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Advent v Kolačíne
V čase, keď sa blížia najkrajšie sviatky v roku, sa už po
ôsmykrát v Kolačíne rozsvietil adventný veniec
spolu s betlehemom, ktorý
môžu občania vidieť po druhýkrát.
Minulý rok sa veniec rozsvecoval aj za účasti občanov
Kolačína. Z tejto udalosti sme
chceli urobiť tradíciu, avšak
teraz v čase pandémie sa všetko zmenilo. Novinkou tento
rok sú sane, na ktorých sa je
možné odfotiť. Tie boli použité

Mílí spoluobčania,
Prichádzajúce obdobie nesie v sebe čaro vianočných sviatkov.
Vianoce majú do rodín priniesť pocit lásky, radosti a pokoja. Tohtoročné vianočné sviatky budú predsa len
niečím iné, niečím, čo nikto z nás pred rokom ani netušil. Naše každodenné životy zasiahla pandémia,
ktorá zmenila naše zvyky a poznačila aj Vianoce. Budeme ich prežívať bez svojich blízkych,
ktorí nebudú môcť pricestovať k svojim rodinám.
Napriek tomu vám chcem z úprimného srdca popriať šťastné a požehnané vianočné sviatky, aby ste ich
prežili v láske a pokoji. Aby epidémia viac nerozdeľovala ľudí, práve naopak, toto sú chvíle, kedy musíme
všetci držať pri sebe, navzájom si vedieť pomáhať bez ohľadu na to, aký má kto názor
na opatrenia, ktoré sú prijímané.
Preto si aj touto cestou dovolím vysloviť prianie, aby počas nastávajúcich vianočných sviatkov nebol v našich
rodinách a medzi priateľmi témou vírus a opatrenia, ale úsmev, milé slová a rodinná pohoda.
S koncom roka je spojené aj lúčenie sa so starým rokom a vítanie nového roka. Myslím si, že viacerí si
budeme priať, aby sa rok ako bol tento, ktorý sa pomaly končí, v našich životoch už neopakoval. Aby rok
2021 bol rokom, kedy budeme vidieť svetlo na konci tunela a v boji s pandémiou sa budeme vedieť začať
vracať do normálneho života, plného priateľských stretnutí a kultúrnych podujatí. Želám vám hlavne veľa,
veľa zdravia, rodinného objatia a trpezlivosti. Prajem vám, aby sa v každom z vás upevnil pocit šťastia,
pohody a spolupatričnosti, aby sme všetci mohli spokojne nažívať v našej krásnej Novej Dubnici.

Peter Marušinec, primátor mesta

aj pri novej udalosti v Kolačíne, a to bol Mikuláš, za ktorého sa chcem poďakovať našim
hasičom a aj mladším členom
zboru.
Touto cestou by som vám
chcel zaželať príjemné prežitie
vianočných sviatkov a všetko
dobré do Nového roku, hlavne
veľa zdravia. Dúfam, že o rok
budeme môcť našu tradíciu
obnoviť, stretnúť sa a osobne
si zaželať pekné sviatky pod
rozsvieteným stromčekom.
Jaroslav Tlapák

Slávnostne rozsvietené priestranstvo pred
kultúrnym domom. (foto: Jaroslav Tlapák)

kolačínskym

Dôležitá informácia

Mestský úrad počas
Vianoc zatvorený
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom
a klientom, že pre verejnosť bude otvorený nasledovne:
21. decembra 2020 (pondelok): zatvorené
22. decembra 2020 (utorok): zatvorené
23. decembra 2020 (streda): zatvorené
24. decembra 2020 (štvrtok): zatvorené
25. decembra 2020 (piatok): zatvorené
28. decembra 2020 (pondelok): zatvorené
29. decembra 2020 (utorok): zatvorené
30. decembra 2020 (streda): otvorené od 8.00 do 11.45 hod.
Od 31. decembra 2020 do 5. januára 2021: zatvorené
V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného
dokumentu sa môžete obrátiť na Notársku kanceláriu JUDr.
Pagáčovej (č.t. 042/4420398) alebo Notársku kanceláriu JUDr.
Turňovej (č.t. 042/4425484).

