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Detský folklórny súbor Kolíska
Nezmeškajte jeho vystúpenie pri príležitosti Dňa učiteľov.
Viac informácií nájdete na strane 6.

Expedičná kamera 2018
Ďalší ročník obľúbeného podujatia už 8. marca.
Podrobný program nájdete na strane 6.

A čo ja, láska... 
Príďte si užiť Martu Sládečkovú v skvelej komédii.
Bližšie informácie nájdete na strane 6.

Z rokovania Mestského 
zastupiteľstva

Trojkráľové koncerty 2018

Zápisy detí do prvého ročníka
Prvé zasadnutie mestského 
zastupiteľstva  v roku 2018 
sa konalo tradične v priesto-
roch Kultúrnej besedy v No-
vej Dubnici dňa  24. januára. 
Pozvánka obsahovala len 
dva body programu, ktoré 
však boli dôležité a prilákali 
do zasadačky kultúrnej be-
sedy aj verejnosť. 

V úvode rokovania predlo-
žil zástupca primátora návrh 
na prenájom Domu smútku             
v Novej Dubnici a Domu smút-
ku v miestnej časti Kolačín,                                                          
s ktorým sa už mestské zastu-
piteľstvo zaoberalo na ostat-
nom zasadnutí dňa 14. 12. 2017.

Poslanci vtedy prenájom ne-
schválili, navrhli súťaž zopako-
vať a osloviť aj iné spoločnosti, 
ktoré by mohli spravovať obi-
dva cintoríny a domy smútku. 
V dňoch 21. 12. 2017 až 04. 01. 
2018 mesto Nová Dubnica ako 
verejný obstarávateľ vykonalo 
opakovaný rozšírený verejný 
prieskum trhu na zákazku          
s nízkou hodnotou „Prevádzka 
a správa pohrebísk a domov 
smútku na území mesta Nová 
Dubnica“. Oslovených bolo 5 
fi riem a ako úspešný uchádzač 
bola vyhodnotená spoločnosť 
KAMEgroup, s.r.o. z Košece.

Poslanci jednomyseľne 
schválili prenájom domu 
smútku v Novej Dubnici a 
domu smútku v mestskej časti 
Kolačín víťaznému uchádzačo-
vi a od 1. marca bude spoloč-
nosť KAMEgroup, s.r.o. pre-                                                                               
vádzkovať a spravovať 
cintoríny a domy smútku                       
v Novej Dubnici a mestskej 
časti Kolačín.

Druhým, nie menej dôleži-
tým bodom rokovania mest-
ského zastupiteľstva, bol 
návrh na schválenie strategic-
kého dokumentu „Koncepcia 
rozvoja mesta Nová Dubnica 
v oblasti tepelného hospo-
dárstva“. 

Cieľom koncepcie je zabez-
pečiť spoľahlivosť a bezpeč-
nosť dodávky tepla, hospo-
dárnosť pri výrobe, rozvode 

a spotrebe na princípe trvale 
udržateľného rozvoja,  s dôra-
zom na ochranu životného 
prostredia. 

Koncepcia sleduje postup-
né znižovanie zdrojov zne-
čistenia, ktoré nemajú dobré 
rozptylové podmienky a popri 
existujúcom  systéme centrál-
neho tepelného zdroja  aj mož-
nosť uplatniť efektívne, ekolo-
gické a ekonomicky výhodné 
zdroje tepla s prednostným 
využitím obnoviteľných zdro-
jov energie.

Poslanci schválením  kon-
cepcie prijali aj nasledovné 
záväzné opatrenia:

1) Vytvárať občanom mesta 
a podnikateľským subjektom 
podmienky a možnosti pre 
ekonomicky a technicky prija-
teľné zdroje vykurovania s vy-
užitím obnoviteľných zdrojov 
energie.

2) Pri budovaní nových obyt-
ných domov, individuálnej vý-
stavby, občianskej vybavenosti 
a budov pre podnikateľské 
účely postupovať v zmysle  
zákona č. 300/2012 Z. z. a Ná-
rodného plánu zameraného 
na zvyšovanie počtu budov 
s takmer nulovou potrebou 
energie.

3) Odpájanie sa odberateľov 
tepla od systému CTZ je mož-
né  len pri splnení všetkých 
platných legislatívnych podm-
ienok.

4) Prevádzku zdrojov tepla 
na tuhé palivá umožniť iba                
v prípadoch preukázania níz-
kej produkcie emisií alebo                        
v prípadoch využívania mo-
derných spaľovacích zariadení       
s vysokou účinnosťou  a s níz-
kou produkciou emisií.

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.novadubnica.eu.

JUDr. Dagmar Gregušová

Základná škola na Ulici 
Janka Kráľa oznamuje ro-
dičom budúcich prvákov, že 
zápis detí do 1. ročníka ZŠ 
pre školský rok 2018/2019 
sa bude konať v dňoch 10. 4. 
2018 (v utorok) a 11. 4. 2018 
(v stredu) v čase od 14:00 do 
18:00 hod. v priestoroch škol-
ského klubu detí.

Zápis sa uskutoční pre 
všetky deti, ktoré k 31. 8. 2018 
dovŕšia vek 6 rokov. Zápis je 
povinný aj pre deti, ktoré mali 
odloženú povinnú školskú do-
chádzku v predchádzajúcom 
školskom roku, aj pre deti, 
ktorých rodičia zo závažných 
dôvodov uvažujú o odklade po-
vinnej školskej dochádzky.

Na zápis je potrebné prísť 
s dieťaťom a priniesť: rodný 
list dieťaťa / občiansky preu-
kaz zákonného zástupcu / v 
prípade zverenia dieťaťa do 
výchovy aj rozhodnutie štátne-
ho orgánu.

Je vhodné, aby sa zápisu 
zúčastnili obaja rodičia (zá-
konní zástupcovia), pretože 
žiadosť o zápis dieťaťa do zá-
kladnej školy podpisujú obaja. 
V prípade choroby alebo iných 
závažných dôvodov je možné 
dohodnúť náhradný termín 
zápisu telefonicky, prípadne e-
-mailom.

V škole pracuje kvalifi kova-
ný a skúsený kolektív pedagó-
gov, vrátane školského špe-    
ciálneho pedagóga. Výhodou 

sú veľmi dobré priestorové a 
materiálne podmienky, prí-
jemné a bezpečné prostredie. 
Žiaci sa učia anglický jazyk 
od 1. ročníka, majú možnosť 
navštevovať školský klub od 
6:00 do 16:30 hod. a stravovať                  
sa v školskej jedálni. Informá-
cie nájdete na webovej strán-

ke školy (http://zsjk.edupage.
org).

Mgr. Martin Staňo
riaditeľ školy

(ostatné školské zariadenia 
nájdete na 2. strane)

Vždy sa snažíme ísť vpred. 
Dávame si vysoké ciele, aby 
aj keď sa nám nepodarí ich 
naplniť, výsledok bol lepší, 
ako ten posledný. Je pravda, 
že pri príprave Trojkráľo-
vých koncertov 2018 sme si 
stanovili naozaj vysoké ciele 
a z časového hľadiska najme-
nej priaznivé. 

No v novembri 2017 opäť vy-
predaných 6 koncertov za ešte 
kratší čas, ako posledný pred-
predaj (3 dni), nás inšpirovalo 
byť viac zodpovednými a krea- 
tívnymi. (V tejto súvislosti 
musím poďakovať dámam na 
oddelení kultúry). Za tie roky 
sa vytvoril kolektív ľudí, ktorí 
vedia, čo treba. Sami sa prihlá-

sia, nepýtajú sa, pracujú a po-
máhajú. A prítomnosť Ducha 
svätého bola cítiť na každom 
kroku... 

Opäť sme mali skvelého     
hosťa, opäť zahraničného, ten-
toraz hudobník, spevák, skla-
dateľ a zabávač, James Evans, 
žijúci v Starom Smokovci so 
svojou slovenskou manželkou 
a štyrmi deťmi. Naozaj výbor-
ne spieva a - ako sám hovorí, 
už sa za tie roky strávené na 
Slovensku cíti byť „Slovák 
ako repa“. Jeho ostrovný štýl 
(hlavne škótsky a írsky) skve-
le obohatil už tak pestrý pro-
gram koncertov.

