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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Verejné stretnutie primátora
s obyvateľmi mesta

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Vo štvrtok 4. februára pri-
vítal v kultúrnej besede 
primátor mesta Nová Dub-
nica Ing. Peter Marušinec 
spolu so svojím zástupcom 
Pavlom Pažítkom všetkých 
Novodubničanov, ktorí sa 
chceli dozvedieť o plánoch 
mesta na rok 2016 a zároveň 
chceli svoje otázky týkajú-
ce sa mesta prediskutovať   
priamo s jeho predstaviteľ-
mi. 

Plány mesta sa týkajú 
takmer všetkých oblastí

Jednou z nich je aj prie-
myselná zóna Hliny II. Na 
poslednom zastupiteľstve                       
v roku 2015 odsúhlasili poslan-
ci odpredaj pozemkov  v tejto 
oblasti pre priemyselné účely. 
Jednou z podmienok odpreda-
ja pozemkov bolo vybudova-
nie novej okružnej križovatky 
pri vstupe do priemyselnej 
zóny Hliny I. na vlastné nákla-
dy investora. Križovatka musí 
byť postavená do 31. júla 2016. 
Po niekoľkoročných rokovani-
ach sa za významnej asisten-
cie mesta podarilo uzavrieť 
dohodu, na základe ktorej sa 
v priebehu tohto roka spustí 
na ulici SNP výstavba novej 
diskontnej predajne.

Ako to vyzerá s kúpaliskom
Podľa slov primátora sa 

mestu podarilo na začiatku 
tohto roka získať vlastníctvo 
pozemkov bývalého letného 
kúpaliska. Nové kúpalisko pat- 
rí medzi vysoké priority mesta 
a na jeho vybudovanie bude 
použitá aj časť peňazí získa-
ných z odpredaja pozemkov 
v priemyselnej zóne. V tomto 
období sa už začína so spraco-
vávaním vizualizácie kúpalis-
ka. Tá bude slúžiť ako podklad 
na spracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
tohto areálu. Prevádzka novo-
dubnického kúpaliska sa spus-
tí v dvoch etapách. Zámerom 
je sprístupniť v letnej sezóne 
2017 novovybudované detské 
kúpaliská a v roku 2018 sa ot-
voriť prevádzku plaveckého 
bazéna a ostatných prísluš-
ných zariadení.

Mesto vykročilo do nové-
ho roka naozaj úspešne. Ako 
informoval primátor, v janu-
ári sa začalo aj s výstavbou 
nového polyfunkčného domu              
s nájomnými bytmi v lokalite 
Letka. Stavebný ruch okolo 
bytovky bude trvať v priebehu 
celého roka 2016 a 48 nových 
bytov by sa malo začať odo-
vzdávať  v marci 2017.

Rok plný investícií
Rekonštrukcia ciest, budo-

vanie detských ihrísk aj rekon-
štrukcia tenisového klubu. To 
všetko čaká obyvateľov mesta 
Nová Dubnica v roku 2016. 
Podľa vyjadrenia primátora 
chce dať mesto chodníkom 
novú fasádu. Rekonštruovať 
sa budú viaceré chodníky, na-
príklad na Mierovom námestí 
– úsek pod hodinami. Okrem 
toho sa začne s rekonštruk-
ciou  asfaltových povrchov na 
cestných komunikáciách, kto-
rá by mala prebehnúť v mesia-
coch apríl až máj tohto roka. 
V priebehu roka 2016 bude 
taktiež vymenených spolu 37 
stĺpov verejného osvetlenia 
na ulici Okružná, prípadne na 
ďalších uliciach v mestskej 
časti Miklovky. 

V tomto roku je napláno-
vané dokončenie multifunkč-
ného ihriska v mestskej časti 
Kolačín, ktoré budú môcť vy-
užívať  malí športovci, ale aj 
verejnosť.  Plánuje sa dokon-
čiť rekonštrukcia a rozšírenie 
cestnej komunikácie ulice Od-
bojárska k cintorínu v Malom 
Kolačíne. 

Pri následnej diskusii vyja-
drili niektorí obyvatelia mesta  
kritiku rekonštrukčných prác 

tepelných rozvodov. Ako vy-
svetlil primátor, rekonštrukcia 
tepelných rozvodov je akcia      
v rukách výlučne spoločnosti 
Termonova, a.s. 

Obyvateľov zaujímalo aj to, 
ako mesto plánuje riešiť zni-
čené chodníky či napríklad 
parkovanie pri trhovisku. 
Primátor objasnil, že mes-
to má v pláne rekonštrukciu  
zničených chodníkov. Po re-
konštrukcii už na chodníku 
pri trhovisku nebude možné 
parkovať a bude slúžiť výlučne 
chodcom. 

Na ulici Jilemnického sa                        
v časti od ZUŠ-ky po Dlhé 
Diely plánujú vybudovať dva 
cestné spomaľovače, ktoré 
budú súčasťou priechodu pre 
chodcov.

Na záver spoločného stret-
nutia sa obyvatelia poďakovali 
primátorovi za doterajšiu od-
vedenú prácu pre mesto počas 
jeho funkčného obdobia. Ciele 
mesta na rok 2016 sú naozaj 
veľké, preto každá podpora 
zo strany jeho obyvateľov teší        
a motivuje k ďalším, úspešným 
krokom.
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Dňa 12. januára sa v zasa-
dacej miestnosti Mestského 
úradu mesta Nová Dubnica 
stretli poslanci mestského 
zastupiteľstva. Rokovalo sa 
o kúpe projektovej dokumen-
tácie týkajúcej sa ochrany 
hrádze potokov aj o výške 
nájomného za prenájom zre-
konštruovanej telocvične         
v ZUŠ Štefana Baláža na uli-
ci P. O. Hviezdoslava v Novej 
Dubnici.

Kúpa nájomných bytov v po-
lyfunkčnom dome

Prednostka Mestského úra-
du predložila poslancom MsZ 
návrh na kúpu 24 nájomných 
bytov v polyfunkčnom dome 
na základe Zmluvy o budúcej 
kúpnej zmluve. Ako vysvetlil 
primátor, jedná sa o výstavbu 
bytového domu, s ktorou sa 
začalo 11. januára prípravnými 
prácami. Mesto chce požiadať 
o fi nancovanie výstavby Štát-
ny fond rozvoja bývania. Ter-
mín podania žiadosti na ŠFRB 
bol 15. januára 2016. Preto bol 
mestskému zastupiteľstvu 
podaný návrh schválenia spô-
sobu zabezpečenia úveru zo 
ŠFRB. Mesto taktiež musí 
preukázať schopnosť platenia 
splátok a úrokov z úveru zapra-
covaním splátok do rozpočtu 
mesta počas trvania zmluv-
ného vzťahu so ŠFRB. Výstav-
ba bytovky bude prebiehať                                           
v dvoch etapách. V prvej bude 
postavených 24 bytov, v druhej 
zvyšných 24. V priebehu roka 
2016 sa však postavia obe časti 
bytového domu. Po dokončení 
druhej časti budovy bude mes-
to žiadať o odkúpenie bytov.

MsZ v Novej Dubnici schvá-
lilo kúpu nájomných bytov           
v polyfunkčnom dome na zá-
klade Zmluvy o budúcej kúpnej 
zmluve.

Ochranná hrádza potokov

V ďalšom bode programu 
predložila prednostka návrh na 
kúpu projektovej dokumentá-
cie s názvom „SO 10 Ochranná 
hrádza potokov“ od spoločnos-

ti Nová Dubnica Invest, s.r.o. 
Obchodná spoločnosť Nová 
Dubnica Invest, s.r.o., bola za-
ložená za účelom vykonávania 
niektorých činností súvisiacich                 
s rozvojom mesta v lokalite 
Dlhé diely. Nakoľko spoločnosť 
Nová Dubnica Invest, s.r.o. ne-
bude uvedený projekt realizo-
vať, bol predložený MsZ návrh 
na kúpu projektovej dokumen-
tácie späť do výlučného vlast-
níctva mesta Nová Dubnica, 
ktoré ho v budúcnosti plánuje 
realizovať. Kúpna cena projek-
tovej dokumentácie je 3 996 eur. 

Poslanci MsZ jednomyseľne 
schválili kúpu projektovej do-
kumentácie „Ochranná hrádza 
potokov“.

