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Nová cesta v areáli Hliny

Kanalizácia v Kolačíne

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Aprílové rokovanie mest-
ského zastupiteľstva riešilo 
zmenu rozpočtu, rokovací 
poriadok, ale aj rôzne odpre-
daje a prenájmy. 

V úvode rokovania predlo-
žila hlavná kontrolórka mesta 
správu o realizovaných kontro-
lách. Následne v ďalšom bode 
obsiahlo informovala o zá-                                                                       
verečnom účte a návrhu na 
fi nančné usporiadanie mesta 
Ing. Eva Ježíková z ekono-
mického oddelenia.  Poslanec 
Ing. Ľubomír Kunert podot-
kol, že mesto výborne zvládlo 
za uplynulý rok svoje úlohy 
i rôzne úskalia po fi nančnej 
stránke.  Poslanci tento bod 
schválili. Ďalší bod opäť riešil 

rozpočet mesta, tentokrát jeho 
zmenu. Poslanci sa v rám-
ci diskusie zaujímali najmä                                          
o zdroje fi nancovania na as-
faltovanie ciest v Kolačíne                                                                                
a ako sa tieto výdavky premiet-
nu do rozpočtu mesta. Primá-
tor vysvetlil, že cesty v Kolačíne 
bude okrem mesta riešiť aj Po-
važská vodárenská spoločnosť 
a Trenčiansky samosprávny 
kraj. Po rozsiahlej diskusii ten-
to bod zastupiteľstvo schválilo.  
Potom predložil  riaditeľ by-
tového podniku Ing. Jaroslav 
Šlesár správu o hospodárení 
bytového podniku. Informo-
val o  investíciách za uplynulý 
rok: „Urobila sa nájazdová 
rampa v kultúrnej besede, in-
vestovali sme aj do súkromnej 

školy,“ uviedol rozsiahly výpo-
čet činnosti  bytového podni-
ku. Poslanec Štefan Dvorský 
sa zaujímal, či bytový podnik   
neuvažuje s investíciami do 
opráv čelných skiel v kine Pa-
norex. J. Šlesár podotkol, že                                                                           
v kine sa minulý rok robi-
la oprava strechy a sklá sú                                                            
v starých kovových rámoch. 
„Vhodnejšie by bolo riešiť opra-
vu kina komplexne,“ dodal.  
Poslanci tento bod vzali na 
vedomie. V ďalšom bode riešili 
poslanci VZN mesta Nová Dub-
nica o rozsahu poskytovania 
sociálnych služieb, o spôsobe                                                                                        
a výške úhrad za sociálne 
služby.  Opäť rozsiahla dis-
kusia bola k bodu o zmenách                               
v rokovacom poriadku mesta 

Nová Dubnica, v ktorom riešili 
najmä formálne zmeny.  Ďalšie 
body rokovania sa týkali od-
predajov pozemkov, konkrétne 
ôsmy bod rokovania riešil od-
predaj parcely v priemyselnej 
zóne Hliny spoločnosti BRP 
Top, Bratislava. Poslanec 
JUDr. Miroslav Holba pozna-
menal, že komisia stratégie               
a rozvoja odporučila tento bod 
schváliť, takisto podľa slov zá-
stupcu primátora Bc. Pavla 
Pažítku odporučila schválenie 
aj majetková a fi nančná ko-
misia. Zastupiteľstvo uvedený 
odpredaj napokon schválilo. 
Potom riešili rôzne odpredaje 
a prenájmy. 

(Pokračovanie na 2. strane)

V Priemyselnej zóne Hliny 
je po zime opäť čulý stavebný 
ruch. Po vybudovaní inžinier-
skych sietí v priebehu minulé-
ho roka  zhotoviteľ diela dokon-
čuje realizáciu komunikácií     
v tomto areáli, osadil stĺpy 
verejného osvetlenia a  zvislé 
dopravné značenie. Prebieha 
záverečná fáza asfaltovania, 
po jej ukončení sa dokreslí 
ešte vodorovné dopravné zna-

čenie. Nová cesta sa napojí 
na hlavný ťah na Ulicu SNP. 
Koncom mesiaca začne kolau-
dačné konanie. Mesto Nová 
Dubnica celú stavbu odovzdá 
do užívania investorom počas 
slávnostného otvorenia prie-
myselného areálu už 21. mája 
2015 o 15. hodine.

-maša-

Po medializácii problémov 
okolo spoločnosti VÁHOSTAV-
-SK, a.s. sa občania Kolačína 
obávajú dokončenia projek-
tu odkanalizovania mestskej 
časti Kolačín. Nakoľko  stále 
prebiehajú rokovania v NR 
SR a osud spoločnosti je otáz-
ny, vedenie mesta iniciovalo 
stretnutie so zástupcami spo-
ločnosti VÁHOSTAV-SK, a.s. 
priamo na stavbe v miestnej 
časti Kolačín, ktoré sa usku-
točnilo 20.4.2015 za účelom na-
plánovania úpravy povrchov 
komunikácií. Rekonštrukcia 
ciest sa bude robiť komplexne 
a na prácach sa bude podieľať 
aj mesto Nová Dubnica spolu        
s Trenčianskym samospráv-
nym krajom, a preto  bolo pot- 
rebné skoordinovať časový 
harmonogram prác.

Mesto Nová Dubnica bude 
spolufi nancovať rekonštruk-
ciu ciest na ulici Nová, Slobody 
(od detského ihriska smerom                              
k záhradkárskym osadám)               
a Odbojárska (od križovat-
ky pri TRIAK-u po cintorín                                   
v Malom Kolačíne). Táto re-
konštrukcia je naplánovaná                                        

v II. etape, v júli 2015 a asfalto-
vanie v novembri 2015.

Trenčiansky samosprávny 
kraj plánuje opravu komuniká-
cií v septembri a októbri 2015, 
nakoľko prebieha verejné ob-
starávanie na asfaltovanie              
v celom Trenčianskom kraji             
a predpokladaný termín ukon-
čenia verejného obstarávania 
je v auguste 2015.

Problém, na ktorý občania 
Kolačína dlhodobo poukazujú, 
je absencia chodníkov a s tým 
súvisiaca bezpečnosť chodcov. 
Nakoľko v roku 2015 a 2016 
má mesto vo svojom zámere 
uskutočniť rekonštrukciu už 
spomínaných komunikácií, 
výstavbu umelého ihriska                                     
v areáli TJ Družstevník Ko-
lačín a vysporiadanie pozem-
kov pod požiarnou zbrojnicou, 
budovanie nových chodníkov             
vieme naplánovať až na obdo-
bie 2017-2018. 

Veríme, že občania Kolačína  
príjmu toto rozhodnutie s po-
chopením.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Mesto Nová Dubnica pozýva širokú verejnosť na slávnostné otvorenie Priemyselnej zóny Hliny,
ktoré sa uskutoční dňa 21. mája o 15. hodine priamo v areáli priemyselnej zóny.

Súčasťou programu bude aj otvorenie prvej postavenej výrobnej haly.

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

PRIEMYSELNÁ ZÓNA HLINY NOVÁ DUBNICA

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE

PRIEMYSELNEJ ZÓNY SA USKUTOČNÍ

DŇA 21. MÁJA 2015 O 15. HODINE
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Priznávam sa, že tento 
nadpis je prinajmenšom nad-
nesený. Ale nezvykli sme si 
už na heslá plné poloprávd                      
a reklamných trikov? Ne-
zvykli, ale už s tým rátame... 
Poviem vám pravdu o našej 
každoročnej brigáde „Vyčisti-
me si les (Nová Dubnica)“, na 
ktorú si naše mesto už zvyká 
mnoho rokov. Na začiatku bol 
impulz a tým bola samozrej-
me príroda, ktorá bola v okolí 
nášho mesta čím ďalej viac za-
nesená odpadom. Začali sme 
sa rozprávať o tom, že takto 
to už viac nepôjde, že sa s tým 
niečo musí urobiť. Ale možno 
by ostalo pri rečiach, tak ako 
je tomu, bohužiaľ, až priveľmi 
často, keby nebolo jedného 
skvelého dievčaťa, s ktorým 
spolu organizujeme túto bri-
gádu už siedmy rok. Bola to 
ona, ktorá previedla slová                                                                
k činom. Bola to ona, ktorá 
prvá prišla na mestský úrad             
a požiadala o rukavice a vre-
cia, aby sme vtedy po prvý-
krát, ešte viac-menej jej rodina                                                                      
a priatelia, mohli ísť čistiť les. 
A ľudia si našu prácu začali 
všímať. Vždy po nás ostali kopy 
vriec a na pohľad čistejšia prí-
roda. S každým ďalším roč-
níkom sledujeme vývoj k lep-    
šiemu, ako sa k nám pridávajú 
noví ľudia, ktorí rozmýšľajú 
rovnako ako my. Dievčatá na 
životnom oddelení mesta nám 
vždy veľkou mierou pomáhajú 
a postupom času sa pridali aj 
k prácam v lese, kde s nimi 
už teraz vždy počítame. A to 
je veľká vec, pretože úskalie 
každého ročníka našej brigá-
dy je jej správne načasovanie. 
Našou hlavnou zásadou je prí-
rode pomáhať a nie jej škodiť. 
Z toho vyplýva, že dátum našej 

