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Deň matiek v Domove 
dôchodcov Príhovor primátora

k 60. výročiu mesta

V manželstve nesúhlas nie je 
ani zďaleka taký nebezpečný, 
ako tajomstvá. 
Tajomstvá živia nedôveru.

Štefan Wallner - farár

Nedávno sme si pripomenu-
li Deň matiek – deň, na kto-
rý by sme v každodennom 
zhone nemali zabúdať. Pri 
príležitosti tohto sviatku sa 
každoročne stretávajú aj 
obyvatelia novodubnického 
zariadenia pre seniorov, aby 
si uctili všetky mamičky, ba-
bičky a prababičky. 

V stredu 10.mája riaditeľka 
zariadenia Ing. Mgr. Margita 
Urbanová privítala zástupcu 
primátora Bc. Pavla Pažítku, 
prednostku MsÚ Ing. Evu 
Lackovičovú a vedúcu Odd. 

soc. vecí a školstva Mgr. Zu-
zanu Vankovú a ďalších hostí. 
Zástupca primátora prednie-
sol prípitok a poďakoval sa 
všetkým mamičkám za ich lás-
ku, nehu a starostlivosť,  kto-
rou každá matka zahŕňa svoje 
deti. Poďakoval sa im nielen 
milým slovom, ale aj kvietkom 
a sladkým darčekom. Úsmev 
na tvárach vyčarili so svojím 
programom deti z MŠ na Ul. 
Kukučínova. Aj tento rok pa-
novala počas celého programu 
pohoda a dobrá nálada. 

J. Bajzíková
Milí  spoluobčania!

Tak, ako si ľudia pripomí-
najú svoje životné výročia, 
obyvatelia miest a obcí si pri-
pomínajú výročie založenia,, 
resp. prvej písomnej zmienky 
svojho mesta či obce. Naše 
mesto sa v týchto dňoch doží-
va okrúhleho jubilea – 60 rokov 
od jeho založenia. Preto som 
rád, že môžem Novej Dubnici 
zaželať všetko najlepšie.

Pripomeňme si teda zopár 

okamihov z jej minulosti.
S výstavbou Novej Dubnice  

sa začalo podľa projekčného 
návrhu vypracovaného ume-
leckým ateliérom národného 
umelca, architekta Jiřího Kro-
hu v roku 1951. O dva roky ne-
skôr, v zime 1953 bol vybudova-
ný  prvý objekt mesta – Domov 
mladých. Až do roku 1957 bola 
Nová Dubnica sídliskom, kto-
ré administratívne patrilo pod 
Dubnicu nad Váhom  s názvom 
„Socialistické mesto“.

Jeho prvými obyvateľmi 

boli mladí ľudia, ktorí s chuťou 
prekonávali  prekážky. A tých 
veru bolo dosť. Po nákupy cho-
dili do Trenčianskej Teplej ale-
bo Dubnice nad Váhom. Chý-
bali jasle, školy, komunikácie, 
obchody.

Ako rástol počet nových do-
mov, pribúdali aj noví obyvate-
lia. Na ustanovujúcej schôdzi 
miestneho národného výboru 
1. júna 1957 jej účastníci pri-
jali názov Nová Dubnica. Bu-
dovala sa obchodná sieť, pod 
názvom Tatran  vznikla telo-

výchovná jednota, začala sa 
kultúrna činnosť otvorením 
kina Mier. V osvetovej besede 
bola obyvateľom k dispozícii 
knižnica a vyšlo aj prvé číslo 
miestneho spravodajcu „Hlas 
Novej Dubnice“.

Dňa 8. júna 1960  bol  Novej 
Dubnici  priznaný štatút mes-
ta.

Minulosť je istá, nedá sa 
na nej nič zmeniť. Ale na bu- 
dúcnosti je najkrajšie práve 
to, že si ju môžeme tvoriť 
sami. Od položenia základ-
ného kameňa vyrástla Nová 
Dubnica na príťažlivé mesto a 
jej prví obyvatelia sú už dnes 
v dôchodkovom veku. Naše 
mesto má nádherné budovy a 
ulice. Nie však tie sú tým, čo 
mesto robí mestom . Sú to ľu-
dia, ktorí v ňom žijú  a ktorí dá-
vajú budovám a uliciam život. 

Chcem sa Vám  všetkým  
úprimne  poďakovať, pretože 
ste to práve vy, milí  Novo-
dubničania, ktorí tu žijete a 
pracujete a  vytvárate bohat-
stvo nášho mesta. 

Želám nášmu mestu do ďal-
ších rokov  slušných a praco-
vitých obyvateľov, ich múdre 
rozhodnutia, veľa šťastia a 
úspechov.

Ing. Peter Marušinec 
primátor mesta

Zástupca primátora odovzdal každej mamičke kvietok.

???

Slovko pre manželov
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Druhý polrok v ZŠ na Ulici Janka Kráľa

Šesťhodinový čitateľský maratón
aj v našej knižnici

Rekonštrukcia hodín na námestí

Mestská tržnica v novom šate. Foto: Peter Jelínek

Svetový Deň Zeme na ZŠ J. Kráľa.

Šesťhodinový čitateľský maratón.

Obnovené mestské hodiny v noci aj svietia. Foto: P. Jelínek

Deti pri rôznych aktivitách počas roka.

V týchto  jarných mesiacoch 
pristúpil Bytový podnik, 
m.p.o., Nová Dubnica ako 
správca tržnice na základe 
rozhodnutia vedenia Mes-
ta Nová Dubnica k obnove 
Mestskej tržnice. 