Opäť nové piesne, či už             
v podaní Božieho šramotu, 
The Gospel Family, resp. spo-
ločné piesne s hosťom. Opäť 
viac zvukovej techniky, ka-
mier, projekcie, nová strižňa, 
viac technických pomocníkov, 
hercov... Apropo, hercov... 
Podarilo sa natočiť vtipný                                                                            

a efektný úvod koncertu, čo via-                                                                                     
cerí z divákov ocenili smie-
chom a potleskom. Úvod splnil 
očakávania, naladil návštevní-
ka na spoločnú vlnu s účinku- 
júcim...

Zbor The Gospel Family vy-
dal prvé CD. S jednoduchým 
názvom „The Gospel Fami-
ly“ ho náš „Krstný otec“ Don 
Wallner, na prvom z koncer-
tov, uviedol do predaja. A my 
sme pri tom spievali fanfáry: 
„Aleluja!!!“ Keď sme koncom 
novembra 2017 začali v sále 
ZUŠ Štefana Baláža po veče-
roch nahrávať, málokto veril, 
že tieto CD budeme na Troj-
kráľových koncertoch predá-
vať. Ešte „teplé“ ich z Banskej 
Bystrice v deň prvého koncer-
tu doviezli naši priatelia.

(pokračovanie na 2. strane)
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Mesto Nová Dubnica oznamuje, že od 1. marca 2018 je no-
vým prevádzkovateľom pohrebísk a správcom cintorínov na 
území mesta Nová Dubnica spoločnosť KAMEgroup, s.r.o., 
ktorej kancelária sa nachádza v predajni pohrebnej služby 
STYX na adrese Sady Cyrila a Metoda 17/3, Nová Dubnica.

Nonstop telefónne čísla: 0918/ 040 060, 0949/ 576 586
E-mail: info@styxkoseca.sk

(pokračovanie z 1. strany)

Samotný koncert bol opäť 
zmesou pre diváka. Vždy sa 

snažíme, aby sme vytvorili 
program, v ktorom si kaž-
dý nájde to svoje. Striedanie 
sólových spevov s podporou 

kapely alebo len klavíra, sa-
mostatné chrámové klasické 
spevy vystriedané rockovými 
baladami, klasický rýchly go-
spel či dixieland verzus tradič-
ná írska hudba. Ohlas publika 
a „pokoncertné“ hodnotenia, 
či podania rúk, ma utvrdzujú 
v tom, že sa to opäť podarilo 
a treba mi byť vďačný. Treba 
nám byť vďační. Nám – kolek-
tívu a tímu. Pretože o tom je 
to. O nás - všetkých účinkuj-
úcich, režiséroch, hercoch, 
zvukároch, kameramanoch, 
uvádzačoch, či technických 
pomocníkoch... V neposled-
nom rade tak ďakujeme našim 
dobrodincom a nakoniec, no 
nie na koniec, našim rodinám, 

ktoré sme ukracovali o spoloč-
ný čas...

Na úplný záver som si ne-
chal ešte jedno poďakovanie... 
Najstaršiemu členovi kapely 
Boží Šramot, pozaunistovi Pe-
trovi Masárovi, ktorý sa rozho-
dol ukončiť svoje účinkovanie  
v našej kapele. Šiesty troj-
kráľový koncert 2018 bol tak 
jeho posledným v tomto zos-
kupení. Peter, vďaka za všet-
ko, ty vieš. A verím, že predsa 
len ten trojkráľový 2018 nebol 
posledným a vieš, že kedykoľ-
vek prídeš, aspoň na pohárik... 
Niečo zahráme... Drž sa pria-
teľu. 

Juraj Hort

Žiaci SZŠ aj na kraji 
opäť najlepší

Z evidencie obyvateľstva 
k 1. januáru 2018

Počet obyvateľov podľa častí mesta:

Veková štruktúra obyvateľov:

Zmyslom života je život sám...

Materská škola

Základná škola sv. Jána Bosca

Súkromná ZŠ

Dňa 1. februára 2018 sa Ma-
xim Miško a Oliver Blščák, 
žiaci deviateho ročníka 
Súkromnej základnej školy 
v Novej Dubnici, zúčastnili 
krajského kola Technickej 
olympiády na SOŠ v Novom 
Meste nad Váhom, kde si 
účasť vybojovali  víťazstvom 
v okresnom kole.  

Medzi veľkou konkurenciou 
ťažili ako z výborne zvládnutej 
teoretickej časti, tak i z prak-
tickej časti, kde mali za úlohu 
vyrobiť  hračku – vrhač ko-  
ciek podľa zadanej predlohy.     
V tomto ročníku dostala pries-
tor i technická tvorivosť a žiaci 
museli časť výrobku dokončiť  

podľa popisu, ako má fungovať, 
nielen podľa výkresovej doku-
mentácie. 

Tento spôsob práce našim  
žiakom vyhovuje,  čo doká-
zali najvyšším počtom bodov            
v konečnom súčte a umiestnili 
sa na prvom mieste.  Opäť po-
stúpili a momentálne sa začí-
najú pripravovať na celoštátne 
kolo, ktoré sa uskutoční  2. – 3. 
mája 2018 tiež v Novom Meste 
nad Váhom.  Budeme im držať 
palce, aby svoje vedomosti         
a zručnosti premenili na čo 
najlepšie umiestnenie. 

Ing. Jana Šošovičková, PhD.

V našom klube sa každoročne uskutočňuje prednáška Mgr. Zuzany Vankovej, ktorá je našou srdcovou záležitosťou. Pre na-
šich seniorov je veľmi zaujímavá a venujeme jej pozornosť. Tento rok sa uskutočnila 30. januára v priestoroch Združenia 
Klubu dôchodcov. Najskôr sme si vypočuli dôležité body z komunitného plánu mesta, ďalej sa prednáška niesla formou otázok 
a odpovedí zo sociálnej oblasti, ktorá sa našich dôchodcov dotýka najviac. Preto oceňujeme postoj a snahu predstaviteľov mesta 
dôchodcom pomáhať. Pekný úsmev na starej tvári je reklamou šťastného života a radosti. 

Eva Vetrová, predsedníčka Klubu dôchodcov Nová Dubnica

Informujeme rodičovskú verejnosť, že zápis do Materskej 
školy na Ulici Petra Jilemnického 12/5 a jej elokovaných 
pracovísk na Ulici Martina Kukučína 787/10, Komenského 
sady 59/1 a Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici na školský rok 
2018/19 sa uskutoční v dňoch 15. 4. 2018 až 15. 5. 2018. 

Tlačivá „Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy“, „Čestné 
vyhlásenie“ a lekárske potvrdenie sú k dispozícii v každom pra-
covisku a rovnako na stránkach školy. Komplexnú žiadosť je po-
trebné priniesť  do ktoréhokoľvek pracoviska v danom termíne.
 
Podmienky prijatia: 
a) Deti sa do materskej školy prijímajú na základe žiadosti zá-
konného zástupcu.

b) Zákonní zástupcovia spolu s písomnou žiadosťou o prijatie 
dieťaťa do  materskej školy predkladajú aj potvrdenie o zdra-
votnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. 
Žiadosť podávaná bez tohto potvrdenia nie je kompletná, nebu-
de akceptovaná.

c) O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľka ma-
terskej školy podľa §5 ods.14 písm. a/ zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

d) Rozhodnutie o odložení povinnej školskej dochádzky ro-
dič predloží riaditeľke  materskej školy spravidla do 30. apríla 
príslušného roka.

e) Rodič zdravotne znevýhodneného dieťaťa predloží spolu so 
žiadosťou a uvedenými dokladmi o zdravotnom stave aj vyjadre-
nie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a preven-
cie.

f) Prednostne sa prijímajú deti  s odloženou školskou dochád-
zkou / deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku / deti so sociálne znevý-
hodnených rodín / deti zamestnaných rodičov.

g) Písomné rozhodnutie o prijatí resp. neprijatí dieťaťa do ma-
terskej školy k začiatku školského roka rodič/zákonný zástupca 
obdrží spravidla do 31. augusta príslušného roka.

Naša škola je tu pre dieťa. Spoločnými silami sa snažíme o to, aby každé mohlo objavovať svoje silné stránky a rozvíjať sa v nich, aby 
sa učilo ovládať svoje emócie a prijať svoje obmedzenia. Chceme, aby sa učilo pracovať samostatne, ako aj bolo dobrým tímovým 
hráčom. 