Nájomné za novú telocvičňu

Poslanci MsZ rokovali aj        
o dodatku k Zásadám hospodá-
renia s majetkom mesta Nová 
Dubnica. Dodatok č. 9 sa týkal 
stanovenia výšky nájomného 
za prenájom zrekonštruovanej 
telocvične v ZUŠ Štefana Ba-
láža na ul. P. O. Hviezdoslava         
v Novej Dubnici. Výška nájom-
ného v dodatku č. 9 je navrho-
vaná nasledovne:
- nájom pre záujmové a športo-
vé organizácie na území Mesta 
Nová Dubnica: 12 eur /hod.
- deti do 15 rokov a dorastenci 
v športových kluboch na území 
mesta: zdarma
- žiaci a deti škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pô-
sobnosti: zdarma
- nájom pre školské a predškol-
ské zariadenia na území mesta 
mimo zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta: 5 eur / hod.

Poslanci jednomyseľne 
schválili dodatok č. 9 k Zása-
dám hospodárenia s majetkom 
Mesta Nová Dubnica.

Na záver sa primátor poďa-
koval všetkým prítomným za 
účasť a rokovanie ukončil.

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na webovej stránke mesta 
www.novadubnica.eu.
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K radu ďalších vinšovníkov aj ja podľa dobrých zvykov
pripojiť chcem – keď nie inšie – aspoň svoje skromné vinše:
Pekné sviatky, dobrú zhodu, ženám čerstvú, sviežu vodu,

mužom tiež nech sladko je, nech si vyjdú na svoje.

Prajem vám krásne veľkonočné sviatky!

Ing. Peter Marušinec
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Čo máme nové?

Spoločné plávanie
s DC Dubáčik

Karneval je tu, karneval... 

Fašiangový karneval v Centre voľného času

Škola, do ktorej radi cho-
díme, vzdelávame sa a za-
bávame sa... viac ako škola. 
Áno, to je motto Školského 
vzdelávacieho programu Zá-
kladnej školy na Ulici Janka 
Kráľa. Napĺňať toto motto sa 
každý deň snažia zamest-
nanci, pedagógovia, aby sa 
táto veta nestala len obyčaj-
nou frázou.

Výsledkom vzdelávacej 
činnosti sú viaceré úspechy 
našich žiakov v súťažiach                 
a olympiádach. Za posled-
ný mesiac možno spomenúť          
1. miesto, ktoré dosiahla Jes-
sica Šlepecká v okresnom kole 
súťaže v prednese slovenskej 
povesti Šaliansky Maťko alebo 
1.miesta Adama Závodského   
a Terézie Závišovej v okres-
nom kole dejepisnej olympiá-
dy. Potešili nás aj piataci, ktorí 
v celoslovenskom testovaní    
žiakov 5. ročníka dosiahli vý-
borné výsledky – z matema-

tiky o takmer 11 % lepšie ako 
národný priemer a zo slo-
venského jazyka a literatúry                                                                 
o 6,6 % viac ako národný prie- 
mer.

Zábave bolo venované 
najmä piatkové popoludnie 
5.februára, keď pre žiakov 
pripravili tvoriví pedagógovia 
karneval. Rodičia si dali na-
ozaj záležať, masky boli sku-
točne veľmi originálne. Nechý-
bali spoločné súťaže rodičov                           
s deťmi, ukážka spoločenských 
tancov našich žiakov a zaují-
mavá bola i tombola, v ktorej 
boli dve netradičné ceny. Vy-                                                                    
skúšať si na pár hodín vyučo-
vať svoju triedu, či stať sa na 
pár hodín riaditeľom školy 
je snom každého žiaka, tak-
že výhercovia sa veľmi tešili.               
A nielen výhercovia, ale všetci, 
ktorí sa skvele zabavili.

Mgr. Martin Staňo
riaditeľ školy

Fašiangy, Turíce..., ba aj iné 
spevy možno počuť práve vo 
fašiangovom období, plnom 
zábavy a karnevalov. Zamest-
nanci Materskej školy Petra 
Jilemnického 12/5 v Novej 
Dubnici pripravili pre deti 
detský karneval. Deťúrence 
boli vo veľkom očakávaní, ro-
dičia zas zamestnaní prípra-
vou masiek pre svoje deti.

Zamestnanci elokovaného 
pracoviska Martina Kukučína 
787/10 uskutočnili v dňoch od 
1. januára do 5. februára 2016 
Fašiangový týždeň. Deti po-
čas pobytu v MŠ  od rána do 
popoludnia sa premenili na 
rozprávkové postavičky. V prie-
behu každého dňa sa vzájomne 
predstavili svojim kamarátom 
v maskách a vystúpili aj s krát-
kym kultúrnym programom. 
Tance a nekonečná zábava pri 
hudbe pokračovala až do obeda. 
Deti mali zážitok každý deň. No 
a, samozrejme, v jeden deň pani 
kuchárky napiekli sladučké šiš-
ky. V závere týždňa boli deti za 

peknú masku odmenené slad-
kosťou.

Zamestnanci elokovaného 
pracoviska Komenského sady 
59/14 uskutočnili karneval                                                        
3. februára 2016 v dopolud-
ňajších hodinách. Natešené 
deti sa predstavili v maskách                      
a zábava pokračovala súťažami                      
a tancom. Pani kuchárky pri-
pravili šišky, ktoré raz-dva  boli 
z tanierov preč. A ku koncu zá-
bavy odmena za peknú masku 
čakala na každé dieťa.

Prišiel deň karnevalu, 4. feb- 
ruár 2016, keď deti MŠ Petra 
Jilemnického 12/5 v popolud-
ňajších hodinách a v krásnych 
maskách prišli na karneval do 
vestibulu kina Panorex.  A už sa 
to začalo. Pani riaditeľka, Paed-
Dr. Katarína Bližnáková, všet-
kých privítala, poďakovala rodi-
čom za vecné a fi nančné dary 
do tomboly a popriala veselú 
zábavu.  A hneď na to moderá-
torky, učiteľka Zuzana Szönyio-
vá a učiteľka Mária Urbánková            
v úvode privítali všetkých zú-
častnených a program karneva-

lu sa začal. Promenáda masiek 
za hudobného sprievodu pána 
Rekema bola prehliadkou  nád-
herných a originálnych masiek. 
Rodičia si dali naozaj záležať, 
aby masky boli rozmanité, ori-
ginálne i vtipné. Vestibul bol ako 
rozprávková krajina.

Po promenáde masiek pani 
učiteľka Szönyiová Zuzana                                                                             
a pani učiteľka Urbánková 
Mária vyhlásili prvú súťaž                         
v zbieraní loptičiek a ich prená-
šaní do košov za účasti rodičov 
a detí. Druhá súťaž bola ťahanie 
sediaceho dieťaťa na lopári rodi-
čom. Bolo to zábavy a smiechu, 
pretože každý sa snažil do cieľa 
prísť prvý. Tretia súťaž bola veľ-
mi originálna. Rodič musel zo 
svojho dieťaťa vytvoriť múmiu – 
obaliť dieťa toaletným papierom 
tak, aby mu boli vidieť len oči. 
Nebolo to ľahké. Všetkých ši-
kovných čakala odmena – slad-
kosť. 

Po každej súťaži pani riaditeľ-
ka, PaedDr. Bližnáková Katarí-
na, vyhlásila losovanie tomboly. 
Ostalo ticho, všetci sa sústredili 

na svoje čísla. Myslím si, že vy-
losovaní, teda deti, mali obrov-
skú radosť z prekrásnych darov 
– hračiek. Boli veru aj slzičky      
u tých, čo neboli vylosovaní. Ale 
na svoje si prišli aj tak všetci. 
Každá maska bola odmenená 
čokoládou.

Medzi súťažami, tancom          
a zábavou sa zúčastnení mohli 
občerstviť šiškami, ktoré pri-
pravili naše pani kuchárky.                   
A boli naozaj výborné. Džúsiky 
a káva občerstvili vytancované 
deti a ich rodičov.

Atmosféra na karnevale bola 
vynikajúca, deti mali možnosť 
spolu s rodičmi prežiť krásne 
fašiangové popoludnie.
Na záver vyjadrujem poďako-
vanie rodičom a fi rmám, ktoré 
prispeli vecnými i fi nančný-
mi prostriedkami  do tomboly            
a všetkým, ktorí sa zúčastnili na 
príprave pekného popoludnia.