Celá tržnica bola vyčistená 
– horná krytina lexan, kon-
štrukcia, žľaby, namaľovaná 
konštrukcia, namaľované sto-
ly, vytmelené žľaby, zrekon-
štruované bolo nevyhovujúce 
elektrické vedenie, boli osade-
né nové exteriérové zásuvky, 
nové nízko nákladové LED 
osvetlenie, natiahnuté nové 
protislnečné plachty koľko roz-
počet dovolil a vpredu osadený 
nový svietiaci erb mesta s ná-
pisom Mestská tržnica.

Zaslúžia si to naši obyvate-
lia, ale i predajcovia. Niektorí 
dokonca aj pridali ruku k dielu 
novým náterom svojich stán-
kov. Veríme, že tí zostávajúci 
ešte tak urobia.

Naša mestská tržnica jed-

noducho patrí ku koloritu 
nášho mesta, ale i okolitého 
regiónu. Vždy keď nám to pra-
covné povinnosti dovolia, radi 
sa zastavíme v tržnici. 

A tak sme sa spýtali na 
spokojnosť s obnovou tržni-
ce aj niektorých dlhoročných 
predávajúcich a nakupujú-
cich:

Miloš Kočkovský, predáva-                       
júci kvalitné syry, čerstvé 
vajcia a ďalší drobný tovar 
nám povedal: „Toto miesto už 
potrebovalo obnovu. Tržnicu     
navštevuje veľa ľudí, myslím, 
že sa tu budú dobre cítiť. Ja 
som spokojný“.

Nakupujúca staršia pani po-
vedala: „Ja sem chodím často. 
Konečne to tu pekne vyzerá. 
Ďalšia rekonštrukcia by mala 
byť v kine Panorex. To ešte 
chýba v našom meste.“ 

Veríme, že občania, ale aj 
predávajúci budú spokojní                    
v obnovených priestoroch trž-
nice.

Po rušnom vianočnom obdo-
bí sme si doma cez prázdni-
ny oddýchli a naplno sa pus-
tili do druhého polroku. 

Rozbehli sa aj rôzne športo-
vé súťaže, kde sme sa umiest-
ňovali vždy na popredných 
miestach. Nezaostávali ani 
predmetové olympiády, či 
spevácke a recitačné súťaže, 
kde sme tiež získali postupo-

vé miesta. Taktiež sme sa za-
pájali do aktivít mesta Nová 
Dubnica pri príležitosti 60. 
výročia jeho vzniku. Prebehol 
lyžiarsky výcvik, zber papie-
ra i aktivity pre predškolákov                   
v našej škole. Žiakom sme 
nezabudli pripomínať význam-
né dni, preto v marci prebehli 
aktivity k Svetovému dňu vody. 
Opäť sme sa obliekli do modrej 
farby a konala sa aj súťaž v pití 

čistej pramenitej vody. V apríli 
sme si zasa spomenuli na Sve-
tový deň Zeme, kedy sa každá 
trieda zelenala a tiež si  medzi 
sebou aj zmerali sily v triedení 
odpadu a správnom priraďo-
vaní kontajnerov k odpadkom. 
Nezaháľali sme ani na pred-
mete Technika, kde si žiaci 
precvičili svoje zručnosti v šití, 
varení, či výrobe veľkonočných 
kraslíc. Nedávno sme absolvo-

vali exkurziu do Osvienčimu, 

kde si žiaci pripomenuli, aké 

hodnoty je v dnešnom svete 

dôležité mať na pamäti. V po-

slednom štvrťroku nás čaká 

ešte veľa exkurzií, besied aj 

iných aktivít, o tých však bude-

me informovať nabudúce.

PaedDr. Mária Galovičová

Celoslovenský detský  čita-
teľský maratón vznikol s cie- 
ľom pritiahnuť k čítaniu čo 
najviac detí. Hlavným orga-
nizátorom 10. ročníka je Lin-
ka detskej istoty a krstnou 
mamou spisovateľka Oľga 
Feldeková.

         
K aktivitám, ktoré podpo-

rujú čítanie detí sa pripája           
i naša knižnica. Maratón bude 
odštartovaný v priestoroch 
Mestskej knižnice 31. mája 
2017 v čase od 9.00 do 15.00. 
Počas šiestich hodín sa spolu 
s deťmi pokúsime prekonať 
vlaňajší rekord vo verejnom 
čítaní.

Kto sa môže zúčastniť?
Každý, kto vie čítať a nemá 

viac ako 18 rokov. Každé dieťa 
zvládne svoju trať prečítaním 
jednej strany z knihy, ktorú 
vyberie knižnica. Tí menej 
zdatní v čítaní sa nemusia báť, 
máme knihu pripravenú i pre 
nich.  Účastníci maratónu po-
tvrdia svoju účasť zapísaním 
sa do pripraveného zoznamu. 
Všetky zúčastnené deti budú 
zaradené do celoslovenského 
zlosovania.

Pozývame jednotlivcov, trie-
dy i družiny. Príďte,  podporte 
jedinečnú akciu a pripojte sa     
i vy k pokusu o prekonanie re-
kordu a zápisu do Slovenskej 
knihy rekordov.

    
Marta Bieliková

Tak ako u človeka, kde                   
každý má svoj vek a každý 
človek vo svojom veku inak 
funguje, aj hodiny na Mie-
rovom námestí už dosiahli 
svoj vek. Preto sa vedenie 
mesta rozhodlo, hodiny zre-
konštruovať tak, aby oby-
vateľom mesta mohli slúžiť 
ďalšie dlhé roky.