Sme školou otvorenou, prístavom pre každého žiaka, ktorého rodičia žiadajú kvalitné vzdelanie a výchovu v duchu a pravdách kres-
ťanskej viery. Podporujeme, aby naši žiaci pracovali v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu. Preferujeme 
rovnováhu medzi učením sa hrou a procesom uvedomelej práce na svojom osobnom raste. 

Zápis do 1. ročníka Základnej školy sv. Jána Bosca sa uskutoční v dňoch: 17. apríla 2018 (utorok) a 18. apríla 2018 (streda),                
v čase od 14:30 – 17:30 hod., prípadne po dohode: 042/44 32 382; mail: riaditel@ssnd.sk.

Tešíme sa na stretnutie s vami a vašimi deťmi!

V dňoch 11. a 12.4.2018 od 15.00 do 17.00 hod sa uskutoční 
zápis do 1. ročníka Súkromnej ZŠ. Zápis sa týka detí naro-
dených do 31. augusta 2012 a starších, ktoré mali odklad. 
Dopoludnia organizujeme otvorené hodiny, môžete navštíviť vy-
učovanie v našej škole. 

Čo ponúka naša škola prváčikom? 
Okrem Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý je povinný pre 
všetky základné školy  získa Vaše dieťa mnoho ďalších benefi tov. 
Prijímame len dvadsať detí a len jedno z nich integrované. Pr-
vákov povedie pani učiteľka Michaela Kramárová. Triedu čaká 
Hejného matematika - štyri hodinky, vyučovanie šachu, dve 
hodinky angličtiny, deväť slovenčín, projekt na hodine hudob-
nej výchovy, na ktorej okrem spievania a tancovania deti čaká 
aj hra na fl autu, etika, náboženstvo, výtvarná výchova, prvouka                 
a telesná výchova. 

Môžu si vybrať z pestrej palety krúžkov od vedátorov, šikov-
ných ručičiek, nemeckého jazyka až po počítačový. Deti si rady 
vyberajú aj z ponuky Súkromnej ZUŠ, ktorá je priamo v budo-
ve školy. Tu ich čaká výtvarný odbor, fi lmový, divadlo, tanečný                                      
a z hudobného odboru: spev, klavír, keyboard, fl auta, bicie a gi-
tara. 

V priestoroch školy je vybudované pekné ihrisko. V škole majú 
deti veľa možností ako sa uplatniť, rozvinúť svoju osobnosť. Bi-
fľovanie sa u nás nenosí, svoje vedomosti sa učíme využívať.

• Možnosť využiť školský klub od 6.30 do 16.30 hod
• Možnosť vybrať si krúžok alebo niektorý odbor ZUŠ
• Kvalitná kuchyňa, zapojenie do projektu Jedlá zmena
• Služby špeciálneho pedagóga
• Skúsený kvalitný kolektív, úzka spolupráca s rodičmi dieťaťa

K zápisu si prineste rodný list dieťaťa, u rozvedených  rodičov 
rozhodnutie o opatrovníctve. 
Pred zápisom pozývame škôlkarov na obľúbenú tradičnú Roz-
právkovú školičku, ktorá sa uskutoční 22. a 23. marca. Príďte 
podľa toho, kedy Vám to vyhovuje. Novodubnických škôlkarov 
privedú pani učiteľky. Zapojíte sa do školáckeho učenia, vedá-
torskej dielničky, uvidíte divadlo, pomôžete zmieriť pohnevané 
hudobné nástroje a zažijete všeličo iné.

OZNAM

ZÁPISY DO 1. ROČNÍKA V NOVOM ŠKOLSKOM ROKU 2018/2019

Trojkráľové koncerty 2018

Zahraničný hosť koncertov James Evans. Foto: Pavol Rekem.

Oliver (vľavo) a Maxim pri praktickej časti -  tvorbe vrhača kociek.

Vek Počet v %

do 3 rokov 303 2,7

od 3 do 6 rokov 272 2,5

od 6 do 15 rokov 739 6,6

od 15 do 18 rokov 223 2,0

od 18 do 60 rokov 6395 57,5

nad 60 rokov 3192 28,7

SPOLU 11124

Nová Dubnica 9804

Malý Kolačín 329

Veľký Kolačín 565

Obyvatelia bez tvalého pobytu 426

Evidencia za rok 2017

Počet narodených 104

Počet úmrtí 115

Počet prisťahovaných 211

Počet odsťahovaných 199

Počet presťahovaných v rámci mesta 231

Počet cirkevných sobášov 20

Počet občianskych sobášov 32
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Áno čistej vode v SZŠ

V piatok 26. 1. sme sa rozhod-
li uprednostniť hasenie smä-
du čistou vodou. Aby sme si 
túto blahodárnu tekutinu 
dostatočne uctili, deviataci 
vyrobili na Svete práce pre 
prvostupniarov spoločenskú 
hru Áno, čistá voda - životne 
dôležitá. 

V hre nám panáci - 2 fi gúr-
ky - fľašky s čistou vodou pu-

tovali po rozbúrenom mori od 
štartu až po cieľ. Po ceste ich 
čakali rôzne úlohy: popíš ko-
lobeh vody v prírode, vymenuj 
prednosti čistej vody, vymenuj 
3 skupenstvá vody, ako sa volá 
najdlhšia rieka na Slovensku 
apod. Hádzalo sa samozrejme 
s kockou. 

Počas veľkej prestávky nás 
čakali v školskej jedálni okrem 
krčahov s čistou vodou a spo-

ločenskej hry aj zábavné úlohy, 
ako napríklad prenášanie vody 
na lyžičke z vaničky do pohára, 
alebo poskladanie vety z roz-
strihaných písmen. 

Našli sme aj animovanú roz-
právku o kvapkách vody, ktorú 
vytvorili žiaci jednej školy. Ma-
lým deťom sa páčila. Počas 
obeda sme pili samozrejme 
vodu a informačné letáčiky 
nám hovorili, prečo by sme to 
mali robiť čo najčastejšie.

Do jedného dňa sa všetko 
nezmestilo. Preto v pondelok 
k nám zavítala pani sestrička 
Vojsovičová. Jej prezentácia     
o energetických nápojoch bola 
veľmi zaujímavá. Neuvedomu-
jeme si, aké sú nebezpečné       
a že v iných krajinách legisla-
tíva ani neumožňuje kúpu ta-
kýchto nápojov deťmi. Škoda, 
že na Slovensku to tak nie je. 
Naši žiaci však už vedia, prečo 
áno čistej vode.

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka školy

Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy a to vždy len 1 deň pred termí-
nom jeho odvozu, najneskôr do 6:00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom 
meste. Ďakujeme!

Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú 
sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný 
odpad! Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami. Ďakujeme!

Hlavným cieľom predprimár-
neho vzdelávania je podpo-
rovať osobnostný rozvoj detí, 
rozvíjať schopnosti a zruč-
nosti, pripraviť deti na život 
v spoločnosti akceptujúc indi-
viduálne a vekové osobitosti 
detí. 

V súlade s naším školským 
vzdelávacím programom „Spo-                                                                                           
znávame hrou“ plánujeme            
a realizujeme pre deti v mater-
skej škole činnosti umocnené 
zážitkom. 

Z iniciatívy aktívnych špor-
tovcov a učiteľov telocviku sme 
sa súťažami a pohybovými hra-
mi v areáli amfi teátra zapojili do 
Európskeho týždňa športu. 

V septembri sme v materskej 
škole objavovali život v lese pro-
stredníctvom sférického sveta 
v 3D. Lesný svet, starostlivosť 
o lesnú zver a objavovanie krás 

prírody nám umožnil výlet do 
účelového zariadenia lesnej 
pedagogiky v Antonstále Nem- 
šová.

Prioritou projektu Dopra-
va hrou je zážitkovým učením 
smerovať v dlhodobom procese 
ku kladeniu základov výchovy     
k dopravnej disciplíne už v ra-
nom veku. V spolupráci s Mest-
skou políciou sme realizovali 
dopravný deň pre predškolákov 
na dopravnom ihrisku v eloko-
vanom pracovisku Martina Ku-
kučína. 

Na vzdelávacom programe 
prvej pomoci pre deti predškol-
ského veku aktívne podieľala 
záchranárka Adriana Mikulová. 
Prezentácie prebiehali na vy-
sokej úrovni a zároveň deťom 
zrozumiteľne, veku primerane 
a pútavo. 