brigády musí byť ešte pred 
prebudením prírody. Skôr, ako 
sa krásne zazelená a my by 
sme tak urobili škodu tým, že 
pri práci padne za obeť mnoho 
tej zelene a kvetov, na ktoré sa 
už po zime tešíme. Je úžasné, 
že za sedem rokov nám vždy 
vyšlo počasie a aj tento rok 
sa po upršaných dňoch akoby 
zázrakom zlepšilo, a tak práce 
nakoniec prebehli.  Už druhý 
rok je s brigádou spojená aj 
opekačka, ktorej významom je 
ľudí, ktorí prídu, spájať a robiť 
tak aj osvetu. Rozhodli sme sa, 
že plagáty na ďalší rok budú 
visieť aj mesiac dopredu, aby 
tak na našu brigádu upozornili 
viac ľudí. Dátum na plagáty sa 
dopíše neskôr. Zostavujeme 
zoznam ľudí, ktorých budeme 
informovať emailom. Na od-
delení životného prostredia 
sa môžete do tohto zoznamu 
nechať pripísať. Na stránkach 
Facebook máme skupinu „Vy-
čistime si les (Nová Dubni-
ca)“, kde diskutujeme na témy 
týkajúce sa nášho životného 
prostredia. Urobíme všetko 
pre to, aby sa naše mesto moh-
lo aj naďalej pýšiť prekrásnou 
prírodou, do ktorej je vsadené. 
Na záver ešte pár informácií                                                             
o tomto ročníku. Tento rok 
nakoniec brigáda prebehla 
dvakrát - 28. marca aj 11. aprí-
la. Nie, nevyčistili sme les, ale 
sme tomu bližšie, ako kedy 
predtým. Spolu sme vyzbie-
rali 97 vriec odpadu, ktorý už               
v našich lesoch nenájdete. 
Pracovali sme, opekali a uži-
li sme si pri tom veľa zábavy. 
Spoznal som opäť nových ľudí 
a už teraz sa teším na stretnu-
tie s nimi. 

Michal Štefan

Na Ulici SNP pri bloku B1 pribudli nové digitálne hodiny pre 
verejnosť. Mesto Nová Dubnica chce touto cestou poďakovať za 
prospešný dar pre Novodubničanov spoločnosti RMC, najmä p. 
Rafajovi, ktorý ich mestu podaroval. Ešte raz ďakujeme.

Primátor Ing. Peter Marušinec si spolu s pracovníkmi technic-
kých služieb a oddelením výstavby obhliadol v priebehu mesiaca 
marec stavy ciest v Novej Dubnici. Ide o prvé kontroly po zime. 
Tá napáchala škody a objavili sa výtlky. Mesto ich začalo riešiť.

Vyčistili sme les 2015

Deti v nepriestrelných ves-
tách, policajné húkačky, putá  
i špeciálne náradie na odchyt 
túlavých psov. To všetko si 
deti naživo vyskúšali počas 
aprílového mesiaca s políci-
ou. 

Areál elokovaného pracovis-
ka Materskej školy na Kukučí-
novej ulici zaplnili v pondelok 
13. apríla rozjarené deti na bi-
cykloch a kolobežkách. V rámci 
prevencie im Mestská polícia   
v Novej Dubnici pripravila za-

ujímavú názornú prezentáciu.                                             
„Táto akcia sa volá Doprav-

ná výchova pre najmenších, 
aby vedeli, čo je správne robiť 
na ulici, na ceste. Snažíme sa 
im takou hravou formou vys- 
vetliť, čo treba robiť na prie-
chode pre chodcov, na semafo-
re, aké značky by mali poznať,  
popritom vysvetľujeme, aká je 
úloha mestskej polície. Podob-
nú akciu pre škôlkarov sme ne-
robili dva roky. V minulosti po-
dobné preventívne aktivity boli 
zamerané pre základné školy,“ 
vysvetlili aktivity Jozef Hrubo   
a Richard Vlasák, hlavní aktéri 
z radov Mestskej polície v No-
vej Dubnici. Akciu privítali aj 
učiteľky, ktoré boli veľmi rady, 
že sa im takéto podujatie po-
darilo v spolupráci s mestskou 
políciou opätovne pripraviť.                                           

„Ako elokované pracovisko 
pod Materskou školou, Ul. P. 

Jilemnického, máme zame-
ranie na dopravu. Máme aj 
vypracovaný projekt Doprava 
hrou. Tento projekt spočíva       
v rôznych edukačných hrách, 
kde pravidelne pracujeme                        
s deťmi na túto tému. Od vedo-
mostnej činnosti až po  zážitko-
vé učenie. Máme rozpracované 
viaceré aktivity. V rámci tohto 
mesiaca, keď je mesiac  s polí-
ciou, robíme zážitkové učenie 
vonku,“ objasnila zaujímavé 
aktivity v škôlke Jana Ványová, 
zástupkyňa riaditeľky. Okrem 
toho učiteľky robia s deťmi                           
aj rôzne edukačné aktivity na 
interaktívnej tabuli, v rôznych 
programoch deti zvládajú úlo-
hy aj grafomotoricky. „Mravčie 
denné aktivity však robievame 
každý deň aj vonku, deti sa vo-
zia na bicykloch, rozprávame 
sa,  hráme,“ približuje dennú 
dopravnú výchovu v škôlke 

J. Ványová.  Minulý  rok mali 
dokonca na návšteve deti                   
z poľského družobného mesta 
a akciu spravili spolu s nimi.  

A čo deti zaujímalo najviac? 
„Najviac sa mi páčila pištoľ, 
búchačky, ochranná vesta. 
Mám aj doma detskú pištoľ,“ 
povedal škôlkar Andrejko Ko-
váč. Na otázku, na či sa radšej 
hráva na zlodejov alebo na poli-
cajtov, odpovedal  jednoznačne: 
„Na policajtov!“ Kláriku Hrub-
činovú zase najviac zaujali 
putá. „Mne sa páčilo všetko,“ 
stručne zhodnotil Majko Bar-
cík, ktorý si na ulici aj ceste, 
podľa vlastných slov, vždy dáva 
pozor. Vtipnú bodku dali na zá-
ver policajti: „Z môjho pohľadu 
sa deťom najviac páčilo, keď sa 
na semafore rozsvieti zelená.“

-maša-

Veľkonočné sviatky priniesli 
okrem tradícií aj smutné uda-
losti do nášho mesta.  

Už v skorých ranných hodi-
nách, v piatok 3. apríla, prijala 
mestská polícia telefonát, že 
za podnikom Café Roxy leží na 
zemi bezdomovec. O štyri mi- 
núty už bol na mieste aj policajt 
Ján Koyš. „V čase o 6.58 hod. 
som bol na uvedenom mieste                                                                             
a na zemi sa nachádzal v le- 
žiacej polohe a opretý o stenu 
domu bezdomovec Peter Šev-
čiv. Menovaný nejavil známky 
života, nedýchal a nebolo mu 
možné nahmatať tep. Ihneď 
som telefonicky vyrozumel RZP 
o danej skutočnosti, aby poslali 
sanitku s doktorom. Menova-
ného som dal do stabilizova-

nej ležiacej polohy s miernym 
záklonom hlavy a začal som                      
s oživovaním, s  masážou srd-
ca,“ približuje udalosti J. Koyš. 
Počas celej doby oživovania ho 
cez hlasitý odposluch v  telefóne 
navigovala operátorka RZP až 
do príchodu sanitky a službuko-
najúcej doktorky.                                    

Nakoľko sa ho nepodarilo oži-
viť, konštatovala lekárka RZP                           
o pol ôsmej smrť. „Napriek 
smutnému koncu prípadu som 
rád, že príslušník mestskej 
polície opäť rýchlo zareago-
val, vykonal zásah a preukázal 
svoju profesionalitu, odbornosť 
a hlavne ľudskosť.“  Takto sa 
k udalosti vyjadril náčelník Mgr. 
Pavol Šimák.