 
Keďže mesto má svoj histo-

rický vzhľad, vedenie rozhod-
lo, že tvar hodín ako aj dizajn 
bude zachovaný v podobe ako 
boli obyvatelia roky zvyknutí. 
Napriek tomu budú mať hodi-
ny nové prvky súčasnej doby.

Technologicky neodstráni-
teľná nepresnosť hodín, bude 
synchronizovaná DCF signá-
lom, ktorý zabezpečí omnoho 
väčšiu relatívnu presnosť. 
Absolútna miera presnos-
ti závisí samozrejme aj od 
vlastnej konštrukcie nových 
hodín vyrábaných v odbornej 
spoločnosti v Liptovskom Mi-
kuláši a pohybuje sa rádovo v 

milisekundách. Podsvietenie 

číselníkov v nočných hodi-

nách bude realizované nízko 

nákladovou LED technoló-

giou.

Prívod elektrickej energie, 

ktorý už konečne nebude ve-

dený rôznymi prevísajúcimi 

káblami, ale bude v zemi, zre-

alizoval TEKOS Nová Dubni-

ca, s.r.o.

Som presvedčený, že nové 

hodiny na námestí s novými 

technológiami, inštalované     

v 20. týždni tohto roku, vydr-

žia pre obyvateľov ďalšie mi-

nimálne desaťročie. 

    

Ing. Jaroslav Šlesar

Bytový podnik, m.p.o.

Vedenie mesta pracuje na 
projekte celkovej rekonštruk-
cie kultúrneho centra Pano-
rex, ktorá by mala byť reali-
zovaná ihneď ako bude možné 
získať európske fondy na 
celkovú rekonštrukciu, resp. 
ak takáto možnosť nebude, re-
konštrukcia bude fi nancovaná 
z vlastných zdrojov mesta. 

Napriek tomu sme v tomto 
roku pristúpili aspoň k niek-

torým prvkom údržby, ako 
bola výmena rozbitých skiel 
pri hlavnom vchode a bočnom 
vchode do Panorexu, ale aj re-
konštrukcia schodov pri zad-
nom vchode tzv. služobnom.

Rekonštrukciu realizova-
la novodubnická spoločnosť              
Matej Gelien – MAGES, ex-
teriérovou mrazuvzdornou                       
a proti šmykľavou dlažbou.

Úspešná obnova
Mestskej tržnice

Nové schody
v kine Panorex

Schody v Panorexe už súrne potrebovali obnovu.
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Vyhodnotili sme výtvarnú súťaž Bebčina úspešne
reprezentuje mesto

27. apríla  sa vo vestibule 
kina Panorex  konalo vyhod-
notenie  a ocenenie najlep-
ších prác výtvarnej súťaže 
„Kolorit novodubnických 
ornamentov, sgrafít a mo-
zaiok“, ktorú pri príležitosti 
60. výročia mesta Nová Dub-
nica zorganizovalo oddele-
nie kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica.    

Súťaž si získala svojich priaz-                                                                             
nivcov z novodubnických zá-
kladných škôl, ale aj základ-
ných umeleckých škôl. Na 
základe výzvy sme dostali  56 
prác, z čoho sme mali veľkú 

radosť a ďakujeme všetkým 
žiakom a ich učiteľkám, ktorí 
sa do súťaže zapojili. Porota                                       
v zložení: pani učiteľka a vý-
tvarníčka Anita Šebíková zo 
ZUŠ Dubnica nad Váhom                                             
a Eva Kebísková, vedúca od-
delenia kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica, vysoko hodno-
tila úroveň prihlásených prác 
a nebolo ľahké vybrať tie naj-
lepšie. Ceny oceneným žiakom 
odovzdal zástupca primátora 
mesta Nová Dubnica Bc. Pa-
vol Pažítka. Víťazom srdečne 
blahoželáme!

Eva Kebísková

Výsledky: 

Základná umelecká Š. Baláža Nová Dubnica:  
1. Alexandra Peťovská - Misa s ovocím
1. Tatiana Samulová - Holubica
2. Hanka Kašová - Mozaika na Mierovom námestí 
3. Natália Regendová - Kohút 

Súkromná základná umelecká škola Nová Dubnica: 
1. Jakub Benčo - Modrý býk
2. Jonáš Štepita - Had 
3. Natália Janechová - Žaba 

Základné školy: 
1. Skupinová práca pod vedením učiteľky Mozolíkovej
    - Nová Dubnica, Základná škola Janka Kráľa 
2. Alex Kaštíl - Dievča s kvetmi, Spojená škola  
3. Filip Belko - Holubica, Spojená škola

Detský divadelný súbor 
Bebčina  pracuje v Základ-
nej umeleckej škole Štefana 
Baláža v literárno – drama-
tickom odbore už jedenásty 
rok. 

Navštevujú ho deti a mládež 
od 5 do 19 rokov. Podľa veku sú 
rozdelení do štyroch skupín. 
Všetky aj tento rok úspešne 
reprezentovali školu a mesto 
na divadelných súťažiach. 

V kategórii detská činohra 
sa po víťazstvách v regionál-
nom a krajskom kole zúčast-
níme celoštátnej súťažnej pre- 
hliadky Zlatá priadka v Šali.

Takisto sa nám darilo aj        
v kategórii divadiel poézie. 
Po víťazstve v krajskom kole 
sa dve skupiny – najmladšia 
a najstaršia, zúčastnia celo-
štátnej súťažnej prehliadky 
Hviezdoslavov Kubín v Dol-
nom Kubíne, na ktorej naši 
najmladší minulý rok získali 
hlavnú cenu festivalu. 