Slovko pre manželov
Vedieť zostať pevným v láske, aj v neprajnom prostredí, je prejavom veľkej odolnosti. Je to láska napriek všetkému. Ukazuje to dávku
húževnatého hrdinstva, silu ísť aj proti negatívnemu prúdu. Je to víťazstvo dobra, ktoré nik nemôže zvrátiť. V každom človekovi,
národe, rase, aj keď nenávidí, má v sebe niečo dobré.
Keď príde príležitosť nepriateľa poraziť, to je ten okamih, keď sa musíš rozhodnúť. Keď sa zodvihneš na úroveň lásky, jej veľkej krásy
a sily, jediná vec, ktorú máš poraziť, sú systémy zla. Nenávisť len rozmnožuje nenávisť.
Štefan Wallner, SDB

V prípade pohrebných záležitostí, potvrdenie listu o obhliadke
mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície. Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách STYX (č.t. 0918 040
060, 0949 576 586), M. Kondel (č.t. 042/44 34 236, 0905 991 398),
Anton Dado (č.t. 042/44 21 949, 0904 504 498).
Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Gregušovú (č.t. 0910
841 802), pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad
(č.t. 042/44 31 053).
V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu
v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo 0800 500 159.
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NAŠE MESTO

Očakávanie Vianoc
na Spojenej škole

December 2020

Príchod Mikuláša a zapaľovanie
adventnej sviece - fotoreportáž
Počas tohtoročného adventu nebolo možné stretávať sa pri hromadných podujatiach tak, ako sme boli zvyknutí. Rozsvecovanie prvých
dvoch adventných sviec sa konalo v oveľa komornejšom duchu, napriek tomu deti, ktoré sa nachádzali na námestí prekvapil 6. decembra Mikuláš a rozdal im sladkosti. Oficiálne rozsvietenie posledných dvoch adventných sviec muselo byť, žiaľ, zrušené. (foto: OKaŠ)

Netradičný betlehem v škole pripomína príchod najkrajších
sviatkov. (foto: Zuzana Kaštílová)

Advent ako obdobie očakávania a prípravy na Vianoce každoročne prežívame
naplnení emóciami - vždy
nový plamienok sviečky zapálený na adventnom venci
stupňuje radostné očakávanie, ktoré nenapĺňa len srdiečka najmenších, ale ľudí
všetkých vekových skupín.
Tento rok je niečo inak miesta, kde stáli ešte minulý
rok stánky vianočných trhov,
zívajú prázdnotou. Naša Spojená škola sv. Jána Bosca už
pred niekoľkými rokmi začala
s tradíciou organizovania Živého betlehema, aby sme sa
spoločne v predvianočnom
týždni naladili na vianočné

sviatky. Okolnosti nám, prirodzene, tento rok nedovolia
pokračovať v zabehnutej tradícii.
No vo vestibule školy nám
zažiaril
adventný
veniec
a aspoň malý betlehem s figúrkami, vytvorenými na
našej 3D tlačiarni, aby nám
pripomenuli slávnostný ráz
adventného obdobia a očakávanie Vianoc. Tento rok nám
ponúka možnosť, aby sme
sústredili prežívanie predvianočného obdobia do rodinného prostredia a v ňom vytvorili srdečnú a slávnostnú
atmosféru pri príchode Božieho Dieťaťa.
Eva Kňažeková

Svätý Mikuláš
navštívil deti v škole
Aj našu školu sv. Jána Bosca prišiel 7. 12. potešiť Mikuláš,
prišiel presne taký, ako má byť, v biskupskom oblečení,
sprevádzaný anjelmi a s dobrou sladkosťou pre každé dobré
dieťa i dospelého na našej škole.
Detičky mu zaspievali, potešili mikulášskymi rýmovačkami a
predviedli mu čo všetko dokážu. Je nám ľúto, že ostatní žiaci našej školy túto sviatočnú atmosféru nezažili, ale po ich návrate do
školy, bude na nich čakať veľa iných, pútavých aktivít.
Jarmila Gabrižová

Do Kolačína na
parádnych saniach
Hasiči z Kolačína sa tento
rok rozhodli potešiť deti
v Kolačíne novým spôsobom. Kvôli nariadeniam vyšli priamo do ulíc a zavítali
ku každému dieťaťu priamo
domov.
Balíčky Mikuláš so sprievodom rozdal viac ako 100 deťom do 10 rokov. Radosť v ich
očiach nám ukázala, že sme
sa rozhodli správne a našim
prekvapením sme vyčarili nejeden úsmev na tvári detí aj
dospelých.
Chcel by som sa poďakovať
sponzorom, ktorí prispeli na
balíčky pre deti. Menovite:

Mesto Nová Dubnica, Chorvát
Miroslav, Chorvát Peter, Milošev Dušan, Trsťan Ivan, Polakovič Lukáš, Porubčan Peter,
MC Ovečkovo. O balenie balíčkov sa postarali Lehocká M.,
Nevidzanová J., Mikušová G.
Mikuláš išiel na nových saniach vyrobených priamo pre
Kolačín a túto udalosť. Za ich
výrobu a ozdobenie by som sa
chcel poďakovať rodine Tlapákovej. Chceli by sme túto
udalosť každoročne opakovať
a tým potešiť naše deti v Kolačíne.
Jozef Lehocký

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Povianočné krabicové blues
Každoročne po vianočných sviatkoch, keď emócie
opadnú a vianočné koláčiky
nám už veľmi nejdú dolu
krkom, nastane problém.
Pozberáme odpady, ktoré
vznikli po rozbaľovaní darčekov, tí poriadnejší odpad
rozdelia podľa komodít, ale
ešte stále je dosť tých, ktorí
sa s triedením – ako to povedať – nezdržiavajú - a poďho
ku kontajnerom.
Tu však ostane aj silnejšia
povaha zaskočená tým, čím
sú pre nás vlastne Vianoce...
Množstvo odpadov, ktoré
v tomto čase dokážeme vyprodukovať, je zarážajúce.
V tomto roku sme, žiaľ,
svedkom tohto javu – preplnených kontajnerov a neporiadku na stojiskách – už celý
december. Prináša to so sebou
pochopiteľná tendencia ľudí
nakupovať prostredníctvom
elektronických obchodov a donáškových služieb. Každá
z nich nám darček bezpečne
zabalí a my si za obaly zaplatíme. Po prvý raz.
Do kontajnerov je potrebné kartóny postláčať, to už
niektorí ľudia robia, ak je ale
kontajner už plný (kvôli nepostláčaným kartónom), kartónové škatule často ostávajú
uložené na stojisku a tam sa
postupne akosi „samovoľne“
rozmnožujú, záhadne k nim
pribúdajú poukladané vrecká s inými odpadmi, igelity
a veci od výmyslu sveta. A to
sa deje neuveriteľnou rýchlosťou, väčšinou pod rúškom
tmy. Sem-tam sa v tomto „sortimente“ potrebuje niekto poprehrabovať a zistiť, čo je vo
vreciach, porozsýpa odpad.
A potom zaprší...
Výsledkom je strašný neporiadok, obyvatelia sú pobúrení, že čo tí smetiari robia, že
nevyvážajú, smetiari sú pobúrení, že čo tí Novodubničania
dokážu...
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HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU PRE ROK 2021

Rodinné domy IBV Miklovky, Kolačín, Dlhé Diely
a Medové lúky - triedený vrecový zber
Dátum vývozu
5.1. / 19.1. / 16.2. / 16.3. /
13.4. / 11.5. / 8.6. / 20.7. /
17.8. / 14.9. / 12.10. /
9.11. / 7.12.2021
7.1. / 21.1. / 18.2. / 18.3. /
15.4. / 13.5. / 10.6. / 22.7. /
19.8. / 16.9. / 14.10. /
11.11. / 9.12.2021

Áno, na Vianoce je vždy
viac odpadu, ako v iných
častiach roka. Áno, tento rok
nakupujeme on-line, odpadu
je ešte viac. Pravdou je ale aj
to, že už niekoľko týždňov
vývozca posilňuje vývoz ďalšími osobami, ktoré po nás
upratujú stojiská a ich okolie,
čo predražuje odvoz odpadov.
Počas sviatkov bude odvoz odpadov realizovaný častejšie,
tak, ako každé Vianoce. Za
obaly si platíme nemalé peniaze - už po druhý raz.
Ako z toho von?
Niečo by sa predsa len dalo
urobiť.
1) Plastové odpady, ale najmä
kartónové škatule a papier
postláčajme na minimum.
2) Ak je kontajner na papier
plný, nevkladajme krabice
do iných kontajnerov, prispeli by ste tak ku preplneniu napríklad nádoby na
zmesový odpad, čo následne spôsobí ešte väčší neporiadok
3) Najmä kartón je komodita, ktorá pár dní počká aj napríklad v pivnici. Bude poň
treba znovu ísť a odniesť do