-maša-

Hlavným cieľom Memoranda 
je spolupráca v oblasti verej-
nej osobnej dopravy (VOD)                   
a postupné zavedenie Integro-
vaného Dopravného Systému 
v zmysle napĺňania stratégie 
Slovenskej republiky v tejto 
oblasti. Predseda TSK Ing. Ja-
roslav Baška vidí prínos memo-
randa hlavne pre verejnosť: „Od 
memoranda  si sľubujem to, že 

zatraktívnime verejnú osobnú 
dopravu. Cestujúci bude mať 
jeden cestovný lístok, či už to 
bude na mestskú alebo prí-
mestskú verejnú dopravu alebo  
železnicu.“ Ako ďalej uviedol, 
spoločne sa bude pripravovať aj 
plán obslužnosti, čo autobusovú  
dopravu zefektívni.

(tlač. správa TSK)

Mestský úrad v Novej Dubni-
ci oznamuje občanom Novej 
Dubnice, ktorí môžu, aby si od

28. apríla 2015 (utorok)

prišli vyzdvihnúť  platobné vý-
mery na daň z nehnuteľností, 
daň za psa a komunálny od-
pad.

Platobné výmery bude mest-
ský úrad vydávať denne,             
v čase úradných hodín v zasa-
dačke mestského úradu – boč-
ný vchod.

Občania mestskej časti Ko-
lačín si budú môcť platob-
né výmery vyzdvihnúť  dňa                  
13. mája  2015 (streda) v čase 

od 8. hod. do 15.30 hod. v Kul-
túrnom dome Kolačín.

Po vyzdvihnutí platobných 
výmerov budú môcť občania 
uhradiť  daň a poplatky priamo 
v pokladni MsÚ.

Občanom, ktorí si nebudú 
môcť platobné výmery vyz- 
dvihnúť, budú tieto  doručova-
né koncom mesiaca máj 2015.

Zároveň, chceme týmto po-
ďakovať všetkým občanom, 
ktorí si prídu osobne prevziať 
platobné výmery na mestský 
úrad, čím veľkou mierou pris-
pejú k zníženiu nákladov na 
poštovné.

Dopravná akcia s mestskými
policajtmi mala výchovný rozmer

Rýchly zásah polície

Memorandum o osobnej 
verejnej doprave

Mesto opravuje výtlky 

V Okresnom úrade Ilava
otvorili nové klientske centrum

Občania dali krematóriu
v našom meste stop!

Kahance kúpite
už aj na cintoríne

OZNAM - VÝMERY

POĎAKOVANIE

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Nové klientske centrum pri-
nesie lepšiu dostupnosť ve-
rejnej správy pre občana. 

V stredu 25. marca, po vý-
jazdovom zasadnutí vlády          
v Trenčíne, otvoril podpredse-
da vlády a minister vnútra SR 
Róber Kaliňák v rámci refor-
my verejnej správy už ďalšie 
centrum na Slovensku pre 
komunikáciu úradov s občan-
mi. V čom sú jeho výhody, po-
rozprávala prednostka Dana  
Šťastná. 

Čo ľuďom v rámci okresu Ila-
va prinesie nové klientske 
centrum, čo všetko môžu 
vybaviť?

V súlade s vládnym progra-
mom  ESO - EFEKTÍVNA, 
SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  
štátna správa zahajuje Okres-
ný úrad Ilava poskytovanie 
služieb pre občanov, klientov  
v novovytvorených priesto-
roch klientskeho centra v bu-
dove okresného úradu. Naším 
cieľom je zabezpečiť kvalitu, 
transparentnosť a dostupnosť 

verejnej správy pre občana. 
Sledujeme tým zníženie a op-
timalizáciu nákladov na fun-
govanie verejnej správy, zjed-
nodušenie vybavovania vecí 
fyzických a právnických osôb 
na úradoch a priblíženia sa 
občanovi pri komplexnejšom 
vybavovaní agendy na jednom 
mieste.

Ako to fungovalo na okres-
nom úrade doteraz? Aké 
služby poskytovalo pred ot-
vorením klientskeho centra?

V Okresnom úrade Ilava 
pracoval odbor katastrálny, 
odbor životného prostredia       
a odbor krízového riadenia. 
Po vzniku klientskeho centra 
sme rozšírili služby pre obča-
na o odbor pozemkový a lesný, 
odbor živnostenského podni-
kania a odbor cestnej dopra-
vy a pozemných komunikácií. 
Podateľňa občanom zabezpečí 
tiež osvedčovanie listín a pod-
pisov na listinách a služby spo-
jené s elektronickým kontrak-
tačným systémom. Som veľmi 
rada, že okrem uvedených slu-
žieb, poskytujeme v pries-
toroch klientskeho centra 
občanom komplexnú právnu 
pomoc zabezpečenú Centrom 
právnej pomoci. Vo vestibule 
úradu sme nainštalovali vyvo-
lávací systém a kolkomat.

Úradné hodiny:

pondelok: 8. h – 15. h 
utorok: 8. h – 15. h
streda: 8. h -  17. h 
štvrtok: 8. h – 15. h 
piatok: 8. h – 14. h 

-maša-

Dňa 22.4.2015 sa z inicia-
tívy investora uskutočnilo                       
v zasadačke mestského 
úradu verejné stretnutie  
občanov Novej Dubnice                                                
a investora, ktorý mal zámer 
vybudovať na území mesta 
krematórium. Na stretnutie 
boli pozvaní prevažne obča-
nia Puškinovej ulice, preto-
že ich obydlia sa nachádzajú 
priamo v ochrannej zóne                    

a bez ich súhlasného stano-
viska nie je možné začať pro-
ces príprav na uskutočnenie 
zámeru výstavby krematória. 
Na stretnutí potenciálny in-
vestor oboznámil dotknutých 
občanov s jeho predstavou 
realizácie výstavby kremató-
ria. Zo strany investora bola 
občanom predstavená vizua-
lizácia stavby, technická špe-
cifikácia ako aj spôsob prevá-

dzky a dopravné zaťaženie v 
danej lokalite. Po úvodnom 
vystúpení investora bola bo-
hatá diskusia, z ktorej vyply-
nulo, že občania dotknutej 
lokality si neželajú vo svo-
jom okolí prevádzku zame-
ranú na tento druh činnosti. 
Všetci prítomní občania vy-
jadrili zamietavé stanovisko 
a nesúhlasia s výstavbou 
krematória na území mesta 

Nová Dubnica. Investor reš-       
pektuje názor dotknutých 
občanov a z tohto dôvodu 
oznámil mestu Nová Dubni-
ca, že z plánovaného zámeru 
výstavby krematória ustupu-
je. Týmto považujeme celú 
záležitosť ohľadne výstavby 
krematória za ukončenú.
   
Bc. Pavol Pažítka
zástupca primátora

Občania v Novej Dubni-
ci môžu od marca využívať 
novú službu. Priamo v areá-
li novodubnického cintorína 
umiestnil súkromný investor 
automat na predaj kahancov, 
ktorý privítajú nielen tí zábud-
livejší. „Pre občanov to bude 
prínosom, pretože už nebudú 
musieť  zháňať kahance, ale 
keď prídu na cintorín, tak si 
ich kúpia  priamo na mies-

te. Kahanec stojí jedno euro            
a doba horenia je 48 až 72 
hodín,“ vysvetľuje investor. 
Na Slovensku takáto služba 
pravdepodobne nie je dostup-
ná, v  zahraničí  to však bežne 
funguje. „V Nemecku sme sa                  
s týmto stretli  a ľudia to často 
využívali.“ 

-maša-

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

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

3) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/prízemie/9 m2, 
     nebytové priestory/prízemie/33 m2

4) Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová: nebytové 
     priestory/1. poschodie/ 29 m2

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

Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnej-
ší  návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu                
č. 2,  na prízemí bytového domu súp. č. 838,  vchod 17,  ul. 
Petra Jilemnického  v  Novej Dubnici. Výmera 62 m²  plus  
patriaci  podiel  z  pozemku pod stavbou a na spoločných 
častiach a zariadeniach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúpnej zmlu-
vy.  Celková minimálna požadovaná cena  je  42 600,00  eur. 
Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške             
4 260,00 eur. 

Predkladanie súťažných návrhov:  do  01.06.2015  do 12:00  hod,  
Mestský  úrad,  Trenčianska  45/41, 018 51  Nová Dubnica,  
obálku  označte : „Neotvárať - Verejná  obchodná  súťaž:  
2–izbový byt č. 838/17-02.“ 
Bližšie informácie o  ponuke nájdete na úradnej tabuli mesta, 
na www.novadubnica.sk a v sídle vyhlasovateľa.

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

Slávnostné prestrihnutie pásky.

Automat v priestoroch cintorína.

Deti si vyskúšali náročnú prácu polície naživo. Aj pani učiteľky si policajný deň užili. 