Keďže niektorí členovia sú-
boru už vyrástli z detských 
kategórii, zúčastnili sme sa 
krajskej prehliadky divadla 
mladých Thalia v Prievidzi, 
odkiaľ sme si priniesli krásne 
druhé miesto a nomináciu na 
celoštátny festival mladých 
FEDIM, ktorého sa zúčastní-
me už onedlho. 

Hoci sa aj tento rok darilo, 
pre nás je najväčším víťaz-
stvom  fakt, že sa nám darí 
vychovávať prostredníctvom 

dramatickej výchovy z našich 
žiakov hlavne plnohodnotných 
ľudí, ktorí citlivo vnímajú ľudí 
a svet okolo. V súbore sú vy-
nikajúce medziľudské vzťahy, 
súdržnosť a cenia sa ľudské 
hodnoty. A práve to je našou 
devízou, ktorá sa naplno preja-
vuje na javisku. 

Každé jedno dieťa z Bebčiny 
je osobnosťou, ktorú si je pre 
čo vážiť a má svoje jedinečné 
kvality. Milé moje „Bebčiniat-
ka“, ďakujem Vám za celoroč-
nú prácu, ktorú si veľmi vážim.

V závere školského roka by 
som sa chcela poďakovať aj 
všetkým rodičom, ktorí boli 
vždy ochotní pomáhať súbo-
ru a tiež riaditeľke školy, kto-
rá nepozná slovné spojenie 
„nedá sa“, nech za ňou prídete 
s akoukoľvek požiadavkou.

V neposlednom rade si vá-
žim podporu môjho hlavného 
zamestnávateľa, bez ktorej by 
som sa divadlu venovať ne-
mohla.

V mene všetkých členov 
súboru Vás pozývam na Di-
vadelnú akadémiu lieterárno 
– dramatického odboru, ktorá 
sa uskutoční 11. 6. 2016 o 15.00 
v Kine Panorex. Uvidíte na nej 
divadelné inscenácie, ktoré aj 
tento rok úspešne reprezento-
vali školu a mesto na divadel-
ných súťažiach.

Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno-dramatické-
ho odboru

Talentované deti v súbore Bebčina.

Víťazom odovzdal ceny zástupca primátora.

Ako sme informovali obča-
nov v marcovom vydaní No-
vodubnických zvestí o vybudo-
vaní bezbariérového prístupu 
do ambulancie kožnej lekárky 
na mestskom zdravotnom 
stredisku, v týchto dňoch už 
občania môžu využívať tento 
prístup. Spoločnosť TEKOS            

v zmysle navrhnutého pro-

jektu vybudovala prístupovú 

plochu a podporné múriky 

pre osadenie rampy. Cez tieto 

priestory sa môžu občania na 

vozíku dostať aj do susednej 

ambulancie, ktorej vchod je 

pre nich pomerne úzky.

Rampa dokončená

Vchod do kožnej ambulancie je už upravený.

Mesto Nová Dubnica v zastúpení primátorom mesta, v zmysle § 4 ods. 1 zákona  č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone prá-
ce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy na Ulici 
Petra Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica s predpokladaným nástupom 1. septembra 2017.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 
Kvalifi kačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a                 
o zmene a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov / Odborná a pedagogická spôsobilosť  podľa  vyhlášky MŠ SR 
č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky  pre jednotlivé kategórie  peda-
gogických zamestnancov  a odborných zamestnancov / Bezúhonnosť / Zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná) / Najmenej 5 rokov 
pedagogickej praxe / Ovládanie štátneho jazyka / Znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom  činnosti zariadenia s právnou 
subjektivitou a z oblasti školstva / Komunikatívnosť, spoľahlivosť, fl exibilita, organizačné a riadiace schopnosti / Znalosť práce s PC 
(Word, Excel).

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
Žiadosť o zaradenie do výberového konania / Overené fotokópie dokladov o vzdelaní a doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe 
/ Výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) / Profesijný  životopis / Písomný  návrh   koncepcie  rozvoja materskej školy / 
Súhlas so spracovávaním  osobných údajov v zmysle §11  zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane   osobných údajov a  o  zmene  a doplnení 
niektorých  zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 02. 06. 2017 do 14:00 hod na adresu: Mesto Nová Dubnica, 
Mestský úrad – sekretariát primátora mesta, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica v uzatvorenej obálke s označením: „Výberové 
konanie – riaditeľ Materskej školy na Ulici Petra Jilemnického 12/5, 018 51 Nová Dubnica neotvárať“. 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej sedem 
dní pred jeho začatím.

Výberové konanie - Materská škola na Ulici Petra Jilemnického
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Efektívne zošliapavanie odpadu

Čo znamenajú značky na obaloch?

Získali sme ocenenie za obnovu

V mesiaci apríl boli osadené nové lavičky na 
Dlhých Dieloch bytový dom 927 a 930 Ul. Dubo-
vá, 3ks. Ul. SNP medzi bytovým domom 71 a 72,                        
v Komenského sadoch a na Ul. Trenčianskej č. 725.

V mesiaci apríl boli taktiež zakúpené nové betó-
nové smetné koše, dva sa umiestnili na chodník 
medzi hotelom Alfa a kruhovou križovatkou pri              
Lidli. Jeden nový betónový smetný kôš bol umiest-
nený pri potravinách CBA na Ul. Trenčianskej.

Prevážame vzduch ak PET 
fľašu, škatuľu alebo plechov-
ku nezmenšíme, nezošliap-
neme.
 