Galéria Bazovského Trenčín 
poskytla našim deťom možnosť 

zúčastniť sa výstavnej koncep-
cie Originálny a inovatívny po-
hľad na výstavnú činnosť a prá-
cu s verejnosťou  špeciálne pre 
deti predškolského veku spolu   
s výtvarnými aktivitami. 

S cieľom vybudovať pozitívny 
vzťah detí k vodnému prostre-
diu, naučiť sa orientácii nad i 
pod vodou a osvojiť si základné 
plavecké pohyby a ich súhru, 
sme pod záštitou Penguin sport 
clubu Mgr. Lukáša Kuzla reali-
zovali plavecký výcvik v Tren-
čianskych Tepliciach. 

V októbri privítali deti z elo-
kovaného pracoviska Komen-
ského sady účastníkov tradičnej 
výstavy Jablko roka kultúrnym 
programom a výstavou svojich 
prác. Jesenné sviatky späté so 
zberom úrody prezentovali deti 
vo svojich triedach prípravou 
ovocných a zeleninových špe-  
cialít, výrobou rôznych straši-
diel a svietiacich tekvíc. 

V najkrajšom čase predvia-
nočnom sme v materskej škole 
privítali spievajúceho Mikulá-
ša, ktorý deti potešil krásnymi 
koledami aj adventnými kalen-
dármi. Na besiedky s posede-
ním pri stromčeku sme pozvali 
rodičov a blízkych. Advent sme 
oslávili aj na námestí – spoloč-
ným vystúpením predškolákov 
a ochutnávkou medovníčkov 
dňa 15. 12. 2017. 

Mgr. Jana Ványová
riaditeľka školy

Mesto Nová Dubnica vyzý-
va vlastníkov nehnuteľností  
v miestnej časti Kolačín na 
urýchlené pripojenie sa na 
verejnú kanalizáciu vybudo-
vanú v rámci stavby „Záso-
bovanie vodou, odkanalizo-
vanie a čistenie odpadových 
vôd v okrese Ilava.“  

V roku 2016 bola ukončená 
výstavba verejnej kanalizácie 
v Kolačíne,  projekt odkanali-
zovania bol spolufi nancovaný 
z prostriedkov Európske únie.  
Ku dnešnému dňu však mnohé 
nehnuteľnosti neboli pripojené 
na túto verejnú kanalizáciu.

Upozorňujeme, že povin- 
nosť odvedenia splaškových 
vôd do verejnej kanalizácie je 
stanovená legislatívou Európ-
skej únie, pretože zabezpeče-
nie dostatočného množstva 
vody dobrej kvality je dôležité 
pre súčasný aj budúci život 
našej spoločnosti.  Aj vypúšťa-

nie obsahu žúmp  na pôdu, či 
do povrchových vôd, spôso-
buje zhoršovanie kvality pod-
zemných vôd, preto aj zákony 
SR boli v posledných rokoch 
upravené tak, aby podporili 
povinnosť všetkých vlastníkov 
nehnuteľností napojiť sa na ve-
rejnú kanalizáciu, ak je v obci 
vybudovaná. 

Podľa §23 ods. 2 Zák, 
č.442/2002 Z.z. o verejných 
vodovodoch a kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov 
je vlastník stavby alebo vlast-
ník pozemku povinný pripojiť 
stavbu alebo pozemok, kde 
vznikajú odpadové vody, na ve-
rejnú kanalizáciu a splniť tech-
nické podmienky týkajúce sa 
najmä miesta a spôsobu pri-
pojenia na verejnú kanalizáciu                                                                      
a uzatvoriť zmluvu o pripojení 
s vlastníkom verejnej kana-
lizácie, ak v obci, na ktorej 
území sa stavba alebo poze-
mok nachádza, je zriadená                                   

a vlastník stavby alebo vlast-
ník pozemku nemá povolenie 
príslušného orgánu štátnej 
vodnej správy na iný spôsob 
nakladania s odpadovými vo-
dami. Ak tak neurobí, dopúšťa 
sa priestupku  podľa § 40 ods. 1 
písm. e) tohto zákona. V prípa-
de zistenia okresný úrad uloží 
za tento priestupok pokutu 
vo výške od 16 eur do 331 eur,          
a to aj opakovane, ak priestu-
pok pretrváva.

Považská vodárenská spo-
ločnosť, a.s. ako prevádzko-
vateľ  verejnej kanalizácie, 
na základe uvedeného žiada 
tých vlastníkov nehnuteľností 
v Malom a Veľkom Kolačíne, 
ktorým je dostupná verejná 
kanalizácia a ktorí sa dote-
raz nepripojili, o vybudovanie 
kanalizačných prípojok  a ich 
napojenie cez hlavnú revíznu 
šachtu na verejnú kanalizáciu. 
Koordinátorom pre zriadenie 
kanalizačných prípojok je p. 
Šutara, majster kanalizácie, 
tel. 042/4421207, 0908743752, 
ktorý poskytuje technickú 
podporu  a ďalšie informácie 
pri návrhu a  budovaní kanali-
začnej prípojky. 

Veríme, že spoločným úsi-
lím obyvateľov Veľkého a Ma-
lého Kolačína  sa po napojení 
na verejnú kanalizáciu výraz-
ne zlepší kvalita vody v Kola-
čínskom potoku, ako aj kvalita 
vody v studniach pri rodinných 
domoch. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia ŽP

V MŠ poznávame hrou

Pripojme sa na
verejnú kanalizáciu Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

19. 3. 2018 pondelok Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

20. 3. 2018 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

21. 3. 2018 streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, 
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,                           

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, 
Dubová, Dlhé Diely

22. 3. 2018 štvrtok Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němco-
vej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

23. 3. 2018 piatok Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- jarný zvoz objemného odpadu:

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

12. 3. 2018 pondelok Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

13. 3. 2018 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

14. 3. 2018 streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, 
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,                           

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, 
Dubová, Dlhé Diely

15. 3. 2018 štvrtok Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němco-
vej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

16. 3. 2018 piatok Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- jarný zvoz konárov

Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), 
budú sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Žia-
dame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO najneskôr 
v deň zvozu do 7:00! Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO.

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

26. 3. 2018 pondelok
ZO č. 2 pri bývalom SPP, ZO č. 3 pri bývalej 
požiarnej zbrojnici, ZO č. 4 nad cintorínom

27. 3. 2018 utorok
ZO č. 5 pri Termonove, ZO č. 6 Kaňová, ZO č. 7 

Markovica - Kolačín, ZO za Tekosom

Záhradkárske osady - jarný zvoz konárov

Takto naozaj nie...

Jedna z činností vhodná na rozvoj motoriky.

Deti sa hrajú hru Vir-var v školskej jedálni. Foto: SZŠ.
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Otvorenie plesu - primátor mesta Ing. Peter Marušinec                     
a moderátorka Miriam Martináková. Foto: Peter Mrázik.

Hosť večera Fragile. Foto: Peter Mrázik. Vynikajúca zábava s Replay Bandom. Foto: Peter Mrázik.

Pri vstupe do sály vítal hostí primátor mesta s manželkou. 
Foto: Peter Mrázik.

Predtancovanie v réžii tanečnej školy manželov Paškovcov.
Foto: Peter Mrázik.

Prvé tanečné kolo. Foto: Peter Mrázik.

Detský ples MC Ovečkovo

Jednoťácke fašiangy

Karneval materskej školy

Športovali a zároveň fašiangovali        

Dať sa do gala, teda obliecť 
si krásne šaty alebo košeľu     
s kravatou nemusia len do-
spelí, ale i deti.

Tak sa opäť po roku stalo                                                                           
i u nás v Ovečkove. Deti v 

sprievode svojich rodičov           
a starých rodičov si prišli užiť 
trošku fašiangovej zábavy. 
Zažili sme krásne popoludnie 
prepletené tancom a taneč-
nými súťažami. Prišli nás tiež 
navštíviť aj talentované mažo-

retky zo ZUŠ Štefana Baláža 
v Novej Dubnici, ktoré svojim 
vystúpením spestrili náš pro-
gram. 

Nechýbala samozrejme ani 
tombola od štedrých spon-
zorov, ktorým by som aj tou-
to cestou rada poďakovala. 
Veľká vďaka patrí aj všetkým 
ochotným mamičkám, ktoré 
aj napriek svojim povinnos-                
tiam venujú svoj čas a pripra-
via a zorganizujú všetky akcie 
nášho centra. 

Verím, že i na najbližšej 
spoločnej akcii strávime spolu 
príjemné chvíle, kde skĺbime 
rodinný život so spoločenským 
a vytvoríme tak priestor pre 
malých i veľkých.