ME
ST

SK
Á 

POLÍCIA NOVÁ DUBNICA

Vlastná iniciatíva
sa vždy cení 

V marci naše novodubnické seniorky z Jednoty dôchodcov 
poupratovali  kultúrnu besedu i jej areál. K slovu sa dostali met-
ly, hrable, vedrá s vodou  a vďaka ich vlastnej iniciatíve sa okná 
kultúrnej besedy rozžiarili a tráva v areáli dostala to správne 
prevzdušnenie na svoj rast. Veľmi pekne ďakujeme.

(Pokračovanie z 1. strany)

Okrem toho poslanci schvá-
lili aj prenájom pozemku pred 
rodinným domom vo veľkom 
Kolačíne, prenájom nehnuteľ-
nosti a hnuteľných vecí Dob-
rovoľnému hasičskému zboru 
Nová Dubnica-Kolačín, nakoľ-
ko sa medzičasom stal občian-
skym združením a nespadá 
už priamo pod mestský úrad.  
Okrem toho schválili aj pre-
nájom nebytových priestorov 
v budove kina Panorex Anto-
novi Škorčákovi, ktorý plánuje 
rozšíriť prevádzku pizzerie. 

Poslankyňa Marta Babuková 
sa spýtala, či tento odpredaj 
nezasiahne do prevádzky 
kina, najmä, keď sa uvažuje                        
o jeho rekonštrukcii. Podľa 
slov primátora tento prenájom 
neovplyvní prevádz- ku kina, 
ani iných dotknutých podni-
kateľov v týchto priestoroch. 
V záverečnej diskusii vys-                            
túpil Miroslav Kondel, správca 
cintorína, s požiadavkou na 
doplnenie komunikačnej siete           
v priestoroch cintorína. 

-maša-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
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Odovzdávajú našim deťom nielen
vedomosti, ale i morálne hodnoty

Tancujeme
pre dobrého anjela

Tvorivé dielne v ZUŠ

Tvorivé dielne v Panorexe
fotoriport z podujatia... 

Oblievačka v Novej Dubnici 
Všeobecné poznatkyDychový orchester

a mažoretky oslavujú

Marec v ZŠ na Ulici 
Janka Kráľa

Jedlé huby sa svojím che-
mickým zložením približujú do 
istej miery mäsovým výrobkom, 
čiastočne zelenine a ovociu. 
Nepatria medzi energetické 
potraviny, podobne ako ovocie                                            
a zelenina. Obsahom vody                                                                                
a cukrov sa huby podobajú zele-
nine, množstvom bielkovín mäsu. 
Cukry majú však vysokú výživnú 
hodnotu. Najväčšou prednosťou 
húb sú ich aromatické a chuťové 
vlastnosti, ktoré sa výrazne preja-
vujú v sušených hubách, preto sú 
nezastupiteľným doplnkom mno-
hých jedál. Čerstvé huby nemož-
no uchovávať, treba ich okamžite 

spracovať. Obdobím zberu húb 
sú predovšetkým august,  sep-
tember a október, skoré huby ako 
smrčky zbierame v polovici aprí-
la. Smrčkovce  a smrčky sú naše 
jarné druhy jedlých a chutných 
húb. Rastú od marca do mája. 
Hodia sa  na praženicu a chuťo-
vo vyniknú plnené akoukoľvek 
plnkou, zapekané so zemiakmi                                                               
a strúhaným syrom.  Dobré sú  aj 
do polievok a vhodné na sušenie. 
Na trhu sú veľmi vyhľadávané.

Milan Sliva
Slov. mykologická spoločnosť

Dychový orchester bol zalo-
žený v roku 1975. Jeho zakla-
dateľom bol vtedajší riaditeľ 
Ľudovej školy umenia Štefan 
Baláž, ktorý si vychoval z ra-
dov hudobníkov dirigenta Vra-
tislava Hruboša. Za dirigent-
skou taktovkou sa vystriedali 
aj Štefan Vlk, Michal Ševčík                                                            
a Leoš Staněk, ktorý sa ne-
skôr stal aj umeleckým vedú-
cim.

V roku 1977 bola založená 
tanečná skupina mažoretiek. 
Od tohto obdobia tvoria dy-
chový orchester a mažoretky 
neoddeliteľnú súčasť. Orches-
ter a mažoretky za svojej čin-
nosti dosiahli veľa úspechov 
na domácich aj zahraničných 
pódiách. Zúčastňujú sa vý-
znamných festivalov ako Pod-
tatranský festival, Pádivého 
Trenčín, FIJO Cheb, Kmo-
chův Kolín, Hlučínske jaro, 
Festival kvetín San Remo, 

Festival Verona a iné. Účin-
kovali v Českej republike, 
Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, 
Nemecku, Taliansku, Fran- 
cúzsku...

V súčasnosti sú členmi sú-
boru žiaci základných škôl, 
študenti stredných a vyso-
kých škôl a tiež pracujúci, 
ktorí v tomto súbore vyrástli. 
Dychový orchester a mažoret-
ky Nová Dubnica od roku 2002 
pôsobí ako občianske zdru-
ženie, ktorého predsedom 
je Pavol Šveda. Umeleckým 
vedúcim súboru je Antonín 
Maděra. Tanečnú choreogra-
fi u mažoretiek vedie Zuzana 
Balážová a Zuzana Plšková.

Slávnostný koncert k 40. 
výročiu založenia sa usku-
toční 1.mája o 18. h na Mie-
rovom námestí, v prípade 
nepriaznivého počasia v ki- 
ne Panorex.

Veľkonočný pondelok sa v Trenčianskej Teplej niesol v znamení tradičnej veľkonočnej oblievačky. Ako každoročne, nemohli sme obísť 
ani naše kamarátky z Novej Dubnice. Koníky nás rýchlym krokom doviedli aj k vám, aby sme vám my, teplanskí mládenci priniesli 
kúsok našich tradícií. Dúfame, že dobré vzťahy zostanú aj do budúcich rokov a dievčatá budú vďaka nám stále krajšie a zdravšie.

Dominik Gallo

Marec je označovaný ako 
mesiac kníh, ale v našej ško-
le to bol mesiac plný iných 
aktivít. 

Mesiac marec zdedil dlh 
z februárového karnevalu,           
a preto musel náš terajší pán 
riaditeľ uvoľniť na jednu ho-
dinu svoju stoličku víťazovi 
prvej ceny, prváčikovi Tomá-
šovi. Tomáš sa svojej funkcie 
zhostil s plnou vážnosťou, rov-
nako ako prváčka Soňa, ktorá 
zodpovedne vyskúšala svojich 
spolužiakov z matematiky         
a slovenského jazyka, pretože 
mala právo stať sa učiteľkou. 

Naši žiaci využili možnosť 
aktívne sa zúčastniť zaují-
mavého workshopu, ktorý sa 
uskutočnil 11. marca v pries-
toroch Historickej izby mesta 
Nová Dubnica. Žiaci videli 
originálnu prácu na drôtiko-
vaných šperkoch Željka Krála. 

Svetový deň vody sme pri-
vítali vo všetkých odtieňoch 
modrej. Pripomenuli sme si, 
aká je dôležitá pre náš život 

Napriek tomu, že jarné 
slniečko už odpútava  po-
zornosť, naši žiaci sa nedali 
zahanbiť ani vo viacerých 
vedomostných, umeleckých               

a športových súťažiach. V ok-                          
resnom kole fyzikálnej olym-                                                                        
piády obsadil náš žiak                   
3. miesto a v okresnom kole 
chemickej olympiády sme sa 
umiestnili na prvých dvoch 
miestach. Nestratili sme sa 
ani na recitačnej súťaži Hviez-                                                        
doslavov Kubín, kde vo svojich 
kategóriách obsadili jednot-
livé žiačky prvé, druhé i tre- 
tie miesto. Boli sme úspeš-
ní riešitelia krajského kola 
matematickej a dejepisnej 
olympiády. V závere mesiaca 
nás reprezentovali skvelé há-
dzanárky, ktoré po víťazstve 
v okresnom kole postúpili do 
kola krajského, kde obsadili 
pekné 3. miesto. Matematika 
nám nie je cudzia, čo dokázali 
viacerí žiaci, ktorí sa zúčastni-
li celoslovenskej matematic-
kej súťaže Klokan a Klokanko 
či Pytagoriády, v ktorej naj-
väčším naším úspechom bolo 
2. miesto v kategórii tretiakov. 
V marci absolvovalo 27 žiakov 
školy lyžiarsky výcvik, ktorý 
sa uskutočnil v stredisku Skal-
ka pri Kremnici. 