kontajnera neskôr, ale možno to stojí za to. Ide predsa o poriadok pred naším
domom a vzťahy s našimi
susedmi.
4) Všímajme si, kto ako na
našom stojisku nakladá
s odpadmi, možno niekedy
stačí len poradiť. V prípade
„zatvrdilých“
znečisťovačov neváhajte volať mestskú
políciu (0800 500 159 – bezplatné číslo).
Prosíme, pokúsme sa udržať poriadok počas vianočných a novoročných dní. Mesto prostredníctvom vývozcu
pre to urobí maximum, bez
zodpovedného prístupu nás
všetkých to však nepôjde.
Nepričiňme sa k tomu, aby
najmä naši susedia s výhľadom na stojiská, no nie len
oni, mali pokazené sviatky
pokoja a svornosti. V konečnom dôsledku si neporiadkom
na kontajnerových stojiskách
zvyšujeme svoj budúcoročný
poplatok za odpady.

Deň vývozu

Ulice

utorok

Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska,
Farská, Pod Húštikom, Družobná, Medové
lúky všetky ulice, Kukučínova, Gagarinova,
Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra,
Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej

štvrtok

Okružná, Sládkovičova, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská,
Pod Bôrikom, + nové ulice na Dlhých
Dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

Vrecia s triedeným odpadom - papierom, plastami, kovmi, tetrapakmi, sklom (každú zložku
treba triediť do vreca zvlášť, nemiešame papier s plastmi a pod!) vykladáme vždy ráno v deň
vývozu do 6.30 hod pred dom k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Vrecia zaviažme,
aby sa ich obsah nevysypal pri manipulácii a odvoze. Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec. V prípade, ak vám vrecia budú odcudzené, alebo vám budú chýbať,
kontaktujte oddelenie ŽP. Ak bude vo vreci prímes zmesového či iného nevhodného odpadu,
nebude vám vyvezené! Pri vrecovom odvoze triedeného odpadu môžete vyložiť aj vrece so
šatstvom pre charitu a dobre uzatvorené fľaše s použitým jedlým olejom.

Rodinné domy IBV Miklovky, Kolačín, Dlhé Diely
a Medové lúky - zmesový komunálny odpad
Pozor, zmesový odpad je zvyškový odpad po vytriedení všetkých triedených
zložiek odpadu a nie odpad, ktorý sa nám nechcelo triediť!
Vývoz od rodinných domov sa vykonáva 2x mesačne,
a to každý NEPÁRNY štvrtok
(t. j. v 1., 3., 5.-tom týždni atď, cez sviatky vývoz posilnený aj 8.4. aj 30.12.2021).
Odpadové nádoby je treba vyložiť zo svojho pozemku na prístupné miesto.
Ak bude v nádobe odpad zo záhrady – tráva, lístie, burina, jablká a pod.,
alebo stavebný odpad, nádoba nebude vyvezená!

Zvoz vianočných stromčekov

Petra Hrehušová

ZBERNÝ DVOR
Oznamujeme obyvateľom, že otváracie hodiny zberného dvora v Novej Dubnici
boli upravené počas vianočných sviatkov nasledovne:

23.12. streda
24.12. štvrtok
25.12. piatok
26.12. sobota
27.12. nedeľa
28.12. pondelok

7.00 -16.00
zatvorené
zatvorené
zatvorené
zatvorené
7.00 – 16.00

29.12. utorok
30.12. streda
31.12. štvrtok
1.1. piatok
2.1. sobota
3.1. nedeľa

7.00 – 16.00
7.00 – 16.00
zatvorené
zatvorené
9.00 – 13.00
zatvorené

Prosíme vás, aby ste služby zberného dvora počas sviatočného obdobia využívali len
v nevyhnutnej miere z dôvodu zlej epidemiologickej situácie. Prísne dodržiavajte hygienické opatrenia.
Nakoľko sa v súčasnosti môže situácia ľahko zmeniť, sledujte aj web mesta, prípadne
sa informujte telefonicky 0918 32 32 76 – Mgr. Katarína Bašná.