Emília Homolová
učiteľka MŠ P. Jilemnického

Dňa 27. januára mamičky 
spolu s detičkami z detské-
ho centra Dubáčik navštívili 
bazén hotela Slovakia v Tren-
čianskych Tepliciach, kde sa 
detičky hravým spôsobom 
zoznamovali s vodou, otužili, 
spojili príjemné s užitočným.

Cvičením vo vode sa spev-

ňuje svalstvo detí, rozvíja sa 
motorika, koordinácia pohy-
bov, zlepšuje sa apetít. Pobyt 
vo vodičke sa deťom veľmi 
páčil, a tak sme si dohodli opäť 
ďalšie spoločné kúpanie.

DC Dubáčik

Fašiangy – toto obdobie ne-
mohlo zostať bez povšim-
nutia ani u nás v Centre 
voľného času. Preto sme sa 
rozhodli usporiadať karne-
val pre deti, ktoré navšte-
vujú detské centrum Du-
báčik a aj všetky záujmové 
útvary u nás v CVČ. 

Táto akcia sa uskutočnila  
v piatok 29. januára v pries-
toroch novozrekonštruovanej 
telocvične. Veľmi nás teší veľ-
ký záujem, o čom svedčí prí-
tomnosť 70 detských masiek, 

ktorým robilo spoločnosť viac 
ako 140 dospelých. Niektorí 
z nich sa tiež nechali uniesť 
sviatočnou náladou a prišli 
v maske, čím vhodne spest-
rili karnevalovú atmosféru. 
Pre všetkých bol pripravený 
pestrý program: promenáda 
masiek, mini disco, tombola 
a aj tanečné vystúpenia detí          
z centra voľného času. Postup-
ne sa predstavili tanečníčky vo 
veku od 3 do 15 rokov, a to kon-
krétne deti z Mini Dance ( I.                                           
a II. skupina ), Dance aerobicu 
a Star Dancu.

Určite najťažšiu úlohu mala 
porota, ktorá bola zložená           
z troch členov: pani vychová-
vateľka CVČ Gabika a dve zá-
stupkyne rodičov: p. Smolková 
a p. Gelienová. Vybrať najkraj-
šie a najlepšie z takého veľké-
ho množstva úžasných masiek 
nebolo vôbec jednoduché.                                                            
A preto sa po spoločnej do-
hode rozhodli udeliť osem cien 
vo viacerých kategóriach:

Najkrajšia maska:
1. miesto: psík dalmatínec
2. miesto:  zbojník Jánošík

3. miesto: ježibaba
Najoriginálnejšia maska: ka-
belka. 
Vlastnoručne vyrobená mas-
ka: socha slobody.
Spoločná maska dospelý + 
dieťa: mamička cowgirl a kra-
vička.
Cena CVČ: Tekvička, Princez-
ná Elsa.

Touto cestou ešte raz všet-
kým veľmi pekne ďakujeme      
a tešíme sa opäť o rok.

Kolektív CVČ

Opatrovateľská 
služba v meste

Čo s priestormi bývalých 
potravín na Miklovkách?

Ktorá maska sa páči najviac vám?

Možno z nich raz budú profesionálni plavci!

V CVČ sa zišli masky od výmyslu sveta.

V materskej škole sa zišli rozprávkové postavičky. Na každú masku čakala sladká odmena.

Prázdne priestory čakajú na nového nájomníka.

Mesto Nová Dubnica v zmy-
sle zákona č. 448/2008 Z. z. 
o sociálnych službách pos- 
kytuje občanom s trvalým 
pobytom v meste Nová Dub-
nica opatrovateľskú službu. 

Opatrovateľská služba je  
sociálna služba poskytovaná 
fyzickej osobe, ktorá je odká-
zaná na pomoc inej fyzickej 
osoby a jej stupeň odkázanosti 
je najmenej II podľa prílohy č. 
3 zákona o sociálnych službách 
a je odkázaná na pomoc pri 
úkonoch sebaobsluhy (napr. 
hygiena, stravovanie, oblie-
kanie, sprievod pri chôdzi), 
úkonoch starostlivosti o svoju 
domácnosť (napr. nákup potra-
vín, donáška jedla, umytie ria-
du) a základných sociálnych 
aktivitách (napr. sprievod na 
lekárske vyšetrenie na území 
mesta, predpis a donáška lie-
kov) podľa prílohy č. 4 zákona 
o sociálnych službách. 

Opatrovateľská služba sa 
poskytuje terénnou formou      v 

prirodzenom sociálnom pros-                                                                       
tredí (domácnosti občana) 
počas pracovných dní a rozsah 
úkonov (po vzájomnej dohode 
medzi poskytovateľom a prijí-
mateľom sociálnej služby) sa 
určuje v hodinách. Výška úhra-
dy za opatrovateľskú službu 
pre plnoletú fyzickú osobu za   
1 hodinu je 1,30 eur. 

Ak potrebujete pomôcť pri 
riešení nepriaznivej sociálnej 
situácie z dôvodu zdravotné-
ho postihnutia, nepriaznivé-
ho zdravotného stavu alebo               
z dôvodu dovŕšenia dôchodko-
vého veku (ide o prípady, keď 
občan nie je schopný postarať 
sa o seba sám, ani za pomoci 
svojich blízkych), navštív-
te oddelenie sociálnych vecí                  
a školstva na mestskom úrade, 
kde môžete požiadať o opat-                                                                      
rovateľskú službu –  č. t. 44 33 
5246 kl. 170, 171 (Mgr. Vanková, 
p. Vlasková). 

Jana Vlasková
odd. SVaŠ

Mať po ruke potraviny, je na 
nezaplatenie. Zabehnúť si 
kedykoľvek do obchodu po 
to, čo práve potrebujete, je 
vec, ktorú ocení snáď každý. 
Niet preto divu, že mnohým 
obyvateľom mestskej časti 
Miklovky v Novej Dubnici 
bývalé potraviny CBA Slo-
vakia, a.s. na ulici Ľudovíta 
Štúra chýbajú. 

Najmä tým starším. V sú- 
časnosti sú priestory po pot- 
ravinách prázdne a čakajú na 
nového nájomcu. 

Podľa vyjadrenia majiteľa 
priestorov, Miloša Blaška, 
odstúpila spoločnosť CBA 
Slovakia od nájomnej zmluvy, 
pretože potraviny už dlhšiu 
dobu neprosperovali. „Prob- 
lém obchod bol z môjho poh-             
ľadu ten, že ľudia chodili na 
väčšie nákupy do veľkých 
obchodných reťazcov a záro-
veň nekomunikovali s fi rmou 
CBA o svojich potrebách. Tým 
pádom sa stalo, že sortiment         
v obchode bol nedostačujúci,“ 
uviedol Blaško.

Aký bude nový nájomca?
V súčasnosti rokuje Miloš 

Blaško so spoločnosťou Milk 
– Agro, spol. s.r.o. z Prešova, 
ktorá obchoduje s vlastnými 
mliečnymi výrobkami, ale aj 
inými potravinami. V rám-
ci získania nového nájomcu            
v oblasti potravín boli oslove-
né aj iné fi rmy, avšak zatiaľ sa 
nenašiel nikto pre tento pred-
met podnikania. „Dnes už má 
väčšina ľudí svoje autá a zvykli 
si chodiť inde. Jediní, koho sa 
táto situácia dotýka, je pár 
dôchodcov, ale na to, aby sa 
tým uživil obchod, je to málo. 
Kvôli tomu, že si niekto zabu-
dol kúpiť dve vajíčka v piatok 
večer, sa neoplatí mať otvo-
rený celý obchod,“ vysvetľuje 
Blaško.

Momentálne sa čaká na 
vyjadrenie riaditeľstva spoloč-
nosti Milk – Agro, spol. s.r.o.. 
Ak ponuku odmietnu, Miloš 
Blaško už rozmýšľa aj nad ná-
hradným plánom. „Ak sa ne-
nájde žiadny obchodník s pot- 
ravinami, budeme to musieť 
vyriešiť inak – poskytnúť tie 
priestory napríklad pre kraj-
čírstvo, prípadne iným podni-
kateľským aktivitám,“ dodal.

-ks-

1) Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľova:
     nebytové priestory (sklad)/prízemie/5 m2

2) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/prízemie/9 m2 
     

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

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

V Y H L Á Š K A                                                      
V zmysle § 8  zák. . 180/2014 Z z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov utvára primátor Mesta  Nová Dubnica  nasledovné  okrsky a ur uje nasledovné 

miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na s ítanie hlasov  
  

ís. 
Okr. 