PaedDr. Galovičová,
Mgr. Mikulová

V roku 2012 vznikla v Cen-
tre voľného času v Novej 
Dubnici myšlienka spojiť 
príjemné s užitočným – a tak 
sa zrodila akcia Tancujeme 
pre Dobrého anjela. Ako už 
prezrádza prvá veta, tento 
rok sme usporiadali už 4. 
ročník. Hlavnou myšlienkou 
je, že na pódiu sa ukážu deti 
so svojimi tanečnými číslami 
a dobrovoľný príspevok, kto-
rý sa podarí vyzbierať, je ve-
novaný neziskovej organizá-
cii Dobrý anjel. Mnohí z vás 
určite vedia, že Dobrý anjel 
je unikátny systém finančnej 
pomoci rodinám s deťmi, 
ktoré rakovina, alebo u detí 
aj iné zákerné ochorenie (od 
r. 2007 - svalová dystrofia, 
cystická fibróza, DMO), pri-
viedlo do finančnej tiesne. 

Teší nás, a zároveň sme 
vďační, že v Novej Dubnici    
a jej okolí je veľa ľudí, ktorí 
sú ochotní pomôcť a pris-
pieť na dobrú vec. Osvedče-
ná spolupráca – CVČ Nová 
Dubnica – Dobrý anjel – 
dobrí ľudia – opäť fungovala 
a tento rok sme vyzbierali 
krásnych 227,55 eur. Dote-
raz sa nám hlavne s vašou 
pomocou podarilo vyzbie-
rať 998,72 eur - komu tieto 
peniaze pomohli, si môžete 

pozrieť na www.dobryanjel.
sk – anjelské osobné číslo: 
11006862 heslo: cvc. 

A s cieľom pomôcť prišli 
19. apríla do kina Panorex 
deti zo všetkých tanečných 
krúžkov z centra voľného 
času, aby svojim rodičom     
a známym ukázali, čo všetko 
sa naučili počas aktuálneho 
školského roka. Podporili 
ich aj hostia zo Súkromnej 
ZUŠ z Dubnice nad Váhom 
a aj deti z krúžku zo Základ-
nej školy Centrum I, DCA.           
V dynamickom a pútavom 
programe sa predstavilo 
spolu 11 tanečných čísel, čo 
predstavuje 90 účinkujúcich 
vo veku od 3 do 30 rokov. 

Touto cestou by sme chce-
li poďakovať najmä vystupuj-
úcim deťom a ich rodičom, 
organizácii Dobrý anjel za 
spoluprácu a propagačné 
materiály a aj základnej 
umeleckej škole za ozvuče-
nie.

Teší nás, že akcia mala 
veľký úspech a opäť sme za-
plnili kino Panorex.

kolektív CVČ

V dňoch 9. a 10. februára 
2015 sa v ZUŠ Štefana Ba-
láža uskutočnil III. ročník 
Tvorivých dielní, tentokrát 
na tému „OHEŇ“. Dlhodobý 
výchovno-vzdelávací projekt 
„ŽIVLY ZEME“ prebieha už 
tretí rok. Tvorivých dielní sa 
zúčastnilo 400 detí vo veku 
5-10 rokov z materských                                                                        
a základných škôl nášho mes-
ta. Záujem o náš projekt preja-
vili žiaci Špeciálnej internát-
nej školy Trenčianska Teplá 
a deti navštevujúce denný 
stacionár Slnečnice v Centre 
voľného času Nová Dubnica. 
Tvorivé dielne pozostávali                                                 
z výchovného koncertu žiakov 
hudobného a tanečného od-
boru, výstavy obrazov žiakov 
výtvarného odboru, poetic-
kého slova a zážitkového tvo-

renia po koncerte - všetko na 
tému „OHEŇ“. Žiaci si vlast-
né výtvory odniesli do svojich 
tried, kde ich mohli využiť         
v ďalšom vyučovaní (Prírodo-
veda, Hudobná výchova, Vý-
tvarná výchova). Do projektu 
sa zapojila i mestská knižnica 
vyhľadaním a poskytnutím li-
terárnych prameňov na danú 
tému.                         

Vďaka riaditeľstvu ZUŠ 
mohli učitelia týmto spôso-
bom zúročiť  svoje pedagogic-
ké i umelecké majstrovstvo, 
ktoré obohatilo všetkých zú-
častnených. Touto cestou ďa-
kujeme pedagógom, žiakom     
i rodičom za ich ochotnú spo-
luprácu. 

Mgr. Soňa Tináková

V marci ocenilo mesto Nová 
Dubnica šesticu výnimočných 
pedagógov, ktorí u nás pôso-
bia. 
 

Primátor Ing. Peter Ma-
rušinec vyzdvihol prácu a tr-
pezlivosť učiteľov, s ktorou sa 
venujú deťom a zároveň im                          
poprial: „Želám vám, aby všetky 
dni vášho života boli naplnené 
zdravím, šťastím, spokojnosťou. 
Nech vás vaša životná múd- 
rosť citlivo vedie každým dňom 
vášho života.“ Plaketu J.A. Ko-
menského si napokon prevzali 
títo učitelia: Ing. Martina Holá, 
Ing. Daniela Holá, Mgr. Ernestí-
na Lietavová, Anna Martišová, 
Mgr. Anton Pejko a Mgr. Da- 
niela Moravíková. Prečítajte si, 

čo pozitívne o nich napísali ko-
legovia. 

Ing. Martina Holá
Deti pod jej vedením získa-

vajú vysoké hodnotenia nielen 
na celoslovenských súťažiach, 
ale aj na mnohých Medziná-
rodných festivaloch. Žiakov 
vychováva s veľkou láskou                           
a zodpovednosťou. V kolektíve 
je obľúbená pre svoju veselú 
povahu, ale i skromnosť. Vedie 
aj akordeónový súbor Úsmev, 
ktorý sa prezentuje doma aj                 
v zahraničí. 

Ing. Daniela Holá 
Pracuje ako učiteľka pred-

metu informatika. Zvláda ho                
s prehľadom skúseného pe-

dagóga v kombinácii so skúse-
nosťami mamy viacerých detí. 
Má zmysel pre spravodlivosť, 
ale vie byť veľkorysá. Okrem ve-
domostí dokáže predkladať žia-
kom aj morálne vzory a hodnoty, 
akými sú spravodlivosť, čest-     
nosť, systematická práca, ale 
aj ústretovosť a veľkorysosť bez 
znižovania svojich požiadaviek. 

Mgr. Ernestína Lietavová 
Milá, zlatá, šíri okolo seba op-

timizmus a pokoj. Nikto jej inak 
nepovie ako Tinka. Vyštudovala 
pedagogickú fakultu v Nitre, od-
bor matematika. Venuje sa de-
ťom, ktoré s ňou majú problémy. 
Dokáže ju vysvetliť tak, že ju aj 
pochopia. Má nesmiernu trpez-
livosť a pokoru. 

Anna Martišková 
Dobrý pedagóg, to nie je 

povolanie na pár rokov – to je 
poslanie na celý život, presne 
tieto slová vystihujú Annu Mar-
tiškovú. Pracuje v školstve viac 
ako 30 rokov. Naše poďakova-
nie a ocenenie patrí Aničke 
nielen za to, že dokázala deťom 
odovzdať užitočné vedomosti, 
ale predovšetkým za to, že im 
dokázala odovzdať múdrosť, 
lásku, krásu a dobro. 

Mgr. Anton Pejko 
Predstavte si človeka, v kto-                   

rom zmiešate kus nezame-
niteľného východniarskeho 
temperamentu s osobnosťou 
športovca, ktorý k životu po-
trebuje neustále výhry. Muž, 
aktívny učiteľ na 1. stupni, je 
v našom školstve skôr svetlou 
výnimkou ako pravidlom, pre-
to dúfame, že jeho tak trochu 
provokatívne „idem na dozor“,  
bude v zborovni znieť ešte dlho. 

Mgr. Daniela Moravíková 
Naša pani riaditeľka, milá 

Danka. Tvoju prácu si vážia 
nielen kolegyne, ale aj rodičia, 
ktorí nešetria slovami chvály 
a radosti, že svoje deti majú            
v tých najlepších rukách. Čest-
nosť, obetavosť, skromnosť         
a neúnavná snaha pomôcť vždy 
a každému sú u teba na prvom 
mieste. Chceme ti povedať, že 
si nesmierne vážime tvoje ľud-
ské cítenie i osobnostné vlast-
nosti. 

-maša-

HISTORICKÉ OKIENKO HUBÁRSKE OKIENKO

Ocenení učitelia spolu s Ing. Petrom Marušincom a Bc. Pavlom Pažítkom.  
Foto: Peter Jelínek

Ohnivé variácie. 