Pri kontajneroch na triede-
ný odpad sa s tým stretávame 
často. Nestlačené PET fľa-
še, plechovky z pív, nápojové 
kartóny, prípadne obrovské 
neskladné kusy polystyrénu 
často zmenšia možnosti kon-
tajnera a neraz doň – v skutoč-
nosti iba z polovice naplnené-
ho – už viac nevpraceme.  

To isté sa deje aj v prípade 
prineseného, doma vytriede-

ného, papiera a zbavovania 
sa napríklad škatúľ od obuvi, 
elektrospotrebičov, nábytku     
a podobne. 

Ak nezačneme za susedov 
ich odpad upravovať, teda zo 
smetnej nádoby vyberať, fľaše 
alebo škatule zošliapavať, aby 
nezaberali veľa priestoru, po-
lystyrén lámať a podobne, ne-
raz to skončí tak, že položíme 
naše poctivo vytriedené odpa-
dy vedľa kontajnera alebo ich 
vhodíme do nádob so zmieša-
ným komunálnym odpadom.

Hrabať sa medzi odpadom 
nie je komfortné, ani hygienic-

ké. Výsledkom je, že šomreme 
na neporiadok okolo odpado-
vých nádob a upokojí nás, až 
keď problém „vyrieši“ zberová 
spoločnosť častejšími návšte-
vami. Ale častejšie odvážanie 
poloprázdnych, vzduchom 
naplnených, kontajnerov je 
nielen časovo náročnejšie, ale 
i ekonomicky neefektívne. Rie-
šenie?

Fľaše zošliapnuť, škatule 
rozobrať, veľké časti (polysty-
rén) zmenšiť a až potom... šup 
do kontajnera!  

ENVI - PAK, a.s.

V rámci Slovenska je každo-
ročne vykonávané hodnote-
nie najlepšie obnovených by-
tových domov v danom roku. 

V roku 2016 bola uskutočne-
ná celková obnova bytového 
domu Trenčianska 78. Obnova 

bola fi nancovaná zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania, úveru 
z PSS a vlastných fi nančných 
prostriedkov. 

Za rok 2016 náš bytový dom 
č. 78, ul. Trenčianska v rámci 
Slovenska sa umiestnil na 3. 
mieste. Diplom v Bratislave  

prevzala p. Anastázia Čuridlo-

vá – predsedníčka SVB Tren-

čianska 78. 

Predstavenstvo SVB

Trenčianska 78

Obnovená bytovka na ulici Trenčianska 78.

Oddelenie životného prostredia

Každý výrobok a už aj po-
travina sú balené do obalov, 
ktoré doma vyhadzujeme 
do smetí. To, že treba odpad                                                            
triediť a vhadzovať do 
príslušných kontajnerov 
(papier, plast, sklo, kovy, te-
trapaky), všetci vieme. 

Problém vzniká, ak nevie-
me presne určiť z akého ma-
teriálu je obal alebo výrobok 
vyrobený, a potom ho nevieme 
správne vytriediť. K tomu nám 
pomáhajú recyklačné značky, 
ktoré sú uvedené na každom 
obale. Podľa nich sa dá presne 
určiť, z čoho je ten-ktorý obal 
vyrobený, a do ktorého kontaj-
nera ho treba vhodiť.

Značka znamená, že obal po 
použití máte vhodiť do zbernej 

nádoby. V prípade recyklova-
teľného materiálu do prísluš-
nej nádoby na separovaný 
odpad.

 
Znak označujúci elektrické 

a elektronické zariadenie vrá-
tane batérii, žiaroviek a žiari-
viek. Tieto zariadenia patria 
medzi nebezpečné odpady, 
preto ich nevhadzujte do zber-
ných nádob, ale odovzdajte ich 
v zberných dvoroch.

  Zelený bod – na obaloch vý-
robkov informuje, že spoloč-

nosť participuje na rozvoji sys-
tému ZELENÝ BOD, ktorého 
hlavnou úlohou je podpora 
separovaného zberu a osveta 
obyvateľstva.

  Trojuholník zložený zo šípok 
znamená, že obal, alebo výro-
bok je recyklovateľný. Súčas-
ťou znaku je označenie ma-                                                                           
teriálu, z ktorého je obal 
vyrobený. Označenie materiá-
lu môže byť zobrazené ako čís-
lica v trojuholníku šípok, alebo 
ako skratka pod trojuholní-
kom šípok, alebo kombináciou 
oboch spôsobov.

Ďakujeme všetkým obča-
nom, ktorí poctivo odpad triedia 
a  prispievajú  aj  touto  cestou                                                                                                                                           
k ochrane životného prostre-
dia.

Oddelenie ŽP MsÚ

Nové lavičky v meste. ???

Oznamujeme občanom, že od 7.6. 2017
sa na Mestskom úrade bude predávať

strieborná pamätná minca mesta 
Nová Dubnica.

 
Cena mince je 69 EUR s DPH. 

Rezervácia na tel. čísle 0902 798 010. 
Na predaj je určených 150 kusov.

Predaj mince
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V Kolačíne sa staval máj slávnostne za účasti predsedu vlády 
SR Róberta Fica.

Miestni hasiči mali veru čo robiť, aby ručne postavili máj              
a zachovali tradíciu mestskej časti Kolačín.

Multifunkčné ihrisko v Kolačíne slávnostne otvorili predseda 
vlády SR R. Fico, predseda TSK J. Baška a minister vnútra 
R. Kaliňák

Privítať predsedu vlády prišli aj malé futbalistky z Kolačína.

12. mája sa konala v kine Panorex vernisáž výstavy Šikovné 
ruky Novodubničanov.