Aj v roku 2021 zozbierame na území Novej Dubnice vyslúžilé a zaslúžilé vianočné stromčeky – ich odvoz sa uskutoční v dňoch 11.1.2021 (pondelok) a 21.1.2019 (štvrtok).
Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám
kontajnerov pri bytových domoch jeden deň pred zvozom.
V ostatné dni môžu občania vianočné stromčeky priniesť na zberný dvor na Topoľovej ulici v rámci otváracích hodín.
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OZNAMY

December 2020

O včielkach

Spomienky a smútočné poďakovania
Peter Šišovský
Prestalo srdce tĺcť, prestali ústa sa smiať, budeme, otecko drahý, s láskou spomínať. Dňa 16.12.
uplynulo 5 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec Peter Šišovský.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéra Lívia
a synovia Peter a Rastislav s rodinami.
Anna Kukučková
Dňa 22. decembra uplynie rok, čo nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mamička,
babka a prababka Anna Kukučková. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou
spomínajú manžel, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
Navždy zostaneš v našich srdciach.
Miroslav Boko
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si
všetko, čo si mal rád. Za všetky tvoje trápenia
a bolesti, nech ti dá Pán Boh večnej milosti.
Odišiel si od nás, zostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa mali radi. Dňa 19.
decembra uplynuli 4 roky, čo nás opustil po ťažkej chorobe náš drahý syn, manžel, otec, dedko
a brat Mirko Boko. S láskou a so srdcom spomínajú: mama, manželka, syn s rodinou, sestra
a brat s rodinami.

Na lúke pri lesíku stojí malá
dedinka. Nie je to však dedinka ako každá iná... je celkom
neobyčajná. Domčeky v nej
sú maličké, krásne maľované
a voňajú medom. Uhádnete deti, čo sú to za domčeky?
Áno, máte pravdu... sú to
domčeky pre včeličky – útulné
včelíny, presnejšie - úle.
Žijú v nich včelie rodinky
a svoj domček spoznajú práve
podľa farby. A sú to veľmi pracovité a usilovné včielky. Pýtate sa, prečo pracovité? Veď
od skorej jari až do neskorej
jesene zbierajú z kvietkov peľ
a vyrábajú z neho chutný, ale
hlavne zdravý medík. A tiež
liečivý propolis a vosk. Ujo Jozef je včelár a o svoje včelíny
aj o ich obyvateľov sa vzorne
stará. Jeho med je najlepší široko-ďaleko. Môžete si len vybrať – kvetový, agátový, lesný,
... mňam.
Zimné rozprávanie
Slniečko nesmelo vykúka
spoza lesa do zimného rána.
Jeho lúče premieňajú padajúce snehové vločky na strie-

Prianie nielen na Vianoce
Milé detičky, buďte usilovné
a pracovité ako tie včeličky.
K starším úctu majte a slabým
pomáhajte. Za to vás bude
pocit šťastia hriať na srdiečku
a potešíte tým nielen svoju
mamičku. Tak, ako zvonivé je
včielok bzučanie, nech zvonček šťastia aj pre vás v diaľke
znie.
Babka Mariška Ďurechová

ÍCIA NOV
POL

MESTSKÁ

bristé lupienky. Všade je ticho,
vtáčiky nespievajú, cvrčky nevyhrávajú, ovečky nezvonia...
Aj lastovičky už dávno odleteli
do teplých krajov.
Starostlivý ujo včelár kráča
ku svojim včelínom, z ktorých
sa šíri medová vôňa. To včielky varia posledný medík. Prv,
než prídu tuhé zimné mrazy,
skontroluje ujo Jozef slamené
panely. Zateplil nimi úle, aby
jeho pracovité včielky nezamrzli. Včielky naplnili medom
posledný súdok, poumývali sa
a šup do postieľok. Mamička
– včelia kráľovná im prečítala
rozprávku, pohladila po hlávkach, zaželala im dobrú noc
a včeličky sladko zaspinkali.
Aj z izbičky včelára Jozefa
sa onedlho bude šíriť medová
vôňa. To bude vtedy, keď sa
zaligoce hviezdička na vianočnom stromčeku a na stole
budú rozvoniavať medovníčky
a iné medové pochúťky.
Zazvoní zvonec... a už je našej rozprávočke koniec.
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Pretože Vianoce sú aj čas
rozprávok, pre menšie detičky tu máme rozprávanie
o včielkach od pani Ďurechovej. (Ilustrácia od detí
zo ZŠ J. Kráľa). Začíname aktuálne rozprávaním o tom,
ako sa včielky pripravujú na
zimu. Ďalšie pokračovanie
uvedieme na jar - po zimnom spánku...