Okrsok 
/súp. .,ulica,orient. ./ 

miestnos  
na hlasovanie

 ís. 
okr. 

Okrsok 
/súp. .,ulica,orient. ./ 

miestnos  
na hlasovanie

1 

16-  P.O.Hviezdoslava 1,3,5,7           
 P.Jilemnického 6,7 
 Sady Cyr. a Met. 11,13 
17-  P.O.Hviezdoslava 9,11,13,15 
 SNP 45,47 
 Sady Cyr. a Met. 1,5,9 
18- Sady Cyr. a Met. 7 
19- SNP 49,51 
 Sady Cyr. a Met. 2,6 
20- Sady Cyr. a Met. 8,10 
21- Sady Cyr. a Met. 14,16,18,20 
23- Sady Cyr. a Met. 22 
 P.Jilemnického 8,9,10 
28- P.Jilemnického 11,12,13 
 Pribinove sady 25 

Kultúrna 
beseda 
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               Okružná nep. . 57-127, pár. . 
64-142 

 A.Sládkovi a nep. . 45-85, 
pár. . 70-110, Pod Bôrikom, 
B.N mcovej, J.Kollára, Kvetná, 
J.Nerudu, Svätoplukova, 
L.Svobodu, M.Gorkého, 
Svoradova 

 M.Benku, M.Kuku ína, 
Májová, Strážovská, 
J.G.Tajovského 2, 4, 6, 13, 
15,17,19,21 

51- Sad kpt.Nálepku 26,28,30,32 
52- Tren ianska 29 
 

 
Gymnázium 
sv.J.Bosca

 
29- Pribinove sady 17,19,21,23 
30- Pribinove sady 9,11,13 
31- SNP 53,55 
 Pribinove sady 1,5 
32- Pribinove sady 7 
34- Pribinove sady 10,12 
 P.Jilemnického 14,15 
 J.Krá a 2,4,6,8 
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  3- SNP 5,7 
  4- P.Jilemnického 1,2   
  5- P.Jilemnického 3,4 
  6- SNP 9,11 
  7- SNP 13,15,17 
  9- SNP 21,23,25 
11- SNP 37,39,41, 
838-         P. Jilemnického 17,18 
4629-       Rodinný  dom 

Centrum 
vo ného 

asu  

 
35- J.Krá a 10,12,14,16 
 Pribinove sady 2,6,8 
 SNP 57,59 
26-          Topo ová 2 

 362- J.Krá a 3,5,7,9 
363- J.Krá a 11,13,15,17   
364- SNP 64,66,68,70 
365- SNP 72,74,76,78 
533- SNP 80,82,84,86  

2 
36- J.Krá a 18,20,22,24,26 
37- J.Krá a 28,30,32,34,36  
46- Sad kpt.Nálepku 7,9,11,13 
47- Sad kpt.Nálepku 1,3,5 
48- Sad kpt.Nálepku 2,4,6 
49- Sad kpt.Nálepku 8,10,12,14 
50- Sad kpt.Nálepku 18,20,22,24 
55- Komenského sady 13,15,17,19 

Základná 
škola 

J.Krá a 

6
534- SNP 88,90,92,94 
724- Tren ianska 44,46,48,50 
725- Tren ianska 52,54,56,58 
726- Tren ianska 60,62,64,66 
727- Tren ianska 45 
730- J.Krá a 9,21,23,25,27,29,31,33

Súkromná 
základná 

škola       
ul. SNP 

 
56- SNP 54,56 
57- Komenského sady 1,3,5 
58- Komenského sady 7,9,11 
60- Komenského sady 8,10,12 
61- Komenského sady 2,4,6 
62- SNP 50,52 
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70- SNP 28,30,32,34 
71- SNP 20,22,24,26   
72- SNP 12,14,16,18 
73- SNP 4,6,8,10 
74- SNP 2 
75- Sad dukl.hrdinov 1,2,3,4 
76- Sad dukl.hrdinov 5,6,7,8 
874         SNP 100 
               Dubová - všetky súpisné ísla 
               Dlhé diely-všetky súpisné ísla 
               Ulica na Hlinách 
               Priemyselná ulica 

Základná 
umelecká  

škola 

3 

 Okružná nep. ísla 1-55, 
                               pár. ísla 2-62 
 A.Sládkovi a nep. ísla 1-43, 

párne . 2 – 68 Gagarinova, 
Pod Dubovcom, Puškinova, 
Krátka, .Podjavorinskej, 

.Štúra, J.Jesenského, 
Partizánska 

63- P.O.Hviezdoslava 17,19,21 
64- P.O.Hviezdoslava 27,29,31 
65-          Tren ianska 24,25 
53- Tren ianska 26,27 

 
Gymnázium 
sv.J.Bosca 8

67- P.O.Hviezdoslava 14,16,18 
68- P.O.Hviezdoslava 6,8,10  
77- Tren ianska 2,3,4,5,6,7, 
78-  Tren ianska 10, 11, 12, 13,   

14, 15, 16, 17 
81- Tren ianska 20 
82- Tren ianska 21 
83- Tren ianska 22 
84- Tren ianska 23 
85- P.O.Hviezdoslava 12 
757-        Tren ianska 1 
770-        Tren ianska 8,9 

 
Kultúrna  
beseda  

 
54- Komenského sady 21, 23, 25,    

27 
                J.G.Tajovského 1,3,5,7,9,11 
869-        Tren ianska 70 
873-        Tren ianska 78 
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as  Ve ký a Malý Kola ín ulice: 

 
 Družobná, Slobody, Nová, 

Družstevná, Odbojárska 
                Farská, Pod húštikom 

Kultúrny 
dom 

Kola ín 
 

Vo by sa uskuto nia d a 5. marca 2016 od 7. 00 hod. do 22.00 hod. 

PARLAMENTNÉ VOĽBY 2016 - rozpis volebných okrskov v meste
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Členská schôdza TJ Kolačín

Útek pred krížom

Ako sa darilo Jednote 
dôchodcov v roku 2015

Aj v Kolačíne sa plesalo

Fašiangový turnaj
v bowlingu opäť úspešný

FAŠIANGY AKO SA PATRÍ Dňa 27. decembra minulého 
roku sa konala výročná člen-
ská schôdza TJ Kolačín. Po 
privítaní prítomných členov 
a hostí predniesol predseda 
klubu Jaroslav Tlapák sprá-
vu o fungovaní klubu za rok 
2015. 

Správa sa týkala najmä po-
stupu mužov do vyššej súťaže, 
stavby tribúny, založenia druž-
stva dorastu, výmeny oplotenia 
za bránkou a organizácie akcií 

v roku 2015.
V druhej časti schôdze do-

stal slovo primátor mesta Nová 
Dubnica Ing. Peter Maruši-
nec, ktorý vysvetlil vzniknuté 
problémy s výstavbou multi-
funkčného ihriska v areáli TJ. 
Zároveň dodal, že realizácia 
sa začne na jar, pričom termín 
odovzdania hotového ihriska 
bol predĺžený na máj 2016.

Na záver výročnej členskej 
schôdze si naši najmenší fut-
balisti prevzali ocenenia za 

úspešnú reprezentáciu klubu.  
V mene celého klubu sa chcem 
poďakovať všetkým jeho čle-
nom za odvedenú prácu, fanú-
šikom za priazeň, mestu Nová 
Dubnica a sponzorom za celo-
ročnú pomoc.

Tešíme sa na spoluprácu       
v roku 2016.

Jaroslav Tlapák
predseda TJ Kolačín

Fašiangy boli opäť chut-
né, tradičné aj čerstvé. Za 
gurmánsku časť akcie zod-
povedala mäsovýroba Ilav-
ský, ktorá tento rok oslavuje 
25. Výročie.   Majstri mäsiari 
opäť potvrdili, že sa pre svoje 
remeslo narodili a so zaniete-
ním porcovali, mleli, miešali, 
dochucovali, varili, opekali -                                                         
- všetko pre uspokojenie na-
šich chuťových buniek. Pe-
čené prasiatko,  zabíjačková 
kaša, pečienka, lalok, pečené 
mäsko a klobásky rozvoňali 
celý letný amfi teáter. Zasa 
raz sme si mohli potvrdiť, že 
bežný sortiment na pultoch 
mäsiarstiev sa nevyrovná 
tým najčerstvejším a poctivo 
pripraveným zabíjačkovým 
dobrotám! O pitný režim                   
a typickú fašiangovú dobrotu 
-  šišky -  sa postarala prevá-
dzka Amfi k Pubu. Ďakujeme 
tiež za  občerstvenie pre účin-
kujúcich a organizátorov, kto-
rých by chladné počasie bez 
horúceho čaju zrejme zmohlo. 