Na prvomájových trhoch sa zabavili aj tí najmenší, počasie 
im prialo. Foto: Peter Jelínek

V rámci výstavy sa predstavili deti Súkromnej ZŠ                                                
s  kultúrnym programom – divadielkom Zelenina a jej starosti.

Mierové námestie zaplnilo na 1. mája množstvo remeselníkov. 
Foto: Peter Jelínek

V nedeľu 14. mája sa v kine Panorex konal koncert ZUŠ Š. 
Baláža pri príležitosti Dňa matiek.

Tradične na oslavách vystúpil Dychový orchester                                            
s mažoretkami Nová Dubnica. Foto: Peter Jelínek

Primátor mesta daroval mamičkám symbolickú kvetinu                      
a vyjadril im úprimnú vďaku za ich lásku, nehu a starostlivosť.

Predstavili sa aj tie najmenšie mažoretky.

Oslavy pokračovali aj vo večerných hodinách lampiónovým 
sprievodom. Foto: Peter Jelínek

Primátor mesta pri slávnostnom príhovore k 13. výročiu 
vstupu SR do EÚ. Foto: Peter Jelínek

Nádherný ohňostroj zakončil oslavy 13. výročia vstupu SR do 
EÚ. Foto: Peter Jelínek
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PROGRAM OSLÁV VÝROČIA

Zmena programu vyhradená! 
Program sa môže z dôvodu prípravy účinkujúcich posunúť!  

Informácie o oslavách: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica
Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk  

Podujatie podporili:Organizátor:

MIEROVÉ NÁMESTIE

15:00 hod.

10:30 hod.

Koncert dychového orchestra

Slávnostná sv. omša v Kostole sv. Jozefa Robotníka

NEDEĽA 4. JÚNA

MIEROVÉ NÁMESTIE

SEVERNÁ ČASŤ MIEROVÉHO NÁMESTIA

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER - MIEROVÉ NÁMESTIE

09:00 - 18:00 hod.
10:00 hod.
11:00 hod.
11:30 hod.
13:00 hod.
15:00 hod.
16:00 hod.
16:30 hod.

17:00 hod.
17:30 hod.

18:00 hod.

19:00 hod.

19:30 hod.

20:30 hod.
21:30 hod.
22:00 hod.
23:00 hod.

Trhy umeleckých remesiel a farmárske trhy 
Divadlo zo šufl íka: Janko a Marienka  
Hry a súťaže pre deti  
Prezentácia raketomodelárov
Program novodubnických škôl
Vranovské chodúľové divadlo: Jánošík a 2000 zbojníkov 
Krájanie torty, rozdávanie balónikov 
Prelet lietadiel nad Mierovým námestím, prezentácia 
Dobrovoľného hasičského zboru Kolačín
Tancujeme so skupinou LT TANEC
Spomienky tých, čo si viac pamätajú - humorné 
pásmo JDS o histórii Novej Dubnice
Folklórny súbor Vršatec
Program moderuje Miriam Martináková

Slávnostné odhalenie busty Jiřího Krohu

Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica
a Adriana Pružincová 
Príhovor primátora Ing. Petra Marušinca a hostí 
Oceňovanie - čestné občianstvo 
Akordeonový súbor AURA - ZUŠ Dubnica n/V
Premietanie fi lmu o Novej Dubnici
Koncert Elán Tribute                                                                                                
Veľký hudobný OHŇOSTROJ
Program moderuje Martina Kacinová

Celodenný sprievodný program: Atrakcie pre deti, hry a súťaže Domka, 
maľovanie na tvár, rozprávkové postavičky, mini ZOO, prezentácia skautov.

SOBOTA 3. JÚNA

KULTÚRNA BESEDA

MIEROVÉ NÁMESTIE

HISTORICKÁ IZBA

KULTÚRNA BESEDA

17:00 hod.

09:00 - 18:00 hod.
16:00 hod.

16:05 hod.
17:30 hod.
19:00 hod.
20:30 hod.

22:30 hod.

15:00 hod.

19:00 hod.

Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
spojené s oceňovaním 

Trhy umeleckých remesiel a farmárske trhy 
Slávnostné otvorenie osláv primátorom mesta
Ing. Petrom Marušincom 
Dychová hudba Nadličanka 
Skupina Azúcar Cubana -  karibská ohnivá energia   
Cimbalová muzika Wagabanda
Slovenská punk rocková hudobná
skupina Horkýže Slíže 
DJ Michal Rafaj
Program moderuje Jarmila Bajzíková 

Otvorenie stálej expozície výstavy fotografi í
Petra Jelínka a pamätnej izby Jiřího Krohu.
V kultúrnom programe vystúpi spevácka
skupina Dubnička.

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER ( na pozvánky)

ŠTVRTOK 1. JÚNA

PIATOK 2. JÚNA

Oslavy 60. výročia nášho mesta
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Oslavy sa začínajú SLÁVNOSTNÝM ZASADNUTÍM Mest-
ského zastupiteľstva 1. júna.

REMESELNÍCKE TRHY sa budú konať v piatok 2. a v so-
botu 3. júna. Môžete sa tešiť na keramické, drevené, prútené, 
kožené a drôtené výrobky, prírodnú kozmetiku, medovníčky, 
med, levanduľové mydielka, šperky, dekorácie, textilné hračky, 
domáce džemy a šťavy.

Kultúrny program odštartuje v piatok 2. júna o 16:00 hod. DY-
CHOVÁ HUDBA NADLIČANKA, ktorá je populárna  po ce-
lom Slovensku.  Koncertovala vo viacerých európskych štátoch 
(Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Maďarsko, Poľsko, Česko, 
Rusko). Nahrala dvanásť CD nosičov.  Dnešným kapelníkom 
Nadličanky je Július Paulička. V roku 2000 jej generálny riaditeľ 
Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda.