Medzinárodný festival -                                                      
- TOP TALENT FESTIVAL

Nadané deti zo Základnej 
umeleckej školy Štefana Ba-
láža v  Novej Dubnici zažiarili 
koncom marca na Medziná-
rodnom festivale Top Talent 
Festival - súťaž detskej a mlá-
dežníckej tvorivosti v Trenčíne 
a Trenčianskych Tepliciach. 
Festivalu sa zúčastnil tanečný 
a literárno-dramatický odbor. 
Žiačky tanečného odboru zís-
kali v spoločnej choreografi i 
GRAND PRIZE (hlavnú cenu) 
a tiež sólistka Katarína Tlapá-
ková získala  GRAND PRIZE. 
V literárno-dramatickom od-

bore nás reprezentoval Adam 
Bajo, ktorý mimochodom celú 
Galashow aj moderoval. Získal 
GRAND PRIZE a dve skupiny 
literárno – dramatického odbo-
ru získali striebro. V silnej kon-
kurencii opäť naša škola zažia-
rila šikovnými žiakmi. Všetkým 
srdečne gratulujem a ďakujem 
za kvalitnú prípravu učiteľkám 
Mgr. Zuzane Balážovej a Mgr. 
Miriam Martinákovej.

Mgr. Miroslava Múdra 
riaditeľka ZUŠ
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DEŇ MATIEK
10. mája (nedeľa) 
kino Panorex o 15. h

Citlivo zostavený koncert žiakov a pedagógov ZUŠ Nová Dubni-
ca pre všetky maminy, staré mamy, krstné matky a ich priateľov. 

WORLD CHALLENGE DAY
27. mája (streda)
športoviská mesta - podrobný rozpis nájdete na 8. strane

DEŤOM K MDD 
30. 5. (sobota) od 14. h - 17. h
priestranstvo pri Panorexe

Hry, súťaže a detské divadielko Môj Macík (Mestské divadlo 
Trenčín) o 15.30 h. Vstupné: 1,50 eur kino Panorex 

DIVADLO POÉZIE „Tá láska“
5. jún o 17. h
parčík pred kultúrnou besedou

Verše  Jacquesa Préverta, Bulata Okudžavu, Vladimíra Vysocké-
ho, Miroslava Válka, Jiřího Suchého, Jozefa Urbana, Kamila Pe-
teraja, Charlesa Baudelaira a Ľudmily Podjavorinskej recitujú 
Magdaléna Švančarková, Katka Bašná, Ján Krumpolec, Eva Ke-
bísková, Samuel Valuch a Peter Hort.  Hudobný sprievod: Dušan 
Dobiáš – gitara.

RUSKÝ ROMANS – NAJKRAJŠIE
RUSKÉ PIESNE A BALADY  
23. mája (sobota) o 18. h
kino Panorex 

Ak existuje hudobný ekvivalent k známemu pojmu “ruská duša”, 
je to nepochybne ruský romans. Piesne známe aj slovenským 
poslucháčom, napr. Ja jechala domoj, Gori moja zvezda, Oči čor-
nyje  prichádza  zaspievať sólistka Národného divadla, operetná 
speváčka Oľga Grudinina s formáciou Russkaja Trojka.
Vstupné: 6 eur  

Centrum voľného času, Detské centrum Dubáčik
pripravuje akciu:

Športové popoludnie s Detským centrom Dubáčik

Dňa 17.5.2015  (v prípade nepriaznivého počasia 24.5.2015)
na Mierovom námestí v Novej Dubnici

Akcia je určená pre deti od 0 - 5 rokov. Pre deti budú pripra-
vené rôzne športové hry, skákací hrad, trampolína, elektrické 

autíčka, vodné bubliny, občerstvenie a tombola.

Celý program spestria tanečnými vystúpeniami
deti z centra voľného času.

Tešíme sa na vás.

Koncert Nedvědovcov
21.júna nedeľa, kino Panorex o 19. h 

Nový program Františka a Vojtu Nedvědovcov je o pokračovaní 
nedvědovskej tradície po odchode Honzu zo scény. František 
Nedvěd príde so svojimi  najväčšími hitmi ako sú Stánky, Val-
číček, Podvod, Růže z papíru, Skládanka, Souhvězdí jisker, De-
vatenáct let, Kočovní herci. Príďte si vypočuť skvelú legendu 
českého folku. Vstupné: 9 eur

Mesto Nová Dubnica pozýva
30. apríla 2015

na stavanie májov               
17. h Kolačín a IBV Miklovky

18. h Mierové námestie

O zábavu sa postará skupina RK band.

1. 5. 2015 od 20. h na Mierovom námestí

vystúpia Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica.

Príhovor bude mať primátor mesta Ing. Peter Marušinec.

Nasledovať bude lampiónový sprievod a ohňostroj.

1. 5. 2015 v čase 7. h – 15. h
Mierové námestie, Ul. P. Jilemnického

BUDAPEŠŤ 
streda 17. júna
Cena: 25 eur (doprava, sprievodca)

PROSIECKA  A  KVAČANSKÁ DOLINA 
sobota 8. augusta
Cena: 15 eur (doprava, sprievodca, občerstvenie) 

MÚZEJNÁ VIEDEŇ 
pondelok 26. októbra
Cena: 22 eur (doprava, sprievodca) 

KRAKOV a soľná baňa VIELIČKA
termín september – október – podľa záujmu. Cena podľa počtu 
účastníkov, nahlásiť sa treba do konca mája 2015. 

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

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

Nová Dubnica žije kultúrou

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

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

NECHAJTE SA POZVAŤ

NENECHAJTE SI UJSŤ

PRIPRAVUJEME

Krádeže v potravinách
Dňa 4. marca v ranných 

hodinách zasahovala hliadka                      
v potravinách CBA na Ul. Tren-
čianskej. Pracovníčka potravín 
pri bežnej kontrole potravín 
spozorovala podozrivé správa-
nie jednej zo zákazníčok. Tá si 
do nákupného vozíka naložila 
väčšie množstvo tovaru a pri 
prechádzaní cez pokladňu mala 
nablokované len dve položky. 
Ostatný tovar si uschovala do 
tašky, ktorú mala prevesenú cez 
rameno. Hliadka MsP osobu le-
gitimovala a vyzvala, aby pre-
ukázala pôvod tovaru v taške. 
E. O. z Trenčína pôvod tovaru 
nedokázala preukázať a ku krá-
deži v potravinách sa priznala. 
Hodnota nezaplateného tovaru 
bola 27 eur. Za porušenie §50 
priestupkového zákona sme ju 
doriešili v blokovom konaní.

 
Nedovolený predaj ovocia
a zeleniny

Dňa 7. marca v dopoludňaj-
ších hodinách spozorovala hli-
adka MsP na Trenčiankej ulici 
pri dome č. 78 dodávkové vozi-
dlo, z ktorého bol realizovaný 
predaj zemiakov. Nakoľko sú                               
v našom meste presne stanove-
né podmienky príležitostného 

predaja Všeobecne záväzným 
nariadením mesta č. 5/2014, 
vyzvali sme osobu, aby predlo-
žila potrebné doklady na predaj. 
A.CH. z Veľkých Zlievec tieto 
doklady nemal a taktiež predaj 
realizoval mimo miest na to 
určených. Nakoľko svojím ko-
naním A.CH. naplnil skutkovú 
podstatu priestupku proti po-  
riadku v správe, doriešili sme 
ho v blokovom konaní.

 
Spiaci bezdomovec

Dňa 30. marca v nočných 
hodinách zasahovala hliadka 
MsP na podnet obyvateľa domu                
v Pribinových sadoch 32. Na-
hlásil, že na treťom poschodí 
spí na schodoch nejaký muž, 
pravdepodobne bezdomovec. 
Na mieste sa oznam potvrdil. 
Na schodoch spal miestny bez-
domovec P.Š., ktorého sme zo-
budili a z miesta vykázali. Po od-
chode z domu sme spozorovali, 
ako si „uľavil“ v priľahlom par-
číku. Za znečistenie verejného 
priestranstva sme bezdomovca 
doriešili v rámci priestupkové-
ho zákona.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Narodili sa:
Aurélia Bieliková, Lilly Sabína Bukovčáková,
Ema Čížiková, Larimar Paroulek, Michal Jančuška, 
Linda Richtáriková, Sofi a Stojkovová 

Sobáše:
Ľudovít Koiš – Jana Hladká, Ing. Eduard Guričan – 
Bc. Janka Červeňanová, Ľubomír Bobík – Ľuba
Koropčáková, Bc. Ján Kandráč – Júlia Holá

Úmrtia:
Mária Matochová, Jozefa Hančinová,
Ing. Michal Jurkovič, Peter Ševčiv, Peter Randík

Spoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

Pozvánka na zájazdy

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

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA
NA POHREBNÉ SLUŽBY
A KAMENÁRSKE PRÁCE

NIE SME PLATCI DPH

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
V NOVEJ DUBNICI A KOLAČÍNE

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

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

Albín Gajdoš
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary  rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 25. februára  na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca a dedka Albína 
Gajdoša. Ďakuje manželka, deti s rodinami.