V programe, ktorý mode-
roval výborný Peter Domáň, 
sa o 11:00 predstavila zná-
ma speváčka a heligonkárka 
Vlasta Mudríková. Na pravé 
poludnie sme naplánovali 
vystúpenie hudobnej sku-
piny Krškoband a koncert 
cimbalistu Michala Baláža                     
a akordenistu Filipa Olejníka.  
Program spestrili fašiango-
vé súťaže pre deti. Hudobná 
skupina DUO M  vystúpila 
v poobedňajších hodinách                    
a novodubnickému publiku 
sa predstavila  prvýkrát, a to 
s veľkým úspechom. Zmeska 
známych a chytľavých hitov 
bodovala! Návštevníci spieva-
li a tancovali ešte dlho po ofi -
ciálnom zakončení fašiangov.

K veselej atmosfére pris-
pela aj súťaž o najlepšiu sli-
vovicu, hruškovicu, jablko-
vicu a inú „-icu“. Do súťaže 

sa zapojili poslanci a pracov-
níci mestského úradu. Kto 
ochutnal  z desiatich vzoriek, 
bolo  mu  jasné, prečo  sme 
v našom meste  takí svieži                            
a zdraví. Nepochutnávali sme 
si však iba na pálenke, ale aj 
na vynikajúcich výrobkoch 
mäsokombinátu Krásno z Va-
lašského Meziříčí na Morave. 
Absolútnym  víťazom  sa stala 
slivovica Vincenta Bezdedu,   
na druhom mieste sa umiest-
nila hruškovica Jána Doríčku,  
tretie miesto obsadila slivovi-
ca zástupcu primátora mesta 
Pavla Pažítku.  

Zábava trvala až do tretej, 
kedy sa mikrofónu ujali Ja-
kub Ilavský a primátor mes-
ta Ing. Peter Marušinec, aby 
vyžrebovali tombolu. Opäť                    
o chutné zabíjačkové špeciali-
ty fi rmy Ilavský. Ten zároveň 
pozval  návštevníkov na pe-
čené prasiatko za symbolické 
jedno euro za porciu (s dotá-
ciou mesta). „Od rána sa na 
to prasiatko teším, je výbor-
né!“, „mňam, rozplýva sa na 
jazyku,“ hodnotili návštevníci 
už tradičnú fašiangovú po-   
chúťku.  Organizátori   ďakujú 
všetkým, ktorí svojimi nápad-
mi, ochotou a prácou prispeli  
k tomu, že FAŠIANGY 2016 
sa v našom meste vydarili                 
k spokojnosti všetkých účast-
níkov. Dúfame, že ste si dovo-
lili ochutnať všetko, na čo sa 
vám zbiehali slinky, že vám 
výrobky chutili a program 
príjemne dotvoril zábavnú                                                        
a uvoľnenú atmosféru. 

Eva Kebísková 
oddelenie kultúry a športu

Najvoňavejšiu a najchutnejšiu akciu v meste sme opäť pripravili na sobotu 6. februára. Aj pre našich predkov znamenali fašiangy jednu z mála možnos-
tí, ako sa odreagovať a zabaviť v smutnejšom zimnom období, a poslednú príležitosť poriadne si vychutnať dobré jedlo pred štyridsiatimi dňami pôstu.              
O zachovanie tejto tradície sa snažíme na oddelení kultúry a športu  mestského úradu už desiaty rok.

Veľa nedostatkov v našej 
spoločnosti o ktorých často 
rozprávame má svojho spo-
ločného menovateľa – nezá-
ujem o blížneho. 

Je ľahšie a pohodlnejšie 
uzatvoriť sa do svojho súkro-
mia a kritizovať všetko zlé. 
Žiť si svoj život, najmä ak som 
materiálne dostatočne zabez-
pečený. Je ľahké komunikovať       
s niekým cez počítač, mobil, 
keď sa mi práve chce, a potom 
ho v určitej chvíli vypnúť.

Žiť s niekým, trpezlivo ho 
prijímať so všetkými obmed-
zeniami, vypočuť ho, pochopiť, 
hľadať s ním spoločnú reč, 
vedieť k nemu urobiť prvý 
krok, tešiť sa z jeho úspechov, 
pomôcť mu, v čom potrebuje         
a podobne, to je útok na kaž-
dý egoizmus a sebectvo. Kríž, 
pred ktorým mnohí utekajú.

Niektorí z pohodlia, iní              
z nezáujmu, iní si obhajujú 

svoj postoj vetou – veď ani         
o mňa sa nikto nezaujíma.

Myslím, že mnohí si vieme 
veľmi ľahko domyslieť dôsled-
ky takéhoto postoja. Naše 
rodiny sa zmenia na chlad-
né spolužitia a mesto i štát 
na súostrovie osamotených             
a smutných jedincov.

Príklad Pána Ježiša, ktorý 
neprestal milovať ani na krí-
ži, je pre nás všetkých výzvou 
hľadať v myšlienkach, slovách 
i skutkoch to, čo nás spája. Pán 
Boh pomôže každému, i keď sa 
to bude zdať spočiatku ťažké. 

Požehnané veľkonočné dni   
a veľa Božích milostí želá

Štefan Wallner 
farár

Rozhodne lepšie ako v roku 
2014. Minulý rok nás v mno-
hom posunul k lepšiemu. Pri-
šli noví členovia, ktorí naše 
združenie oživili informáci-
ami a nápadmi. 

Zlepšili sa nám podmienky 
vďaka zmenám z Mestského 
úradu. Často nás navštívili, po-
radili. Prijali nás aj vtedy, keď 
mali iné starosti.

Kultúrna beseda bola sved-
kom toho, ako sme sa dozvedali 
o nových plánoch mesta od pri-
mátora Ing. Petra Marušinca aj 
od jeho zástupca Pavla Pažítku. 
Obaja si vypočuli názory a po-

žiadavky našich členov. Potešili 
sa, že nás zaujíma naše mesto 
a situácia v ňom. Pomohli nám 
zabezpečiť vývesnú skrinku. Tá 
je pre nás každodenným spoje-
ním s ostatnými členmi. Vďaka 
skrinke sa dozvedia, čo sme 
robili, čo pripravujeme. Veľmi 
nám pomáhajú všetky akcie         
v meste. Či už sú to MDŽ, faši-
angy alebo divadelné predsta-
venia, za ktoré ďakujeme najmä 
paní Kebískovej z oddelenia 
kultúry a športu  a cez Vianoce 
stretnutia pána primátora s ob-
čanmi. Na tie stále spomíname. 

Počas roka sme našli aj dob-
rých priateľov v iných organi-

záciách. Julku Králikovú zo 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých, Martu Babukovú 
z Únie žien Slovenska, dievčatá 
z klubu VENUŠA a pani Annu 
Waldeckerovú z Klubu čipká-
rok.

Naším najnovším zážitkom 
bola fašiangová zábava a po-
chovávanie basy. Členky výboru 
JDS pripravili všetko tak, aby 
vládli pohoda a dobrá zábava. 
Ďakujeme za výborný program 
aj dobré občerstvenie od fi rmy 
REPO GASTRO, s.r.o. tešíme 
sa na ďalšie spoločné stretnutia. 

M. Lamačková

Po roku si členky ZO Únie 
žien Slovenska opäť zmerali 
sily na fašiangovom turnaji 
v bowlingu. Tentoraz sme sa 
stretli vo štvrtok 28. januára 
v novovybudovaných priesto-
roch BOWLING PUB ZLATÁ 
REŤAZ. 