AZÚCAR CUBANA je skupina malého formátu „s veľkým 
zvukom“ pozostávajúceho z piatich hudobníkov. Kombinuje 
zaujímavým spôsobom tradičnú kubánsku hudbu s výsostne 
súčasnými aranžmánmi a prezentuje vo svojom repertoári 
rôznosť štýlov karibskej oblasti ako je salsa, son, merengue, 
cumbia, bolero, cha-cha-cha. Od svojho vzniku zaznamena-
la skupina veľký úspech a predstavuje sa publiku na rôznych 
festivalových, klubových pódiách a mnohých veľkých spoločen-
ských podujatiach.  Skupinu Azúcar Cubana si môžete vypočuť 
v sobotu 2. júna od 17:30 hod.

Máte radi cimbálovú muziku? Ak áno, rozhodne si nenechajte 
ujsť vystúpenie WAGABANDY z Považskej Bystrice. Trojčlen-
ná kapela multiinštumentalistov vám zahrá na husliach, viole, 
kontrabase, gitare, mandolíne, píšťalách, cimbale a klarinete.    
Z ich repertoáru budete naozaj prekvapení! 

Skupina HORKÝŽE SLÍŽE je  na scéne už vyše 20 rokov. Hu-
dobníkov z Nitry netreba vôbec predstavovať, každoročne ich 
môžete vidieť na mnohých festivaloch a koncertoch. Medzi pár  
výnimočných koncertov na Slovensku bola tento rok zarade-
ná aj Nová Dubnica. Ich jedinečnú šou môžete vidieť v piatok 
2.júna o 20:30 hod.

DJ MICHAL RAFAJ alebo Dj Rafo patrí k charizmatickým 
osobnostiam na slovenskej klubovej scéne už 15. rok. Michal 
patrí k eklektickým dídžejom, vždy hladných po novej hudbe, 
hrajúci mix disca, house music, zlomených beatov či techna. 
Vždy verný hudobnému odkazu soul music s citom pre inte-
ligentnú zábavu. Pre oslavu 60. výročia si pripravil špeciálny 
funky & disco set, ktorý nezabudne na klasiky tanečnej hudby  
a disca od 70. rokov až po súčasnosť.

SOBOTA 3. JÚNA PATRÍ DEŤOM! Od rána sa môžu vy-
šantiť v bazéne s vodnými bublinami, zaskákať si na bungee 
trampolíne, vyskúšať šmýkačku, skákací hrad či rodeo býka. Tí 
najmenší sa môžu povoziť  na historickom drevenom kolotoči    
v prútených košoch. Pripravené sú hry s Domkou, prezentácia 
hasičov, raketomodelárov, skautov, prelet lietadiel nad Miero-
vým námestím. Budeme rozdávať balóniky, môžete ochutnať 
10 kg tortu v tvare knihy od pána Ihriského, zasúťažiť si o ply-
šákov, knihy, sladkosti a v ponuke bude aj 100 porcií zmrzliny, 
ktorú nám venovala zmrzlináreň VELICE z Novej Dubnice.  

Mini ZOO – celý deň bude výstava dravcov, s ktorými sa môžete 
odfotiť,  vyskúšať ako sedia na ruke, uvidíte  hladkajúce sovy                                                                                                                                           
a orla skalného pochádzajúceho z Ázie. K dispozícii  budú po 
celý deň dvaja sokoliari, ktorí odpovedia na akékoľvek vaše 
otázky.

ZATANCUJTE SI SO SKUPINOU LT TANEC. Jej členovia 
milujú  tanec, milujú  smiech a milujú ľudí. Ich tanečná škola 
bude zameraná na  hip- hop a moderné tance. Veria, že sa im 
podarí rozhýbať vás a ukázať, že v pohybe je radosť, odreagova-
nie, vášeň, zábava, smiech a sebarealizácia.

Aké by boli oslavy bez rozprávok! DIVADLO ZO ŠUFLÍKA 
NÁM PRIVEZIE ROZPRÁVKOVÚ ESTRÁDU JANKO         
A MARIENKA. Tešiť sa môžete nielen na veľké bábky, ale aj 
na pesničky s motívmi ľudovej hudby z Jánošíkovho kraja. 
VRANOVSKÉ CHODÚĽOVÉ DIVADLO patrí medzi špičku 
pouličného divadla na Slovensku. Hrá na chodúľoch s veľkými 
rozprávkovými maskami. Predstavenie Jánošík a 2000 zbojní-
kov reprezentovalo Slovensko na mnohých festivaloch. Jan-
ka a Marienku si môžete pozrieť v sobotu 2. júna o 10:00 hod.                     
a Jánošíka a 2000 zbojníkov o 15:00 hod.

Jednota dôchodcov Slovenska Nová Dubnica si pre nás všet-
kých pripravila prekvapenie. V sobotu 2.júna o 17.30 hod. vy-
stúpia s pásmom Spomienky tých, čo viac pamätajú, ktorým sa 
vrátia do čias budovania nášho mesta. 

Sobotňajší poobedný program uzatvorí o 18:00 hod. FOLK-
LÓRNY SÚBOR VRŠATEC. Dlhé roky patrí medzi najlepšie 
folklórne súbory na Slovensku. Počas svojej existencie získal 
množstvo ocenení v rámci Slovenska aj sveta. Mnohí členovia 
hudobnej zložky sú zároveň členmi čoraz populárnejšej hudob-
nej skupiny Fallgrapp.

