
rokov sa nehrali žiadne súťaže. V januári 1998 z iniciatívy
nadšencov okolo Š. Prekopa
a J. Šamaja vznikol MKST ako
nezávislá právnická osoba,
avšak stiesnené priestory sa
stali neregulármymi (zima,
zatekanie...). Zápasy sa museli hrať v okolitých herniach.
Až v r. 2004 po svojpomocných
stavebných úpravách na poschodí Domu športu, možno
hovoriť o domácom prostredí.
A muži úspešne vybojovali
baráž do Západoslovenského kraja a postúpili do 2. ligy
krajov TN a NR. Po doplnení
kádra aj do 1.ligy SR-Západ.
Pokračovala práca s mládežou. Talentovaní M. Ježo a J.
Gunár získali 1-2-2 medaily
z MSR a spolu 15 medailí z MK.
N. Dubnica pravidelne získava
tituly z M. Oblasti dospelých.
Významné je aj 4. miesto medzi TOP 12 M.Hudcovského
z r. 2012. Medzi dospelými
sa presadzujú dorastenci D.
Oravec a A. Garaj. Nádejne
sa ukazujú najnovšie talenty
ml. žiaci M. Pšenka a L. Vinczeová (posledné úspechy
v min. č. NZ). Ženy úspešne reprezentujú v 1.lige SR-Západ.
Okrem majstrovských súťaží
oddiel organizuje pravidelný
Vianočný turnaj pre neregistrovaných - 18. ročníkov a Mikulášsky turnaj pre deti. V spolupráci s mestom Challenge
day a turnaje JDS. Priestory
poskytuje 2. ZŠ pre krúžok ST.
Zázemie pre chod súťaží tvorí
7 vyškolených rozhodcov.
Z kroniky Štefana Barančíka
vybral M. Ondřejíček

Krajské preteky úspešne za nami
Klub slovenských turistov
Kolačín mal aj tento rok svoje zastúpenie na krajskom
kole pretekov turistickej
zdatnosti, ktoré organizoval
KST Dubnica nad Váhom.
Hoci počasie nebolo ideálne
a poslední na štarte bežali celú
trať v daždi, môžeme s radosťou konštatovať, že preteky sú
úspešne za nami. Skóre je opäť
vynikajúce - 3 prvé, 3 druhé
a 2 tretie miesta. Všetci naši
pretekári si teda zažili pocit
stáť na stupňoch víťazov.

Ďakujeme všetkým pretekárom za skvelé výsledky, KST
Dubnica za organizáciu, Ľubomírovi Calpašovi s rodinou nielen za skvelú reprezentáciu,
ale aj za podporu, ktorú ako
člen ústredia KST v Bratislave
prejavuje svojmu klubu.
My sa už teraz tešíme sa
2. september, kedy sa budú
konať Majstrovstvá SR v Nesluši na Kysuciach. Držte nám
palce.
S. Kačíková