K dispozícii sú tu dve dráhy 
s výsuvnými mantinelmi, ktoré 
umožňujú hru aj začiatočníkom 
a tým, ktorí nemajú s ňou príliš 
veľké skúsenosti.  Opäť sa po-
tvrdilo, že šport premáha každú 
chorobu. Aj keď naše členky už 
všeličo pobolieva,  rozhodli sa, 
že vyplnia svoj voľný čas účas-
ťou na tomto obľúbenom podu-
jatí. Zišlo sa ich viac ako tridsať. 
Nie všetkým dovolil zdravotný 

stav, aby hrali. Ostatné po-
vzbudzovali  alebo si posedeli 
pri občerstvení. A keďže to bol 
turnaj fašiangový, nechýbali 
ani šišky, fánky a ďalšie dobroty, 
ktoré napiekli naše členky. Po 
niekoľkých skúšobných hodoch 
sa ukázalo, že správny zásah 
do kolkov nie je taký jednodu-
chý a nezaručí vždy úspech. Tie 
odvážnejšie vytvorili dve desať 
členné družstvá, ktoré robili 
všetko preto, aby sa im podari-
lo bowlingovú guľu dopraviť do 
cieľa a zhodiť čo najviac kolkov. 
Radosť bolo pozerať s akým zá-
palom sa pustili do vzájomných 
súbojov. Zažili pritom nemálo 
súťažného adrenalínu o čom 
svedčili nadšené výkriky radosti 
na jednotlivých dráhach, po-

tlesk pre úspešných alebo 
sklamanie pri neúspešných 
hodoch. Turnaj si naozaj užíva-
li. Naj- viac sa darilo M. Žatko-
vej, ktorá získala prvenstvo, V. 
Berčíková bola druhá a tretie 
miesto obsadila M. Vranková. 
Družstvá posilnili aj niektorí 
manželia. Najväčší počet bodov 
zo všetkých zúčastnených, zís-
kal Ing. J. Zeliska. Predsedníčka                                                                       
ZO ÚŽS M. Babuková zablaho-
želala najlepším k dosiahnutým 
výsledkom a odovzdala im drob-
né ceny. Všetkým účastníkom 
turnaja poďakovala za bojovné 
výkony.

Nebolo dôležité kto vyhral 
a kto na akom mieste skončil. 
Podstatné bolo to, že toto  po-
dujatie nám umožnilo nielen si 
zašportovať, ale aj spoločne sa 
stretnúť, porozprávať sa a do-
kázať, že chuť do života a šport 
nám nie je až taký cudzí. Z prí-
jemného prostredia v novovy-
budovaných dráhach BOW-
LING PUB ZLATÁ RAŤAZ 
sme boli nadšené. Okrem špor-
tovania sme si mali možnosť                               
v priateľskej atmosfére pose-
dieť, podebatovať, vymeniť si 
fašiangové recepty, ale hlavne 
stráviť pekné popoludnie. Už 
teraz sa všetci tešíme na ďalšie 
bowlingové zápolenie.
                                                                                            
Text a snímka: M. Babuková

Všetci priaznivci športu sa 
opäť po roku stretli na dru-
hom ročníku Plesu športov-
cov, ktorý sa konal 16. januára                  
v kultúrnom dome v Kolačíne. 
Na viac ako 150 hostí čakala 
dobrá zábava, skvelý program 

a chutné jedlo. Pochvala mno-
hých z nich nás teší, no záro-
veň zaväzuje k tomu, aby sme 
aj budúci rok spravili maxi-
mum pre ich spokojnosť. 
TJ Kolačín vám ďakuje za pod-
poru a priazeň a tešíme sa na 

tretí ročník plesu. Veľká vďaka 
patrí aj sponzorom za bohatú 
tombolu a všetkým, ktorí po-
máhali pri organizácii.

Jaroslav Tlapák
predseda TJ

Na kolačianskom plese sa tancovalo až do rána.

Členovia Jendoty dôchodcov na jednom zo svojich výletov.

Plánovaná výstavba 
bytovky sa začala

V júni minulého roka sme 
vám priniesli prvé vizuali-
zácie plánovanej výstavby 
novej polyfunkčnej budovy 
na pozemku pod bývalou 
Letkou. Prípravné práce na 
výstavbe sa už začali, preto 
vám prinášame aktualizova-
né náhľady toho, ako bude 
budova vyzerať.
 

Pripomeňme si, že na 
druhom až štvrtom podlaží 
bude spolu 48 nájomných by-
tov. Nová bytovka tak bude 
mať dva vchody umiestnené 
smerom ku krytej plavárni. Na 
čelnej strane budovy od ulice 
Topoľová bude vytvorených  
22 parkovacích miest pre pot- 
reby  prevádzok polyfunkčnej 
budovy. 

Výstavba bytovky bude pre-
biehať počas celého roka 2016. 
Do februára 2017 má mesto      
v pláne budovu skolaudovať     
a odovzdať do užívania ďalším 
nájomcom. Žiadosti o pride-

lenie nových bytov je možné 

posielať priebežne už počas 

tohto roka na mestský úrad. 

-ks-

Aktuálna vizualizácia novej bytovky Letka.

Stavebné práce na bytovke začali už v januári.

Losovanie tomboly s primátorom Ing. Petrom Marušincom.

Šišky pripravené reštauráciou Amfík PUB boli výborné.

Vlastička Mudríková.

Ochutnávku pripravili a organizovali členky Klubu dôchodcov.

Mäsiari v plnom nasadení.

O program aj chutné výrobky bol od rána záujem.
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FRAGILE, Sobota 7. mája o 18:00 hod., kino Panorex 

Slovenská hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych tele-
víznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudob-
ných nástrojov, teda a cappella, interpretuje známe rock – pop – jazzové hity svetových 
umelcov, akými sú napríklad STING, STEVIE WONDER, NORAH JONES, BILLY 
JOEL, TINA TURNER. Ich koncerty  sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšet-
kým skvelého humoru, vďaka ktorému zažijete neopakovateľný večer plný jedinečnej 
zábavy. Fragile tvoria: Braňo Kostka, Soňa Norisová, Jana Golis, Helena Krajčiová, 
Svetlana Rymarenko, Slavo Košecký, Vilo Csontos a Kamil Mikulčík. Vstupné: 12€.

DRIŠĽAK, Piatok 20.mája o 18:00 hod., kino Panorex                                                                

Známa „vychodňarska“ skupina, ktorá svojou temperamentnosťou, spevom a hlav-
ne ľahučkým humorom zabáva ľudí nielen po Slovensku. V Novej Dubnici  bude hrať            
a spievať v tomto zložení: sólo spev - Ján Jakubčin, ozembuch - Viliam Kalman, gitara 
- Pavol Antuš, husle - Ján Pankuch, basgitara - Jozef Mašlej.Vstupné: 9€.

EXPEDIČNÁ KAMERA 2016
Štvrtok 31.3. od 18:00 - 22:00 hod.
kino Panorex                                                                                                                                                               

Festival prinesie do nášho mesta veľa hodnotných fi lmov. Príďte 
si užiť príjemné popoludnie a večer s vôňou diaľok a dobrodruž-
stva. Vstupné: 2,50€.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE PRI PRÍLEŽI-
TOSTI DŇA UČITEĽOV - ZBOROVŇA
Streda 23.marca o 16:00 hod.
kino Panorex 
 
V zborovni jedného učilišťa budeme sledovať veselo-vážne prí-
behy, ktoré sa naozaj stali a stávajú. Dubnické divadlo za túto 
hru získalo najvyššie kolektívne ocenenie Titul Lauerát Festiva-
lu Aničky Jurkovičovej pre rok 2015. Zároveň na tomto festivale 
bola ocenená za talentovaný a pozoruhodný ženský herecký vý-
kon  Mária Kalmárová za postavu učiteľky a majsterky odborné-
ho výcviku. Nenechajte si ujsť túto vynikajúcu komédiu! 
Účinkujú: Hanka Malovcová, Danka Goliatová, Marta Vojtášová, 
Mária Kalmárová, Zuzana Jedličková, Samuel Švajda, Juraj Ja-
roš, Ivan Vanko, Jana Rybárová, Michaela Vráblová.
Vstup: voľný

KTO ZHASOL SVETLO
Pondelok 21. marca o 19:00 hod.
kino Panorex                                                                                                                                                                                                                   

Brilantná komédia o tom,  čo všetko sa môže stať, ak si do-
mov privediete milenca.  Britké dialógy, nečakané záme-
ny a gejzír gagov v podaní obľúbených slovenských her-
cov Zdeny Studenkovej/alt. Mária Kráľovičová, Zuzany 
Tlučkovej, Kristíny Svarinskej, Jána Koleníka, Braňa Deáka.                                                                                                                  
Vstupné: 14€

VEĽKONOČNÝ VEĽTRH A TVORIVÉ DIELNE
Sobota 19.marca od 14:00 -17:00 hod.
kino Panorex 

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče, veľ-
konočné a jarné dekorácie alebo veľkonočné špeciality. Orga-
nizuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci so školami a školskými 
zariadeniami mesta.