Zuzana Galková
MC Ovečkovo

Dňa 13. februára 2018 sme 
usporiadali fašiangovú zába-
vu. Pre veľký záujem členov 
a nedostatok priestoru sme 
oslavu urobili v novodubnic-
kom  Repo Gastre. 

Po privítaní členov pani Ko-
pačková povedala stručnú his-
tóriu fašiangov. Veď už v piesni 
„Fašiangy, turíce“ sa spieva, že 
Veľká Noc príde a akýmsi spo-
jivom medzi vážnym  časom 

vianočným a predveľkonočným 
pôstom je práve obdobie fa-        
šiangov, kedy sa ľudia veselia       
a zabávajú. 

Inak to nebolo ani na našej fa-
šiangovej oslave, kde sa 115 čle-
nov ZO ZDS veselilo a zabávalo 
do 23. hodiny. Do tanca nám 
vyhrával pán Rudko Vojtech a 
striedala ho naša „Jednoťácka 
kapela“.  

Po chutnej večeri  nasledoval 
pochod vtipných masiek a zá-
bavných hier a súťaží. 

Program sme ukončili 
„smutným“ pochodom, kedy 
sme odprevadili a pochovali 
pani basu. Keďže zábavy už bolo 
dosť a basa nám bude opäť hrať 
až na Veľkú Noc, popriali sme si 
všetci dobrú noc.

Mgr. Alžbeta Kopačková

Oslavy fašiangov sú v plnom 
prúde a neobišli ani Mater-
skú školu na Ulici Petra Ji-
lemnického v Novej Dubnici. 

Deti prežili tieto sviatky 
tancom, zábavou a súťažami. 

Elokované pracoviská M. Ku-
kučína a J. Kráľa zorganizovali  
karneval v kine Panorex. 

Na začiatku karnevalu sa 
nám v tradičnej promenáde 
predstavili masky, ktorých fan-
tázia nemala hraníc.

Pani učiteľky pripravili 
pre malých aj veľkých ne-
tradičné humorné súťaže. 
Deti boli naozaj šikovné a na 
všetky čakali sladké odmeny. 
A nezaostávali ani rodičia.                                                                                                                                   
Do tanca nám hrala veselá 
hudba a zábava bola razom       
v plnom prúde. Na posilnenie 
nechýbali tradičné šišky. Na 
pamiatku z karnevalu si všetci 
odniesli farebný kornút plný 
sladkostí v  podobe šaša a fot-
ky z veselých fotobúdok.                                                           

Oslava to bola naozaj veľ-
kolepá. Sme radi, že sme ako 
kolektív MŠ mohli stráviť také 
krásne popoludnie s deťmi         
a rodičmi. Tešíme sa na Vás 
opäť o rok! 

Mgr. M. Ježíková Janesová

Stalo sa už tradíciou, že za-
čiatkom roka sa členky ZO 
Únie žien Slovenska v Novej 
Dubnici, stretnú na bowlin-
gových dráhach, aby súťažili 
a zároveň si posedeli pri fa-
šiangových dobrotách. 

V stredu 7. februára sa ich 
tam zišlo takmer päťdesiat. 
Skôr než odštartovala súťaž 

dvoch družstiev, poďakovala sa 
všetkým za spoluprácu členka 
výboru Oľga Dudová, ktorá 
sa rozhodla vo svojej funkcii 
skončiť. Roky verne a farbisto 
zachytávala v kronike všetko, 
čo sa udialo v živote ZO.

Potom už nastúpili na bow-
lingové dráhy dve družstvá 
žien, ktoré posilnilo aj niekoľko 
mužov. Súťažiaci sa s vervou 

pustili do zápolenia a snažili 
sa získať čo najviac bodov, mali 
sme možnosť vidieť aj niekoľko 
výnimočných hodov. Nechýba-
lo pravé športové nasadenie, 
fandenie a ani emócie. Medzi 
jednotlivými hodmi hráči pre-
biehali od bowlingu k stolom, 
kde bolo pripravené občer-
stvenie a fašiangové dobroty.  

Nakoniec sa z víťazstva teši-
la J. Drieniková, druhé miesto 
obsadila V. Berčíková a tretia 
bola M. Žatková. Z mužov zís-
kal najviac bodov M. Vranka. 
Najlepší si prevzali za svoje 
výkony diplomy a symbolické 
ceny.

Všetkým, ktorí túto vydare-
nú akciu pripravili, patrí poďa-
kovanie a oceneným blahože-
láme. Dúfame, že si o rok dajú 
športovú odvetu a že sa k nim 
pridajú aj ďalšie hráčky. 
                                                       
Text a snímka: M. Babuková

XVI. reprezentačný ples mesta Nová Dubnica

Veselé a vtipné masky. Foto: p. Magyar.

Prvé miesto získala Jarmila Drieniková. Foto: M. Babuková.

Spolu sme prežili krásne popoludnie.Na plese nechýbal ani pestrý program. Foto: Ateliér Brozek.
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Fašiangový sprievod s Dychovým orchestrom Nová Dubnica. 
Foto: Peter Jelínek.

Seniori vyzvŕtali pri koncerte Moštenských Pajtášov aj 
primátora Ing. Petra Marušinca. Foto: Impulz Press.

Rýdzi slovenský folklór v podaní Moštenských Pajtášov.               
Foto: Mário Badík.

Deti súťažili v jedení fašiangových šišiek... Foto: OKaŠ.

Nápaditosť kostýmov členov Jednoty dôchodcov pritiahol 
pozornosť mnohých okoloidúcich. Foto: Peter Jelínek.

Už od pôl osmej ráno pripravovala prednostka MsÚ                            
Ing. Evka Lackovičová (1. sprava) slovenský hamburger.

Letný amfi teáter sa postupne zapĺňa... Foto: Mário Badík. ...a dospelí chytali klobásu. Foto: OKaŠ.

Ďakujeme Omšeňáci, tešíme sa na Vás na Fašiangoch 2019! 
Foto: Impulz Press.

Keď šaškovia ožívajú, Fašiangy 
sa začínajú!

Veselé fašiangy v Novej Dubnici

A práve šaško privítal najmen-
šie deti Novej Dubnice na 
karnevale v Detskom centre 
Dubáčik. Medzi mnohé akcie, 
ktoré detské centrum poria-
da pre mamičky a ich detičky, 
patrí táto akcia medzi najobľú- 
benejšie. 

Tento rok nás prišlo navštíviť 
mnoho malých lienočiek, krásne 

princezné, levík, motýlik, slimá-
čik, mucha, Fíha Tralala a mno-
hé krásne ďalšie masky.

Kým sa deti jašili so šaškom 
Jaškom, rodičia ako porotco-
via hodnotili najkrajšie masky. 
Keďže ohodnotené boli všetky 
postavičky, rodičia svojim hla-
som určili len víťazné poradie: 
1. miesto Laurinka Lutty (sli-                                                                                              
máčik), 2. miesto Marínka Tan-

kovičová (mucha), 3. miesto Alž-
betka Petríková (lienka).

Vďaka rodičom, ktorí sa po-
starali o nádherné masky svo-
jich ratolestí, sme prežili jedno 
čarovné popoludnie. Za odme-
nu dostali všetky deti sladkosti            
a hračky. 

Bc. Janka Florianová
vychovávateľka CVČ

Najvoňavejšiu a najchutnej-
šiu akciu v meste sme opäť 
pripravili na sobotu 3. feb- 
ruára. Fašiangy každoročne 
trvajú od Troch kráľov do Po-
polcovej stredy. So zábavou 
sme sa pred 40-dňovým pôs-
tom zvykli  v Novej Dubnici 
patrične rozlúčiť. O zachova-
nie tejto tradície sa snažíme 
na oddelení kultúry a športu  
mestského úradu už dvanásty 
rok.
 