Mestská polícia informuje

Pravidlá používania zábavnej
pyrotechniky v meste
Mestská polícia upozorňuje občanov na používanie zábavnej pyrotechniky počas vianočných sviatkov. Zákonom
č. 58/2014 o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii
bola prinavrátená možnosť obciam z dôvodu ochrany verejného poriadku všeobecne záväzným nariadením obmedziť alebo
zakázať používanie pyrotechnických výrobkov.
Priestupkom proti verejnému poriadku je podľa všeobecne
záväzného nariadenia č. 3/2018 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica používanie zábavnej
pyrotechniky na verejných priestranstvách mesta Nová Dubnica zakázané.
Uvedeného priestupku sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne s inými použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestranstvách mesta s výnimkou 31. decembra od 20.00 hod. do
1. januára do 03.00 hod.
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská
polícia v Novej Dubnici a možný postih priestupcu je 33€.
Pavol Šimák - náčelník MsP

Ján Boko
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a v srdci žiaľ. Už nepočuť po dome otcov a dedkov hlas, už viac nepríde medzi nás.
Vnúčatá a pravnúčatá si nepohladí a nepovie,
drahí moji, mal som vás všetkých moc rád.
Odišiel si tíško ako deň, v srdciach zostáva na
teba spomienka len. Dňa 13. marca uplynulo
29 rokov, čo nás opustil manžel, otec, dedko
a pradedko Ján Boko. S láskou spomína manželka a deti s rodinami.
František Skalka
Roky bežia, čas sa nezastaví, ale v našich srdciach si stále s nami. Tvoj život s nami krátky
bol, v očiach máme slzy, v srdci bôľ. Dňa 12. decembra uplynulo 30 rokov, kedy nás opustil náš
otec, manžel, brat a švagor František Skalka.
S láskou spomína celá rodina.
Mariana Pížová
Dňa 21. decembra uplynie šesť rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička a babička
Mariana Pížová. Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomína dcéra Katarína s rodinou, syn Marek s manželkou, ostatná rodina
a priatelia.

Aktuálne nariadenia RÚVZ
pre okres Ilava
Dňa 17. decembra bola vydaná
vyhláška regionálnej hygieničky RÚVZ Považská Bystrica
platná pre okresy Považská
Bystrica, Púchov a Ilava.
Podľa nej sa s účinnosťou od
19.12.2020 zakazuje:
a) všetkým prevádzkovateľom
zariadení verejného stravovania podávanie pokrmov a/alebo nápojov v priestoroch zariadení verejného stravovania,
b) predaj alkoholických nápojov určených na priamu konzumáciu vrátane ich predaja
na odber so sebou,
c) organizovanie hromadných
podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných
umeleckých
predstavení,
športových podujatí v interiéri
aj exteriéri,
d) realizovanie firemných posedení a akýchkoľvek stretnutí

spojených s konzumáciou pokrmov alebo nápojov,
e) výkon bohoslužieb.
Tento zákaz sa podľa RÚVZ
nevzťahuje na:
a) športové podujatia registrovaných klubov za podmienok
určených vydanou vyhláškou
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
b) outdoorové aktivity v jednom okamihu v počte do
6 osôb,
c) prevádzky verejného stravovania vydávajúce pokrmy
a/alebo nealkoholické nápoje na odber so sebou alebo
prostredníctvom donáškovej
služby,
d) obrad krstu, pohrebný
obrad a sobášny obrad,
e) rodinné stretnutia osôb
v priamom príbuzenskom
vzťahu.

Zhodnotenie činnosti SZZP v Novej Dubnici
Milí naši členovia, na sklonku roka robíme malú rekapituláciu našej činnosti. Rok 2020 bol ťažkým rokom pre nás všetkých, aj spoločných akcií sme urobili pomerne málo.
Vo februári sme navštívili Tatry, kde sme si obzreli výtvory z ľadu, potom nás zastavila pandémia a až do augusta sme boli bez činnosti. V auguste sme sa zúčastnili Celoslovenských športových hier v Košeckom Podhradí a 11. septembra sme sa odreagovali pri
hudbe. Verili sme, že sa v novembri spolu opäť stretneme, ale bohužiaľ situácia nám to nedovolila.
Preto aspoň touto cestou vám chcem popriať, aby ste Vianočné sviatky strávili v zdraví, v šťastí a v kruhu svojej rodiny. Do
nového roku vám prajem, aby bol oveľa lepší a zdavší ako rok 2020 a aby sme sa opäť mohli stretávať. Touto cestou by som
sa chcela poďakovať našim sponzorom za dary do tomboly, Mestu Nová Dubnica poslancom MsZ za do dotáciu na športové hry a na
zakúpenie mikrofónu s reproduktorom. Veľmi si to vážime. Júlia Králiková
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