VÝSTAVA MEDVEDE A MY                                            
do 6. marca, pondelok – piatok od 9:00 -17:00 hod. 
kino Panorex

Nebezpečná šelma alebo neškodný macko? Sú ohrozené či 
nás ohrozujú? Čím sa živia, prečo v zime spia a akým hrozbám 
musia čeliť?  Výstavu fotografi í dopĺňa  vzdelávací fi lm, sadro-
vé odliatky medvedích stôp a mnohé iné zaujímavosti. Akciu  
pripravilo oddelenie kultúry v spolupráci so Spoločnosťou pre 
výskum, vzdelávanie a spolužitie s prírodou. Vstup voľný.

PROGRAM K PRÍLEŽITOSTI MDŽ
Nedeľa 6. marca  o 16:00 hod.
kino Panorex   

Koncert známej hudobnej skupiny DUET a vynikajúcej speváč-
ky Oľgy Baričičovej.

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

Nová Dubnica žije kultúrou

Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Matias Čačko, Janko Krejčík, Alena Beňová,
Margaréta Galková, Jasmín Račková,
Melánia Budjačová

Na spoločnej ceste životom:
Roman Petrík – Elena Danišová,
Jaroslav  Benko – Denisa Benková

Opustili nás:
Ján Halgoš, Anna Stančeková, Zuzana Ševcová,
Jozef Kubaščík, Mária Ševcechová, Jolana Pagáčová, 
Kamil Baláž, Anna Kamenárová, Alžbeta Rafajová, 
Ľubomír Masár, Ing. Milena Gábrišová, Anna Klobuč-
níková, Anna Mikušová, Ján Lehotský, Rudolf Dulka

V sobotu 23. januára organizovalo mesto Nová Dubnica 
svoj už XIV. Reprezentačný ples. Primátor Ing. Peter 
Marušinec privítal spolu s manželkou hostí tradične                   
v nádherných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych 
Tepliciach a tešiť sa mohli na vynikajúci orchester                        
HAPPYBAND Orchestra, Queen - Fredie Mercury Revi-
val či na tanečné vystúpenia TŠ Paškovcov. A ako každý 
rok, aj tento sa plesalo až do rána.

Spoločenská kronika

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Emil Bero
Dňa 18. februára uplynulo osem rokov, čo sme sa 
rozlúčili s naším drahým otcom, starým otcom       
a prastarým otcom, Emilom Berom. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. 
Spomínajú dcéra Jana a syn Miroslav s rodinami.

Viliam Janderle
Dňa 24. februára sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela a otca Viliama 
Janderleho. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, 
syn a dcéra s rodinou.

Dušan Mikuš
Dňa 31. januára uplynul rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec Dušan Mikuš. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. 

Fridrich Mešťánek
Dňa 5. januára uplynulo 16 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Fridrich Mešťánek.    
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra 
s rodinami a ostatná rodina. 

Monika Búziková
Dňa 10. marca uplynie 1. výročie, odkedy navždy 
dotĺklo srdce našej dcéry, sestry a matky Moniky 
Búzikovej. Osud jej v 27 rokoch nedoprial dlhšie 
byť, no v našich srdciach bude navždy žiť. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spomienku. Ďakujeme. Spo-
mínajú mama, sestra a celá ostatná rodina. 

Jozef Bene
Dňa 8. marca uplynie desať rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš otec, dedko, brat a švagor Jozef 
Bene. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomínajú deti, vnúčatá           
a ostatná rodina.

Jozef Šebo
Dňa 4. februára uplynulo jedenásť rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Jozef Šebo. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami 
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku.

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynie šesť rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná mamička, babička      
a prababička Helena Češková. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. S láskou a bolesťou     
v srdci spomínajú dcéra Jaroslava a syn Ján s ro-
dinami.
 
Rudolf Reisenauer
Dňa 26. februára si pripomíname šieste, smutné 
výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca    
a dedka Rudolfa Reisenauera. S láskou spomí-
najú manželka, dcéra Jarka s manželom a deťmi, 
zať Peter s deťmi. Kto ste ho poznali, venujte mu             
s nami tichú spomienku.

Bohumil Doležel
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri pla-
meni sviečok na teba myslíme. Dňa 9. marca uply-
nie 18 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Bohumil Doležel. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, sy-
novia Milan, Juraj a dcéra Jarmila s rodinami.

Anna Stančeková
Ďakujeme všetkým priateľom, susedom a zná-
mym za účasť, na poslednej rozlúčke s mojou 
milovanou manželkou a láskavou mamičkou An-
nou Stančekovou. Ďalej sa chceme poďakovať 
pani Vranovej za riadenie rozlúčky a prednesenie 
básne. Pánovi JUDr. Holbovi za smútočný rozlúč-
kový prejav, ako aj všetkým pracovníkom pohreb-
nej služby STYX. Smútiaci manžel Ladislav a syn 
Peter s rodinou.

Mária Ševcechová
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 26. januára pri-
šli rozlúčiť s našou mamou, babkou a prababkou 
Máriou Ševcechovou a pomohli nám tak zmierniť 
náš žiaľ. Smútiaca rodina.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 2. januára bolo v čase      
o 10.45 hod. prijaté oznámenie 
od obyvateľa mesta, že keď pre-
chádzal asi o 10.25 hod. po ul. 
SNP okolo domu, do hlavy ho 
zasiahlo surové vajce. Uviedol, 
že nevidel, kto vajce hodil, ale 
z okna prízemia spozoroval už 
len ruku pravdepodobne osoby, 
ktorá vajíčko hodila. Vyšetro-
vaním príslušníkov mestskej 
polície bolo zistené, že v dome 
došlo k incidentu medzi otcom                    
a synom, pričom surové vajce 
hodil syn po otcovi. Následne 
bolo zistené, že syn trpí psy-
chickou poruchou. Rodičia sa 
za vzniknutú situáciu osprave-
dlnili.

Dňa 10. januára bolo v čase 
o 10.16 hod. na ul. Trenčianska 
zistené hliadkovou činnosťou 
parkovanie osobného motoro-

vého vozidla na žltej súvislej 
čiare - V12b. Na vozidlo bol po-
užitý technický prostriedok na 
zabránenie odjazdu motorové-
ho vozidla. Pri riešení uvedenej 
veci bol majiteľ vozidla veľmi 
arogantný, odmietol predložiť 
občiansky preukaz, načo bol 
upozornený, že ak odmietne 
preukázať svoju totožnosť, bude 
postupované v zmysle zákona   
o obecnej polícií a na miesto 
bude privolaná hliadka PZ. Nás-  
ledne predložil doklad totožnos-
ti a uviedol, že si nebol vedomý 
toho, že porušil dopravný pred-
pis. Zároveň bolo majiteľovi 
vozidla podané vysvetlenie,                                                                    
k čomu je dopravná značka 
V12b určená.

Spísal Mgr. Peter LUKÁČ
Zástupca náčelníka
Msp Nová Dubnica

Z bloku mestskej polície

Reprezentačný ples 
mesta Nová Dubnica

FOTOREPORTÁŽ

Týždeň
otvorených 

dverí 
v knižnici

V rámci „Týždňa sloven-
ských knižníc“ organizuje 
Mestská knižnica v Novej 
Dubnici v dňoch od 29. fe-
bruára do 4. marca 2016  
„Týždeň otvorených dverí“.
    

V tomto týždni ponúkame 
bezplatné zápisné tým, ktorí 
sa rozhodli nás navštíviť pr-
výkrát. Našim pravidelným 
návštevníkom, ktorí  zabudli 
vrátiť vypožičané knihy na-
čas, odpustíme poplatky za 
oneskorené vrátenie.

Tešíme sa na stretnutie. 
      
pracovníčky knižnice

NECHAJTE SA POZVAŤ

OD 1. MARCA PREDÁVAME VSTUPENKY NA:

Primátor s manželkou. Niet čo dodať.

Počas programu si prišli na svoje aj páni.

Bola to prehliadka krásnych dám a krásnych šiat.

Tohtoročný ples tradične začal úvodným tancom primátora.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE
takto to vidíme my...

Majstrovstvá Európy tenisových
družstiev aj s naším reprezentantom

Rozpis majstrovských zápasov MFK 
Nová Dubnica - jeseň 2015/2016

Ako to letí.... Ani sme sa ne-
nazdali a už to vyzerá, že 
zima bude končiť, aj keď jej 
občasné záchvevy ešte dá-
vajú nádej lyžiarom či ostat-
ným vyznávačom zimných 
športov, že budú mať pries-
tor sa realizovať a užiť si bie- 
lej nádhery.