Fašiangy sa začali fašiango-
vým sprievodom okolo Mierové-
ho námestia. V čele  išli členo-
via Dychového orchestra Nová 
Dubnica, ktorí navodili správnu 
fašiangovú atmosféru. Za nimi 

už tradičné trojmetrové postavy 
Frída a Cecilky. A o ďalšie mas-
ky naozaj nebola núdza. Naráta-
li sme ich takmer 150!  Členovia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
(veľká vďaka patrí pani Alžbete 
Kopačkovej), divadelný súbor 
a spevácka skupina Dolina                             
z Omšenia, seniori zo Sobla-
hova, ale aj široká verejnosť sa 
predviedli v maskách veselých 
i strašidelných. Bola tu Sne-
hulienka s trpaslíkmi, Cigán-
ky, medveď, policajti, mäsiari                                                 
s korálikmi zo safalátok, sestrič-
ka s rumovou injekciou, Dok-
tor Jajbolí, kovboji, Indiáni...               
V sprievode bol aj Tepličan Ivan 
Rýdzi preoblečený za čerta: „Na 
fašiangoch u vás som už dru-

hýkrát, kostým mám 20 rokov 
a pravidelne ho používam na 
Mikuláša, no a teraz u vás. Je 
tu perfektná atmosféra, sprie-
vod nemá chybu, na budúci rok 
isto prídem s celou rodinou“.                                                                       
K sprievodu sa postupne pridá-
vali ľudia stojaci pri ceste, tak-
že do „amfíku“ dorazil v počte 
takmer 400 účastníkov. 

Tam už ich čakali opäť chut-
né, tradičné fašiangové špeci-
ality. Za gurmánsku časť ak-
cie zodpovedala Mäsovýroba 
Hôrka. Bola to ich premiéra 
a majstri mäsiari ju zvládli na 
jednotku. Pečené prasiatko, 
zabíjačková kaša, lalok, pečené 
mäsko, držková polievka, klobá-
sy, oškvarky  rozvoňali celý am-

fi teáter. Len tie rady! Niektorí 
čakali aj pol hodinu. Sľubujeme, 
že na budúci rok tento problém 
napravíme!

Premiéru mal aj slovenský 
hamburger – chlieb s masťou 
a cibuľou od prednostky MsÚ 
Evky Lackovičovej a vyni-
kajúca kapustnica náčelníka 
Mestskej polície Pavla Šimáka. 
Za čerstvý chlebík ďakujeme 
sponzorom - pekárňam Kopek 
Plus, s.r.o z Dolných Kočko-
viec, Sezam z Nemšovej, IMDK                                                                                 
z Trenčína a Teplanskej pekár-
ni. Zasa raz sme si mohli potvr-
diť, že bežný sortiment na pul-
toch mäsiarstiev sa nevyrovná 
tým najčerstvejším a poctivo 
pripraveným zabíjačkovým 

dobrotám! 
O pitný režim a  fašiangové  

šišky sa postarala prevádzka 
Amfi k Pubu. Ďakujeme im tiež 
za  občerstvenie pre účinkujú-
cich a organizátorov, ktorých by 
chladné počasie bez horúceho 
čaju zrejme zmohlo. Ďakuje-
me tiež Mäsovýrobe Krásno za 
možnosť ochutnať ich vynikajú-
cu Balaton klobásu a Staročes-
kú slaninu.  

V programe, ktorý otvoril 
primátor mesta Ing. Peter Ma-
rušinec a moderoval ho Peter 
Domáň, postupne vystúpili 
heligonkári Moštenskí Pajtáši, 
Veselé trio Pavla Gubančoka             
a skupina Duo M, ktorí známy-
mi a chytľavými hitmi bodovali.

K veselej atmosfére prispeli 
aj fašiangové súťaže v jedení 
šišiek, klobás „z udice“ a živý 
fúrik. Zábava trvala až do tre- 
tej, kedy sa mikrofónu ujal mo-
derátor a primátor mesta Ing. 
Peter Marušinec, aby vyloso-
vali tombolu. Zároveň pozvali  
návštevníkov na pečené pra-                                                                                  
siatko za symbolické jedno euro 
za porciu (s dotáciou mesta). 

Organizátori   ďakujú všet-
kým, ktorí svojimi nápadmi, 
ochotou a prácou prispeli              
k tomu, že FAŠIANGY 2018 sa    
v našom meste vydarili k spo-
kojnosti všetkých účastníkov.  

Eva Kebísková
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Celovečerné premietanie najlepších cestovateľských a expedičných fi lmov o dobrodružstve, divokej 
prírode, extrémnych zážitkoch a v neposlednom rade adrenalínových športoch. Festival sa koná vo 
viac ako 200 slovenských a českých mestách. Príďte si užiť adrenalín a spoznať cudzie krajiny. 

Kino Panorex Nová Dubnica / štvrtok 8. marca 2018 o 17:00 hod. / vstupné 2,50€ 

Prvý blok - začiatok o 17.00 hod. (dĺžka 92 minút): DugOut (53 min.) / Oči Boha (31 min.) / Oddaný (8 min.)
Prestávka - 18:45 - vernisáž výstavy členov FOTOKLUBU POVAŽIE: KRAJINA OKOLO NÁS 
Druhý blok - začiatok o 19.00 hod. (dĺžka 77 minút): Teória šťastia (36 min.) / Back to Heights (15 min.) / Nefritové vody (26 min.)

Informácie a vstupenky: oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 112, mail: kebiskova@novadubnica.sk.

DugOut (Veľká Británia / 2017 / Dĺžka: 53 min / Réžia: Benjamin Sadd Sekera)
Vnútro ekvádorskej džungle. Dvaja dobrodruhovia a rodina z Amazonie. Dugout znamená loď vy-
tesaná z jediného  kmeňa. A presne takú  loď si vytesali dvaja dobrodruhovia Ben a James. Kam 
sa na nej až doplavia? 

Oči Boha (Nemecko / 2017 / Dĺžka: 31min / Réžia: Olaf Obsommer)
Rieka Saryjaz láka tých najlepších kajakárov už od 30. rokov minulého storočia. Dobrodruhov, 
športovcov a bláznov, ktorí na pomedzí Kirgizska a Číny majú odvahu vystaviť sa silnému prúdu      
v kaňone, aby sa na konci svojej cesty pozreli do očí Bohu. Desať dní na hranici ľudských možností. 
Desať dní šťastia. 

Oddaný (Nórsko / 2017 / Dĺžka: 8min / Réžia: Shams & Alex Aimard)
Voľné potápanie s kosatkami na nórskom pobreží. Jacques de Vos je podmorským fotografom, kto-
rý trávi väčšinu času freedivingom s kosatkami. Toto zviera s prezývkou zabijak je v skutočnosti  
sociálnym tvorom, ktorý nie je pre človeka nebezpečný. Nádherná snímka o spievajúcich krásavi-
ciach mora. 

Teória šťastia (Slovensko / 2017 / Dĺžka: 36 min / Réžia: Rasťo Hatiar)
Poetický fi lmový príbeh o kontraste lezeckých generácií. Ľubo Rybanský bol veselý chlapík vo fl a-
nelovej košeli, s  bradou a s neuhasiteľnou iskrou v oku. Pôsobil ako učiteľ stredného odborného 
učilišťa chemického, potom ako chatár na bývalej Chate kapitána Rašu pod Kriváňom a na Žiar-
skej chate v Roháčoch. Miloval šport. Behal extrémne horské ultramaratóny, jazdil dvadsaťštyri-
hodinovky na lyžiach, podnikal niekoľkodňové pochody. Objavil  lezeckú oblasť Hrádok v pohorí 
Vtáčnik, vytvoril aj množstvo prvovýstupov vo Vysokých Tatrách. Ľubo Rybanský zomrel vlani na 
jeseň vo svojich 85 rokoch.

Back to Heights (Česká republika / 2017 / Dĺžka: 15min / Réžia: Jan Zurek)
Niekedy stačí jeden krok, jedno zlé rozhodnutie...Anna Kuchařová, absolventka ČVUT Praha, sa 
po úraze kolena vydáva na expedíciu do Maroka, kde hľadá motiváciu a odvahu postaviť sa  na 
highline. Medzi červenými skalami, v púšti na úpätí piesočných dúm sa prechádza po tenkom lane, 
ktoré nie je ani vidieť. Film o hľadaní rovnováhy „tam hore“ ale aj v živote. 

Nefritové vody (Nový Zéland / 2017 / Dĺžka: 26min / Réžia: Simon Waterhouse)
Kathmandu Coast to Coast je jedným z najstarších multišportových pretekov na svete. Už od roku 
1983 sa športovci vydávajú na trať dlhú 244km, ktorá spája východné a západné pobrežie Nového 
Zélandu. V štartovom poli sú aj dve ženy – Hollie, ktorá prekonala rakovinu a Robyn, ktorá si chce 
posunúť hranice toho, čo dokáže. Obidvom sa podarí prežiť pocit sunáležitosti s prekrásnou no-
vozélandskou prírodou.