Agnesa Galková
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí  23. marca na poslednej ceste odprevadili 
našu milovanú manželku, mamičku a babinu 
Agnesu Galkovú. S bolesťou v srdci spomínajú  
manžel Emil, syn Vladimír s nevestou Jarmilou 
a vnukom Tomášom, dcéra Daniela s vnukom 
Christiánom a dcéra Jana s priateľom Petrom   
a vnučky Natália, Ivanka, Simonka a vnuk Juraj. 
Ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 

MUDr. Anton Kubričan
Dňa 30. apríla uplynie päť rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a de-
duško MUDr. Anton Kubričan. Kto ste ho poz- 
nali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.          
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra, zať         
a vnuk s rodinou. 

Ľubomír Čačko
Dňa 19. mája si pripomenieme prvé výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka 
Ľubomíra Čačku. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
manželka a deti s rodinami. 

Anna a Jozef Kandráčovci
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v našich 
srdciach stále žijú spomienkami. Dňa 7. apríla 
uplynulo desať rokov, odkedy nás navždy opus-
tila naša milovaná mamička Anna Kandráčová. 
Dňa 18. marca uplynulo deväť rokov, čo nás na-
vždy opustil otec Jozef Kandráč. S láskou spomí-
najú deti s rodinami. Kto ste ich poznali, venujte 
im tichú spomienku.

Jozefína a Adam Čačkovci
Odišli ste tíško, ako odchádza deň, v našich srd-
ciach zostáva spomienka len. Kto ste ich poznali, 
venujte im tichú spomienku. S láskou spomínajú 
nevesta s deťmi a vnúčatami. 

František Vetro
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 2. marca uplynulo 
prvé výročie, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko František Vetro. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, synovia s rodinami, sva-
tovci Prekopovi a ostatná smútiaca rodina.  

Jozef Klučár
Dňa 11. apríla uplynulo desať rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
Jozef Klučár. S láskou a úctou spomínajú man-
želka, synovia s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu s nami tichú spomienku.  

Viera Straková
Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v našich 
srdciach stále žiješ spomienkami. Dňa 24. aprí-
la uplynuli tri roky, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná dcéra, manželka, matka a babka 
Viera Straková. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú matka, manželka a deti s rodinami. 

Jarmila Habšudová
Dňa 24. apríla uplynulo 30 rokov, odkedy nás opus-
tila naša drahá manželka, mamička a babička 
Jarmila Habšudová. Kto ste ju poznali, venujte jej 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína man-
žel a dcéry Eva, Božka a Hanka s rodinami. 

Ing. Ivan Tašár
Dňa 7. mája uplynie dlhých 25 rokov od úmrtia 
Ing. Ivana Tašára. Spomínajú manželka, dcéry 
s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, 
spomeňte si s nami.

Štefan Sitár
Dňa 25. apríla uplynie rok, čo nás navždy opustil 
môj manžel, náš otec, dedko a pradedko Štefan Si-
tár. Uctime si jeho pamiatku tichou spomienkou. 

Ing. Emil Filípek 
Dňa 4. marca uplynuli štyri roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ing. 
Emil Filípek. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. Veľmi nám chýba. S láskou spomína 
manželka, dcéry a vnučky.

Benedikt Rychtárech 
Dňa 1. mája si pripomenieme 25. výročie, kedy 
nás opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec 
Benedikt Rychtárech. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S úctou a láskou spomína 
manželka, deti a vnúčatá.

Alžbeta Macejechová
Dňa 2. februára uplynul smutný rok, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, matka 
a babka Alžbeta Macejechová. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Aj keď 
si odišla, niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach 
žiješ stále s nami. S láskou spomínajú manžel, 
dcéra a synovia s rodinami.

NOVOOTVORENÁ

POHREBNÁ SLUŽBA

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTE

www.styxkoseca.sk

NON-STOP telefónne čísla: 0918 040 060 alebo 0949 576 586

pochovávanie
smútočné obrady
obliekanie a úprava zosnulých
prevozy zosnulých 24 hodín denne
prevozy na celom území SR
prevozy a kremácie

prevozy aj zo zahraničia
výkopové práce
široký výber pomníkov
obruby, hrobky, poklopy
zabezpečenie komplet celého pohrebu
vybavenie administratívnych úkonov

STYX pohrebná služba, Hlavná 487/37, 018 64 Košeca

Pondelok - Piatok: 09:00 - 17:00 / Sobota: 08:00 - 12:00

Prvomájové predajné trhy

Oslava 11. výročia
vstupu SR do EU

Stavanie májov
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE

Florbalová mládež v Dubnici? 

Jarné turnaje prípraviek

Novodubnická 25-ka 
Ivana Markoviča

Klub ŠK Victory Stars 
Nová Dubnica pozýva mládež               
do svojho fl orbalového klubu. 
Tento šport je u detí stále viac 
známejší. Hrávajú ho hlavne 
na školách, ale veľa z nich ne-
vie, že sa v Dubnici n/V aj tré-
nuje a hráva na ligovej úrovni. 

Predstavíme vám všetky mlá-
dežnícke kategórie, ktoré sa     
v tomto klube nachádzajú: 

Kategória U13 chlapci hrá-
vajú ligu mladších žiakov 
Západ a fi gurujú zatiaľ na pr-
vom mieste zo šiestich tímov.              

V tejto kategórii sa chlapci na-
učia fl orbalové základy, posta-
venie na ihrisku, zdokonalia 
si prihrávky a strely. Do tejto 
kategórie radi privítame kaž-
dého hráča, ktorý má chuť sa 
vo fl orbale zlepšovať alebo sa 
naučiť niečo nové.

Kategória U15 chlapci sa 
minulý rok v rámci regiónu 
Západ umiestnili na 1. mieste 
a zúčastnili sa na Majstrov-
stvách SR U13. Aj v tejto se-
zóne sa im mimoriadne darí           
a vedú svoju tabuľku bez pre-
hry. Držme im palce, nech sa 
im vyhýbajú zranenia a úspeš-
ne dokončia sezónu.

Kategórie U17 dospelí hrá-
či začali hrávať od začiatku 
založenia mládežníckych 
družstiev v našom klube. Mo-
mentálne tu hrávajú aj mladší 

hráči, pretože aj v tomto špor-
te pociťujeme nedostatok 15-16 
ročných chlapcov so záujmom 
o šport a pohyb. Napriek to-
muto „handicapu“ dorastenci 
bojujú           v strede tabuľky. 
Radi privítame každého nové-
ho hráča, ktorý to chce skúsiť.
 

Máme, samozrejme, aj ka-
tegóriu dievčat. Po troch ro-
koch sa nám podarilo založiť 
aj dievčenský tím. Dievčatá 
hrávajú zápas s dievčatami              
z Pruského a z Nemšovej. Pre 
nedostatočný počet našich 
dievčat budú musieť od bud-
úcej sezóny hrávať v kategó-
riách s chlapcami.  Ak chcete 
trénovať a hrávať za náš tím, 
stačí pozrieť našu webovú 
stránku www.fl orbaldca.sk.

Dušan Sokolík

Počiatočná nervozita a na-                     
pätie opadli. OSA CYKLO-
KRUHY a ich druhý ročník 
máme za sebou. Boli sme plní 
očakávaní, túžob, napätia, no 
zároveň nabití odhodlaním 
opäť priniesť na Mierové ná-
mestie Novej Dubnice smiech, 
radosť, potlesk a výkriky našich 
najmenších. V minulom roku 
sme týmito pretekmi začali pí-
sať našu kroniku podujatí pre 
deti v nádeji, že sa budú páčiť, 
že zaujmú, rozhýbu deťúrence, 
hlavne školopovinnú mládež. 

Po tejto sobote môžeme 
konštatovať, že sme na dobrej 
ceste. Ak by sme sa na to poze-
rali len cez štatistiky, v druhom 

ročníku pretekov prišlo o 30 
detí viac ako v tom prvom, čo 
je dobré znamenie. Sobota bola 
plná krásnych súbojov, mno-
hé z nich až na cieľovej páske. 
Diváci tak mali možnosť vidieť 
prvé zápolenia, ktoré sa budú, 
verím, odohrávať počas celé-
ho roka.  Napriek tomu, že ide         
o rovnaký seriál pretekov ako 
vlani, som presvedčený, že pre 
veľkú väčšinu detí budú práve   
v tomto roku úplne nové. Silnej-
ší a starší súperi, dlhšie trate. 

Tešíme sa na tieto zážitky.