Ale letí to nielen z pohľadu 
striedania ročných období, 
ale aj u nás v OSA Akadémii. 
Mám pocit, akoby sme zača-
li včera. No pritom sú to už 
skoro tri roky. Tri roky, počas 
ktorých sme sa snažili cestou 
športových aktivít nájsť deťom 
ich obľúbený šport, disciplínu 
či aktivitu, ktorej by sa chceli 
venovať, ak budú opúšťať naše 
pomyselné brány, keď dovŕšia 
12 rokov. Niektorí si aj našli 
„to svoje“ a ďalej pokračujú   
v konkrétnom športe (pozem-
ný hokej napríklad), niektorí 
si nachádzajú práve teraz, 
počas našich špeciálnych tré-
ningových dní (OSA SPORT 
SPECIAL), kedy predstavuje-
me ostatné športové odvetvia 
(AIKIDO, stolný tenis, kara-
te...). No sú i deti, ktoré zatiaľ 
nechcú „meniť dres“. Našli si 
u nás svojich nových kama-
rátov, príjemné prostredie                         
a náplň, ktorá im zatiaľ stačí 
pre ich ďalší fyzický rozvoj či 
ambície. Hovorím o deťoch, 
ktoré už dovŕšili 12 rokov                                              
a chcú u nás zostať. Teší nás 
to, lebo je to, dúfam, znakom 
nami dobre odvedenej práce.

A tak sme pre tieto deti 
vytvorili ďalšiu možnosť, ako 
pokračovať, byť súčasťou OSA 
Akadémie a tiež naďalej zvy-
šovať svoju kondíciu, prípadne 

reprezentovať našu fi lozofi u     
a činnosť.

OSA RACING TEAM je 
priestor pre takéto deti, ktoré 
prejdú akadémiou a chcú i na-
ďalej rásť, pretekať, zdokona-
ľovať sa. Tento tím už nebude 
súťažiť v rámci nášho seriálu 
pretekov OSA CHALLENGE, 
no absolvujeme s nimi podu-
jatia pre deti staršie, výko-
nnej- šie, zdatnejšie. Tomu 
však zodpovedajú tvrdšia prí-
prava, tvrdšie tréningy, vyššie 
nároky na čas, cestovanie, či 
odriekanie si. Teší nás, že deti 
sami prejavili záujem o túto 
formu zotrvania, a tak pre nás 
bol veľmi ťažké im nevyhovieť. 
Preto to vlastne robíme. A je 
milé vidieť, že ich to baví. Keď 
si spomeniem na slová niekto-
rých ľudí, ktorí mi vraveli na 
začiatku projektu, že „deti sa 
nechcú hýbať, že sú lenivé...“, 
tak sa mi teraz na to dobre 
spomína. 

A tak sezóna začne nielen 
pre OSA ACADEMY, ale i pre 
OSA RACING TEAM.

A ako nás spoznáte? Už čo-
skoro v našich klubových žl-
to-čiernych farbách, v novom 
cyklistickom oblečení.

Budeme videní. A len dúfa-
me, že nielen vďaka farbám, 
ale i vďaka výsledkom na po-
dujatiach, kde sme i v roku 
2015 stáli mnohokrát na stu- 
pienkoch víťazov! 

Držte nám palce a príďte 
nás povzbudiť a podporiť. 
Ďakujeme.

Adrián Gazdík
OSA – Športová Akadémia

Tenisové Majstrovstvá Eu-
rópy družstiev 12-ročných 
a mladších – Winter Cup by 
Head - hostil v dňoch 29. - 31. 
januára 2016 Hrádek nad Ni-
sou v Českej republike. 

Hráč TK Nová Dubnica 
Karol Vlčko sa nominoval do 
družstva Slovenskej republiky 
fi nálovou účasťou v dvojhre aj 
v štvorhre na Halových Maj-
strovstvách Slovenska mlad-
ších žiakov, ktoré boli v dňoch 

16. - 19. januára 2016 v TC EM-
PIRE Trnava. Družstvo Slo-
venska viedol reprezentačný 
tréner Daniel Čálik a okrem 
Karola v ňom boli ešte Norbert 
Marošík a Peter Benjamin 
Privara. Víťazom našej kvali-
fi kačnej skupiny „A“ sa stala 
Česká republika pred Portu-
galskom a Anglickom. Naši 
skončili na štvrtom mieste a 
nechali za sebou Maďarsko, 
Kosovo, Poľsko, Slovinsko. 
Výsledky zápasov Slovenska 

a nášho hráča Karola Vlčku:

Piatok 29.1.2016
SLOVENSKO - Kosovo: 3:0
Dvojhra:
Vlčko - Ukehaxau: 6:0, 6:0

Sobota 30.1. 2016
Portugalsko - SLOVENSKO 
2:1
Dvojhra:
Vlčko - Kendall: 6:0, 6:1
Štvorhra:
Vlčko, Marošík - Dussaubat, 

Morais: 3:6, 6:3, 6:10

Nedeľa 31.1. 2016
SLOVENSKO - Anglicko: 0:2
Dvojhra:
Vlčko - Davey: 1:6, 6:7(3).

Gratulujeme Karolovi Vlč-
kovi k úspešnej reprezentá-
cii klubu, mesta Nová Dub-
nica a prajeme veľa ďalších 
športových úspechov.

dátum "A" žiaci SŽ MŽ
06.03.2016 nede a N.Dubnica- Beluša 14,30 N.Dubnica - Belša 12,00
13.03.2016 nede a Holí  - N.Dubnica 14,30 Nemšová-N.Dubnica 10,00
19.03.2016 sobota N.Dubnica-Beluša 10,00 12,00
20.03.2016 nede a N.Dubnica - Vrbové 15,00 N.Dubnica - Holí 12,30
26.03.2016 sobota Bánovce - N.Dubnica 10,00 12,00
27.03.2016 nede a astkovce -N.Dubnica 15,00 Bošany -N.Dubnica 12,30
02.04.2016 sobota N.Dubnica - N.Mesto 10,00 12,00
03.04.2016 nede a N.Dubnica - Kanianka 15,30 N.Dubnica-Tr.Stankovce 13,00
09.04.2016 sobota N.Dubnica-N.Pravno 10,00 12,00
10.04.2016 nede a N.Dubnica-Bánovce 15,30 N.Dubnica-V.Kosto any 13,00
15.04.2016 piatok Dubnica B-N.Dubnica 15,00 16,30

"A" muži dorast 

17.04.2016 nede a Pre ín - N.Dubnica 16,00 Bor ice - N.Dubnica 13,30
23.04.2016 sobota N.Dubnica-Nováky 10,00 12,00
24.04.2016 nede a N.Dubnica - Partizánske 16,00 V O  N O
30.04.2016 sobota ŠK Blava - N.Dubnica 16,30 N.Rudno - N.Dubnica 16,30 Ilava - N.Dubnica 10,00 12,00
07.05.2016 sobota N.Dubnica - Nemšová 10,00 12,00
08.05.2016 nede a N.Dubnica - Malženice 16,30 N.Dubnica - Papradno 14,00
15.05.2016 nede a Tr.Teplice-N.Dubnica 16,30 D.Sú a - N.Dubnica 14,00 D.Vestenice - N.Dubnica 10,00 12,00
21.05.2016 sobota N.Dubnica - Soblahov 10,00 12,00
22.05.2016 nede a N.Dubnica -Tr.Stankovce 17,00 N.Dubnica - L.Rovne 14,30
28.05.2016 sobota Kanianka - N.Dubnica 10,00 12,00
29.05.2016 nede a Boleráz - N.Dubnica 17,00 Boleráz - N.Dubnica 14,30
04.06.2015 sobota N.Dubnica-N.Rudno 10,00 12,00
05.06.2016 nede a N.Dubnica - Domaniža 17,00 N.Dubnica - D.Vestenice 14,30
11.06.2016 sobota L.Rovne - N.Dubnica 10,00 12,00
12.06.2016 nede a Šimonovany-N.Dubnica 17,00 Kúty - N.Dubnica 14,30

Úspešní reprezentanti Tenisového klubu aj mesta Nová Dubnica.

Deti z našej akadémie na preteku Škoda open tour 2015.