Aké trate čakajú
na pretekárov?
MAYO FAMILY (9km/170m)
Naša najkratšia a nesúťažná trať. Ak sa vám nechce v cieli čakať
na príbuzných, ktorí pretekajú na dlhších tratiach. Ak chcete
stráviť príjemnú sobotu v prírode s priateľmi a deťmi. Zbaľte
si do batôžkov pitie, jedlo a pokojne aj špekáčiky na opekanie.
Žiadne ponáhľanie, máte čas. Aj tu vás však vypustíme do kopčekov v okolí Novej Dubnice, pôjdete asfaltkou, rozbitou asfaltkou,
kamenistými cestičkami, poľnými cestami a lúkami. Tak s tým
počítajte a ak môžete, radšej nechajte doma odrážadlá, trojkolky,
prívesné vozíky a cyklosedačky na bicykle. Bude to bezpečnejšie
a viac si to užijete. Účastníkom na MAYO FAMILY nezabezpečujeme jedlo a nápoj ani na trati, ani v cieli. Štartové číslo si v cieli
nechajte u seba, na základe neho môžete vyhrať v tombole. Ak
sa na túto trať riadne prihlásite do 25.8.2017, budete mať vďaka
spoločnosti MAYO štartovné na tejto trati zdarma.
MAYO BASIC (17km/430m)
Trať pre vyznávačov pohodovej jazdy na dvoch (ideálne hrubých)
kolesách. Môžete sa po trati presúvať s batôžkom na chrbte skoro celý deň. Môžete piknikovať na lúke a v pokoji obdivovať prírodu. Na tejto trati nevyhlasujeme víťazov a nezabezpečujeme
občerstvenie na trati. Všetci si svoje časy nájdu po preteku vo výsledkovej listine - to ak sa chcete z nejakého dôvodu porovnávať
s ostatnými výletníkmi. Pre vyjazdenejších a pretekuchtivých
mládežníkov však máme pripravenú ozajstnú súťažnú maratónsku trať - KLASIK. Štartové číslo si v cieli nechajte u seba, na
základe neho môžete vyhrať v tombole.
KLASIK (43km/1300m)
Na túto trať vás chodí najviac a vôbec sa nečudujeme. Je krásna
a určená všetkým hobby jazdcom, ktorí nenechávajú svoje bajky
cez víkend opreté v pivnici. Zároveň je určená pre začínajúcich
ambicióznych maratónskych pretekárov. Ide o takmer identickú
trať ako vlani, jemné a pozitívne zmeny sú pri Omšení, pred Petrovou Lehotou a v dojazde do cieľa. Energiu budete môcť doplniť
na dvoch kompletných občerstvovacích staniciach (v Petrovej
Lehote a na rázcestí medzi Omšením a Dolnou Porubou). Štartové číslo si v cieli nechajte u seba, na základe neho môžete vyhrať
v tombole.
HARD (73km/2400m)
HARD znamená ťažky, takže toto nie je trať pre bábovky, ale pre
pravidelne a poctivo bajkujúcich jedincov.Trate zostávajú rovnaké ako vlani, takže nebude chýbať herebeňovka Baske - Homolka, či singel z Veľkých lúk do Krásnej Vsi. Poradie a umiestnenie
občerstvovačiek: Petrova Lehota (komplet), Slatinka nad Bebravou (komplet), Baske (pitná), rázcestie medzi Dolnou Porubou
a Omšením (kompletná). Štartové číslo si v cieli nechajte u seba,
na základe neho môžete vyhrať v tombole.

PTZ Dubnica 2017 krajské preteky .

Turistická pozvánka - Po stopách SNP na Markovicu
Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých milovníkov turistiky na svoje tradičné letné podujatie Po stopách Slovenského národného povstania na Markovicu, ktoré sa bude konať v utorok 29. 8. 2017 . Ku krížu na vrchole Markovice môžete
vystúpiť individuálne alebo organizovane. Zraz je o 8.30 hod. pred Kultúrnym domom Kolačín alebo o 10.00 hod. pri kríži.
Podujatie sa koná za každého počasia. Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

NIVEA KING (101km/3400m)
Táto trať je určená najvytrvalejším a najvytrénovanejším milovníkom horských maratónov. Do cesty sa vám okrem množstva
iných kopcov postaví i vrcholček Baske. Avšak skôr ako ho budete môcť zdolať, zakrúžite okolím Petrovej Lehoty a potom aj
Slatinky nad Bebravou. Jeden z krásnych nových technických
úsekov je napríklad úsek zo Sedla Lúčky do Peťovky. Pripomíname, že na vrchole Baske môže najrýchlejšia žena získať prémiu - NIVEA Kráľovná Baske. Štartové číslo si v cieli nechajte
na základe neho môžete vyhrať v tombole. Víťazi tejto trate získajú okrem iného aj kozmetické balíčky, ktoré venuje NIVEA.
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