NECHAJTE SA POZVAŤ

Výstava fotografi í Fotoklubu Považie „Krajina okolo nás“, bude     
otvorená vo štvrtok  8. marca o 18:45 vo vestibule kina Panorex 
počas prestávky medzi blokmi fi lmového festivalu Expedičná 
kamera.

Občianske združenie Fotoklub POVAŽIE bolo založené v no-
vembri 2009 a jeho cieľom je aktívne združovať profesionálnych 
a amatérskych fotografov regiónu Považie. 

Združenie má 9 členov, ktorí sa venujú hlavne foteniu krajiny, príro-
dy, športu a reportážnej fotografi i. Niektorí majú za sebou aj úspeš-
nú publikačnú činnosť a fotia pre slovenské a zahraničné médiá. 
Jedným z hlavných zámerov združenia je napomáhať členom pri 
ich odbornom raste a taktiež výraznou mierou prispieť k prezento-
vaniu ich tvorby doma aj v zahraničí. 

Ing. Mario Hrubý, prezident o.z. Fotoklub POVAŽIE

Láka vás KVÁSKOVANIE? 
príďte 20. marca o 17:00 hod. do Kultúrnej besedy
na prednášku Naty Žúrekovej Štefkovej 
Vstup voľný!

Na svoje si prídu začiatočníci, ale aj tí, ktorí už kváskujú. Pred-
náška bude zameraná na pochopenie podstaty kváskovania – 
prípravy  kváskového cesta. 

Čo vás čaká? 
Pochopíte podstatu kváskovania, jeho princípy a jednotli-
vé kroky. / Budete degustovať chlieb. Rozoberiete jeho chuť, 
štruktúru, jemnosť, nadýchanosť, chrumkavosť kôrky. / Budete 
analyzovať kvások. Čo to je, ako vzniká, ako pracuje, ako vonia. 
/ Rozoberiete možné chyby chleba a kvásku. Ich príčinu a mož-
nosti ich odstránenia. / Dozviete sa tipy ako kváskovať aj počas 
pracovného týždňa, ako si z kváskovania urobiť životný štýl. / 
Odnesiete si svoj kvások domov. / Možnosť nákupu pomôcok na 
kváskovanie a knihy Kváskovanie.

Čo si máte na prednášku priniesť? Dobrú náladu  

Čo si z prednášky odnesiem?
Vedomosti o kvásku a kváskovaní a aj praktické vyskúšanie, 
ako kvások založiť, ako cesto spracovať a ako chlebík upiecť. / 
Založený kvások (treba priniesť vlastnú nádobku).

PRIŠLA SOM BOJOVAŤ O VÁŠHO MUŽA… 
alebo A ČO JA, LÁSKA?
Nedeľa  8. apríla o 19:00 hod.
kino Panorex

Na zemi kufre a v tvári odhodlanie ženy, ktorá nemá v úmysle 
opustiť domov jedného zabehnutého manželského páru žijúce-
ho v klasickom stereotype. Odkiaľ sa vzala, kto to je a prečo tie 
kufre v obývačke ostávajú, je záhadou. Hru napísala autorka 
Tatiana Kusá ako rozhlasovú hru, ktorá bola zinscenovaná pod 
názvom “A čo ja, miláčik?”. Medzi divákov sa vracia vo forme di-
vadelnej produkcie KUMŠT PRODUCTION, ktorá v nej ponúkla 
účinkovanie skvelej Marte Sládečkovej v úlohe Margit, ktorá bo-
juje s mladou a krásnou Skarlet (Dominika Kavaschová) o svoj-
ho muža (Martin Mňahončák). Kto bude víťazom? Vstupné 13 €. 

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Sobota 24. marca o 14:00 hod.
vestibul kina Panorex 

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče, veľ-
konočné a jarné dekorácie alebo veľkonočné špeciality. Organi-
zuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci so školami, školskými zaria-
deniami mesta a umeleckými remeselníkmi.

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR  KOLÍSKA
Program pri príležitosti Dňa učiteľov 
Utorok 27. marca o 15:00 hod., kino Panorex 
                

Detský folklórny súbor KOLÍSKA pôsobí pri Súkromnej základ-
nej umeleckej škole v Dubnici nad Váhom. Pedagógom súboru 
je Magdaléna Furmánková. Súbor má 150 členov a tvoria ho žia- 
ci od 5 do 16 rokov. Základom repertoáru súboru sú pôvodné 
tanečné čísla vytvorené na základe národopisných výskumov         
v rôznych oblastiach Slovenska. Program je organizovaný aj 
pre verejnosť.

Expedičná kamera 2018
v Novej Dubnici už 8. marca



Spomienky a poďakovania

Narodili sa: Matúš Richtárik, Matej Počiatek, Oliver 
Marton, Anastázia Šmatláková, Richard Kádora, Samuel 
Zemko

Smútime: Ján Zahradníček, Jozef Huňavý, Milan Vojtech, 
Irena Stehlíková

Spoločenská kronika
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Ľudmila Mináriková
Dňa 24. januára uplynulo 5 rokov, odkedy 
nás opustila naša mama, babka a prababka               
Ľudmila Mináriková. S úctou a láskou spomí-
najú deti s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú pomienku.

Alena Martišová-Vajdová
Dňa 28. februára uplynie rok, odkedy nás na-
vždy opustila manželka, mama a babka Alena 
Martišová-Vajdová. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou spomínajú man-
žel, synovia Vladimír, Milan, Miroslav, vnuk 
Jakubko, sestra Helena a ostatná rodina.

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynulo 5 rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná manžel-
ka, mama a babka Emília Pappová. Smútok                       
a žiaľ v srdci máme, na Teba s láskou spomí-
name. S láskou a úctou spomínajú manžel, 
deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Emília Zelková
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 1. marca uplynie 35 rokov, 
čo nás navždy opustila naša drahá manžel-
ka, mama a babka Emília Zelková. Venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. Smútiaca 
rodina.

Rudolf Reisenauer
Dňa 26. februára uplynulo osem rokov, odke-
dy nás navždy opustil manžel, otec a dedko 
Rudolf Reisenauer. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spomienku. Spomí-
na manželka, dcéra s rodinou a zať s rodinou.

Anna Kolková a Ján Kolek
Dňa 27. februára si so smútkom v srdci pripo-
menieme 5 rokov, čo nás opustila naša mama 
a babka Anna Kolková. Dňa 16. decembra 
2017 uplynulo 25 rokov, čo nás náhle opustil 
otec a dedko Ján Kolek. Kto ste ich poznali, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.         
S láskou a úctou spomína syn Ján, dcéra                                        
Helena s rodinou a ostatná rodina.

Štefan Dudáš
Dňa 17. februára uplynul rok, čo dotĺklo lás-
kavé srdce drahého manžela, tatinka, dedka 
a pradedka Štefana Dudáša. S láskou v srd-
ci a smútkom v duši spomínajú manželka                      
Emília, dcéry Daniela a Ivana s rodinami. Kto 
ho poznal spomenie si, kto ho mal rád, nikdy 
nezabudne.

Dňa 29. 1. 2018 o 11.15 hod. prijala hliadka mestskej polície oznámenie, že vo dvore Komenského sadov pri dome č. 61 leží na zemi muž, 
ktorý pravdepodobne dostal epileptický záchvat. Po príchode na miesto sa pri mužovi nachádzala pani, ktorá poskytovala 70-ročnému 
obyvateľovi mesta prvú pomoc. Po privolaní záchrannej zdravotnej služby bol transportovaný do FN v Trenčíne.

Dňa 26. 1. 2018 o 02.08 hod. bola obsluhou kamerového systému mestskej polície spozorovaná pred podnikom REGENA skupinka troch 
ľudí, dvaja muži a jedna žena so psom. Jeden z mužov začal fyzicky útočiť na ženu so psom. Viackrát ju udrel do hornej časti tela. Druhý       
z mužov sa útočníka snažil spacifi kovať, no neúspešne. Vo fyzickom napádaní stále pokračoval. Po príchode hliadky na miesto bol 36-ročný 
obyvateľ mesta predvedený na oddelenie mestskej polície za účelom zistenia totožnosti a podania vysvetlenia k spáchanému priestupku. 
Uvedený priestupok osoby bol riešený v blokovom konaní.