Adrián Gazdík
OSA akadémia

A kto zvíťazil a zatiaľ vedie priebežné poradie v seriály OSA 
CHALLENGE 2015 - pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Spartak Trnava nás pozval 
na turnaj najmladších prí-
pravkárov, to znamená ročník 
2008 a 2009, ktorý sa uskutoč-
nil dňa 15. marca 2015. Hralo 
sa na šírku haly v Hrnčiarov-
ciach nad Parnou. Turnaj bol 
organizovaný a prispôsobený 
veku hráčov, hralo sa systé-
mom 3+1. Cieľom tohto tur-
naja bolo, aby chlapci čo naj-
viac hrali, celý turnaj bol pre 
nich dosť vyčerpávajúci. Cel-
kovo odohrali po osem zápa-
sov v každej skupine. Môžem 
však zhodnotiť, že prvý väčší 
turnaj zvládli dobre, gratulu-
jem. 

Ročník 2006 prípravky, dňa 
14. marca 2015 odohral fut-
balový zápas s Dubnicou nad 
Váhom. Bolo vidieť, že súper 
má ďaleko širší výber hráčov 
jednotlivých ročníkov. Boli 
futbalovejší a oba zápasy vy-
hrali.

Dňa 21. marca  2015 sme sa 
zúčastnili dobre obsadeného 
halového turnaja v Korni, kde 
sme hrali proti Opave, Ša-

morínu, Košiciam, Slovánií, 
Petržalke, Vsetínu a Frýdku- 
Místku. V skupine sme hrali 
o piate miesto, práve s Frýd-
kom-Místkom, s ktorým sme 
vyhrali a skončili sme na 5. 
mieste. 

Dňa 11. apríla 2015 sme 
boli zase na turnaji v Korni, 
zúčastnili sme sa v omlade-
nom stave, kde sme zapojili 
mladších nových hráčov roč-
ník 2007, aby naberali skúse-
nosti a čerpali z týchto dobre 
obsadených turnajov. Tento 
turnaj ovplyvnila aj skutoč-
nosť, že chýbali traja stabilní 
hráči (hlavne brankár), čo 
malo vplyv na kvalitu zápasov. 
Stretnutia ukázali, čo musíme 
v tréningu zlepšovať a zdoko-
naľovať.

Všetkým prípravkárom       
a hlavne rodičom prajeme vy-
trvalosť a pevnú vôľu v trénin-
goch a v zápasoch. 

Milan Úradník 
tréner MFK Nová Dubnica

Klub slovenských turistov Kolačín a Mesto Nová Dubnica 
vás pozývajú na  33. ročník turistického pochodu NOVO-
DUBNICKÁ 25-ka Ivana Markoviča v sobotu 16. mája 2015. 
  
Štart: 7. h – 9. h Hostinec na Lúčkach Kolačín aj Mierové ná-
mestie v Novej Dubnici.
Cieľ: Hostinec na Lúčkach Kolačín.   

PEŠIE TRASY:   
7 km: Kolačín - nenáročný výstup na Markovicu, môžu ju absol-
vovať aj rodičia s malými deťmi - Kolačín.
20 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Ka-
menné vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch -  Medzihorie - Ko-
lačín.
25 km: Nová Dubnica - Dubovec - Pliešky - Slimáková - Grófo-
vec - Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý 
vrch -  Medzihorie - Kolačín.          

CYKLOTRASY:    
25 km: Kolačín - Ilava - Pruské - Nemšová - Kolačín.   
40 km: Kolačín - Gilianka - Chrástková - Krivoklát - Bohunice - 
Bolešov - Kolačín (cyklotrasa 40 km len v prípade priaznivého 
počasia).  

Štartovné: 1,00 eur, dôchodcovia, študenti a deti 0,50 eur, deti 
do 6 rokov a členovia KST Kolačín zdarma.

Vážené dámy, vážení páni, športoví priatelia,

srdečne vás pozývame na IX. ročník medzinárodného futbalo-
vého turnaja prípraviek ku dňu MDD o pohár primátora mesta 
Nová Dubnica, pre ročník 2006 a mladší, ktorý sa uskutoční v so-
botu 30. mája 2015 od 9. hodiny na hlavnom štadióne MFK Nová 
Dubnica. Predpokladaný koniec turnaja je o 16. hodine.

FC BANÍK Horná Nitra / MŠK Považská Bystrica / FC Nitra / ŠK 
Kysucké Nové Mesto / MFK Vítkovice / SFM Senec /

MFK Dubnica nad Váhom / FK SLOVAN Levice /
PFK Piešťany / FC JUVENTUS Žilina / AS Trenčín /

ČSFA Malacky / FK DUKLA Banská Bystrica /
MFK Ružomberok / ŠK SLOVAN Bratislava /

FC PETRŽALKA Bratislava / FK INTER Bratislava /
FA Bratislava / FKM KARLOVÁ VES Bratislava /

FK SPARTAK Bánovce / FK Uherský Brod /
FC ELSEREMO Brumov / ŠK MORAVSKÁ SLÁVIA Brno

Veríme, že naše pozvanie prijmete
a už dnes sa tešíme na vašu účasť!

Zúčastnené mužstvá:

MFK Nová Dubnica

takto to vidíme my...

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Mladší žiaci U13 sú zatiaľ druhí vo svojej kategórii.

Kategória OSA 2 (2007 – 2008) 
PORADIE CHLAPCI DIEVČATÁ 
1. Miesto JAVOR Jakub HUDOKOVÁ Lucia 
2. Miesto NEMEČEK Michal BUKOVČÁKOVÁ Veronika 
3. Miesto KLČA Adrián LEHOCKÁ Alžbeta 

 
Kategória OSA 3 (2005 – 2006) 

PORADIE CHLAPCI DIEVČATÁ 
1. Miesto MAJÁK Adrián PROŠKOVCOVÁ Rebeka 
2. Miesto MOJTO Marek UNGEROVÁ Sofia 
3. Miesto SAMUL František GALBAVÁ Alexandra 

 
Kategória OSA 4 (2003 – 2004) 

PORADIE CHLAPCI DIEVČATÁ 
1. Miesto GAZDÍK Libor MURÁRIKOVÁ Jennifer 
2. Miesto BAJZÍK Matej SOBKOVÁ Veronika 
3. Miesto PASQUALON Simon POLIAKOVÁ Ema 

7. h – 16. h X-Fit - Hotel Alfa
pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie  si prineste 
so sebou

7. h – 21. h Fitness centrum Hotela Dynamic 
pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie  si prineste 
so sebou

9.30 h – 10.15 h Tancujúci drobčekovia
krúžok materského centra Dubáčik – CVČ, deti vo veku 1-3 roky

12. h – 19. h Tenisové kurty 
prineste si vlastné rakety,  loptičky  a obuv na prezutie

14. h – 20. h Minigolf 
minigolf a stolný tenis bezplatne

14. h – 20. h Areál MFK 
futbalové ihrisko (môžete si prísť zakopať na bránu, ak sa vás 
stretne viac, budete si môcť aj zahrať), atletická dráha

14. h – 17. h Mierové námestie
športový program - súťaže a hry nielen pre deti

15. h – 16.30 h Moderný tanec - krúžok v CVČ 

15. h – 18. h Stredisko saleziánov DOMKA
lezecká stena, stolný tenis, biliard, boxerské vrece, hody na bas-
ketbalový kôš, hokejbal, gymnastický koberec – parkour... pre 
všetkých bezplatne

15. h – 19. h Stolný tenis - herňa Domu športu 
prineste si vlastné rakety a loptičky, vstup len v čistej športovej 
obuvi s bielou podrážkou 

16. h – 17. h Pohybové a loptové hry - športová hala 
pravidelný krúžok CVČ pre detičky predškolského veku

16. h – 18. h Cestná cyklistika s DO Fénix 
Nenáročná cestná cykloturistika okolo Vláry. Štart na Miero-
vom námestí

16. h – 18. h Turistika s KST Kolačín 
Nenáročná túra po okolí Kolačína. Štart: Hostinec na Lúčkach 
Kolačín

15. h – 18. h Futbalové ihrisko Kolačín
TJ Družstevník Kolačín – futbal zábavne

14. h – 18. h HC Nová Dubnica
vyskúšajte si pozemný hokej, priamo na Mierovom námestí, pri-
pravenú sú aj zábavné hry pre rodičov s deťmi 

16. h – 18. h Pétanque s V. Bezdedom
vstup na tenisové kurty pri dome športu 
nenáročná spoločensko-športová hra, ktorú môže skúsiť každý

17. h – 18. h zábavné hasičské aktivity, Mierové námestie
cvičenia mestského hasičského zboru, ktoré si môžete vyskúšať 
aj vy

17. h – 19. h Bajkovačka s primátorom 
štart: Mierové námestie 

17.30 h – 18.30 h Zumba s Monikou
telocvičňa Spojenej školy sv. Jána Bosca

VSTUP PRE VŠETKÝCH ZDARMA

World
Challenge Day
27.máj 2015 