Pozitívne zviditeľniť knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie je cieľom 19. ročníka celoslovenského podujatia „Týždeň 
slovenských knižníc 2018“.  

I naša knižnica sa každoročne pripája a v mesiaci marci ponúka rôzne aktivity. Jednou z nich je i „Týždeň otvorených dverí„. 
V dňoch od 5. do 9. marca 2018  pozývame  všetkých, ktorí majú záujem pravidelne navštevovať knižnicu a rozšíriť rady našich 
stálych čitateľov. Nových členov zapíšeme bezplatne a stálym zákazníkom, ktorí sa pozabudli a nevrátili knihy v stanovenom termíne, 
odpustíme pokuty. 

Môžeme ponúknuť kvalitný fond pravidelne dopĺňaný novými knihami, časopisy, bezplatný internet, tlač z PC, skenovanie i kopírova-
cie služby. K dispozícii je i on-line katalóg, ktorý nájdete na webovej stránke mesta – knižnica.

Marta Bieliková, vedúca MsK

Amode

Z bloku mestskej polície

Týždeň otvorených dverí v mestskej knižnici

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

ZĽAVY NA VŠETKY SLUŽBY OD 50 DO 500 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Novootvorená predajňa dámskeho
a detského oblečenia

Tešíme sa na Vašu návštevu

Prevádzka: Topolová ul.991/27 Nová Dubnica

(polyfunkčný bytový dom Letka)
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Novodubnický šachový turnaj

Hasiči hodnotili uplynulý rok

Výročná turistická 
schôdza KST
Klub slovenských turistov 
Kolačín   privítal svojich čle-
nov a sympatizantov na vý-
ročnej členskej schôdzi, kto-
rá sa uskutočnila vo štvrtok 
25. januára 2018 o 17. 30 hod. 
v Kultúrnom dome Kolačín. 

Členovia hodnotili uplynulý 
rok 2017, ocenili najaktívnej-
ších a prijali nových členov.      
V roku 2018 bude mať KST 
Kolačín viac ako 80 registro-
vaných členov.  Prerokoval sa 

a schválil plán činnosti na rok 
2018. Členov, ktorí sa schôdze 
nemohli zúčastniť,  žiadame                                                                                      
o zaplatenie členského prís-                                                                                                   
pevku na rok 2018, záujemcov       
o členstvo prosíme o zaslanie  
vyplnenej prihlášky a člen-
ského príspevku najneskôr do               
15. 2. 2018.

Informácie nájdete aj na 
webovej a facebookovej strán-
ke KST Kolačín.

Soňa Kačíková

V nedeľu 4. februára 2018 
sa konal v Kultúrnom dome 
v Kolačíne detský šachový 
turnaj zaradený do celoslo-
venského seriálu turnajov 
Grand Prix Mládeže. 

Zúčastnilo sa ho 92 detí           
z blízkeho okolia i zo vzdiale-
nejších regiónov Slovenska. 

Turnaj bol zorganizovaný            
s podporou šachového klubu 
Dubnica nad Váhom, Regio-
nálnej šachovej akadémie Po-
važie a klubu Amavet č. 966, 
ktorý pracuje pri SZŠ Nová 
Dubnica. 

Víťazom turnaja sa stal Ka-
rol Kostelanský (ŠK Považské 
Podhradie), druhý skončil Ja-

kub Blaho (ŠK Strelec Devín-
ska Nová Ves) a tretí bol Pat-
rik Orgoň (ZŠ Veľkomoravská 
Trenčín). V rovnakom poradí 
si chlapci rozdelili medaily         
v kategórii C14. 

Medzi účastníkmi sa ne-
stratili ani deti z Novej Dub-
nice, hlavne dievčatá, ktoré si 
vybojovali medaily v svojich 

kategóriách - Martina Šošovič-
ková (SZŠ Nová Dubnica) sa 
umiestnila na druhom mieste 
v kategórii D11 (celkovo 18. 
miesto), Stela Ulmanová (SZŠ 
Nová Dubnica) sa umiestnila 
na treťom mieste v kategórii 
D14 (celkovo 23. miesto) a na 
treťom mieste v kategórii D8 
(celkovo 88. miesto) sa umiest-
nila Chiara Šinková (ZŠ na Uli-
ci Janka Kráľa). 

Z chlapcov sa najlepšie dari-
lo Kamilovi a  Michalovi Horní-
kovcom (SZŠ Nová Dubnica), 
ktorý sa umiestnili v celkovom 
poradí na 32. a 33. mieste.

Oceniť drobnosťami všet-
kých účastníkov turnaja sa 
nám podarilo i vďaka spon-
zorom hlavne z Novej Dub-
nice, za čo im patrí poďako-
vanie. Rovnako ďakujeme 
mestu Nová Dubnica, ktoré 
nám umožnilo uskutočniť tur-
naj v kultúrnych priestoroch 
a tak prispieť k jeho príjemnej 
atmosfére.

Ing. Marián Šošovička

Začiatok nového roka je ča-
som, kedy spomíname na rok 
predošlý a hodnotíme,  čo 
všetko sa udialo. Inak tomu 
nebolo ani v Dobrovoľnom 
hasičskom zbore Nová Dub-
nica – Kolačín. 

Jeho členovia sa stretli 26. 
januára na výročnej členskej 
schôdzi, kde  za vysokej účasti 
93 svojich členov a hostí spo-
ločne hodnotili rok 2017, plá-
novali podujatia na rok 2018 

a zhodnotili  výkony svojich 
zástupcov v hasičských súťa-
žiach. 

Okrem úspechov  nezabud-
li ani na jubilantov a verných 
členov, ktorým udelili ocenenie 
za vernosť . Ocenenie 40 rokov 
za vernosť sa neudeľuje každý 
rok a svedčí naozaj nielen o 
oddanosti členov DHZ, ale aj 
o dlhodobej aktívnej činnosti 
zboru. Schválili prijatie no-
vých členov, ktoré  je zárukou 
pokračovania hasičskej tradí-

cie v budúcnosti. Tento rok sa 
zbor rozrástol o 3 členky.

Počas schôdze  sa členovia 
oboznámili s priebehom re-
konštrukcie požiarnej zbroj-
nice a predstavil sa im ďalší 
postup rekonštrukcie v roku 
2018. Do diskusie sa zapojili aj  
prizvaní  hostia z iných zborov, 
zástupcovia mesta, zástup-
covia iných partnerských or-
ganizácií, podporovatelia, ale              
i delegát za okres Ilava. Mnohí 
z nich vyjadrili svoje potešenie 

z toho, že zbor dosahuje výbor-
né výsledky a úspechy, jeho 
aktivity sú viditeľné aj mimo 
okresu a že sa členská základ-
ňa rozrastá každým rokom        
o nových členov.

Ďakujeme teda všetkým 
zúčastneným za ich priazeň           
a veríme že sa  v takomto  po-
čte stretneme i na budúci rok. 

Dušan Kačík
predseda DHZ

Turistické okienko

Ples športovcov
TJ Kolačín

Začiatok roka bol opäť upo-
náhľaný - zimná  príprava na 
jarnú sezónu - tréningy na 
umelej tráve v Kolačíne, prí-
pravné zápasy v Dubnici nad 
Váhom a v športovej hale. 

To nás však neodradilo a 27. 
januára sme usporiadali už                                                                            
4. ročník PLESU ŠPORTOV-
COV v Dome kultúry v Kolačíne. 

O zábavu sa postarali hudob-
né skupiny Triton, Leo Band         
a folklórny súbor Mladosť. 
Úžasná plesová atmosféra, vy-

nikajúce jedlo, zaujímavá a hod-
notná tombola, to všetko ocenilo 
140 hostí, ktorí sa zabávali až do 
skorých ranných hodín.     

Chcem sa poďakovať všet-
kým, ktorí pomáhali pri prípra-
ve plesu, ale aj ostatných po-
dujatí. Vďaka patrí mestu Nová 
Dubnica za poskytnutie priesto-
rov a celoročnú podporu. 

Jaroslav Tlapák
predseda TJ Družstevník
Kolačín

Na členskú schôdzu prišli všetky vekové kategórie hasičov. 

Víťazky: zľava M. Šošovičková, N. Čírska a S. Bochničková.

Šachovej výzvy sa zúčastnilo takmer 100 detí. Foto: Daniel Duda.

Výbor DHZ Kolačín. 

Úspešné: zľava S. Ulmanová, A. Zetocha a M. Krahulcová. 