Slávnostný sobotňajší galavečer otvorí MIEŠANÝ SPE-
VÁCKY ZBOR NOVÁ DUBNICA A OPERNÁ SPEVÁČKA                          
ADRIANA PRUŽINCOVÁ. Repertoár zboru obsahuje všetky 
vývojové obdobia vokálnej tvorby. Významné miesto v reper-
toári majú diela slovenských autorov. Úspešne reprezentoval 
Slovensko v mnohých krajinách. Dirigentom a umeleckým ve-
dúcim je Dr. Jozef Vakoš, organizačným vedúcim je Ing. Anton 
Ježo. 

AKORDEONOVÝ SÚBOR AURA zo ZUŠ z Dubnice nad 
Váhom sa nám predstaví vo večernom programe o 20:30 hod. 
Jeho zakladateľkou je Ing. Martina Holá. Podstatnú  časť reper-
toáru tvoria skladby tanečného žánru, svetoznáme muzikálové 
melódie a  tanečné skladby rôznych krajín i kontinentov. + foto         

Po premietaní fi lmu o Novej Dubnici vystúpi HUDOBNÁ SKU-
PINA ELÁN TRIBUTE. V kapele sa vystriedalo viacero skve-
lých muzikantov až do terajšej perfektne zohratej zostavy. Tešiť 
sa môžete na všetky známe skladby Elánu.

VEĽKOLEPÝ PYRO-MUZIKÁLNY OHŇOSTROJ z dielne 
fi rmy Privatex – pyro zakončí sobotňajšie oslavy.

V rámci osláv 60. výročia mesta Nová Dubnica sa na Mierovom námestí uskutoční pyromuzikálny ohňostroj. Z uvedeného dôvodu žiadame vodičov motorových vozidiel    
aby dňa 3. 6. 2017 v čase od 15.00 hod. do 07.00 hod. neparkovali svoje vozidlá v južnej časti Mierového námestia (tzn. pri kuchynke, za dvojkrížom a pri papiernictve). 
Vodiči budú informovaní aj dopravným značením. V prípade potreby budú vozidlá odtiahnuté na náklady majiteľa! Za pochopenie ďakujeme.

V takmer 30 hlavných a sprievodných programoch sa počas osláv predstaví vyše 450 účinkujúcich. 
Pozrite si, čo všetko na vás čaká v nasledujúcich dňoch. Maratón akcií sa začína už 1. júna!

Čo všetko môžete zažiť počas osláv 60. výročia?
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V rámci osláv 60 rokov Novej
Dubnice otvoríme tri výstavy 

Úvodným podujatím  osláv  
bude už v piatok  2. júna o 15 
hod. slávnostné otvorenie Pa-
mätnej  izby  Jiřího  Krohu 
a stálej expozície fotografi í 
novodubnického  fotografa  
Petra Jelínka pri Historickej 
izbe. 

Architekt Jiří Kroha vypra-
coval komplexný urbanistický 
plán nášho mesta. Výstava 
sústreďuje jeho výkresy, rie-
šenia obytných domov, návr-
hy výtvarnej podoby stavieb, 
ale aj plány budov, ktoré sa 
nepodarilo zrealizovať.  Pozo-
ruhodný materiál sme získali  
zo zbierok Múzea mesta Brna, 

ktorý vám predstaví Krohu aj 
ako maliara, sochára, scéno-
grafa a učiteľa. Na vernisáž 
prijala pozvanie aj Krohova 
dcéra doc. Sylva Šantavá a 
vnučka architektka Sylva 
Schwarzeneggerová, ktoré 
nám venovali do pamätnej 
izby vzácne kreslo, na ktorom 
sedával Jiří Kroha 50 rokov.  

Peter Jelínek – novodubnic-
ký fotograf, ktorý už mnoho 
rokov zachytáva vo fotografi i 
život v našom meste -  ľudí, 
kultúrno-spoločenské akcie 
aj jeho stavebno-technické 
premeny. V posledných ro-
koch pripravuje užívateľom 

sociálnej siete aj príjemné 
prekvapenia v podobe zverej-
ňovania fotografi í z minulosti, 
alebo práve prebiehajúcich 
akcií, stavieb, či rekonštrukcií 
a tieto aktivity majú veľkú pod-
poru obyvateľov. Najradšej sa 
venuje reportážnej fotografi i, 
ako on sám hovorí – pre čaro 
okamihu, ktorý dobrá fotogra-
fi a dokáže „zvečniť“.

V kultúrnom programe vy-
stúpi spevácka folklórna sku-
pina Dubnička.

Výstavy si môžete pozrieť 
v sobotu 3. a v nedeľu 4. 6. od 
10:00 -17:00, od 5. 6. v pracov-
ných dňoch od 9:00 – 16:00 vám 

výstavy otvoria na požiadanie 
pracovníčky Mestskej knižni-
ce.

Od 31.5. do konca júna si                      
v priestoroch vestibulu kina 
Panorex môžete pozrieť vý-
stavu „Nová Dubnica očami 
Rudolfa Mitánka“ (historic-
ké fotografi e Novej Dubnice                                           
z obdobia 50. - 70. rokov 20. 
storočia). 

Počas hlavných osláv 2. - 4. 
6. bude otvorená od 10 do 17 
hod., od 5. 5. vám výstavu otvo-
ria na požiadanie pracovníčky 
oddelenia kultúry MsÚ. 

ŠPORTOVÝ DEŇ V NOVEJ DUBNICI! 

Mesto Nová Dubnica sa aj tento rok prihlásilo do medziná-
rodnej športovej súťaže World Challange Day. 
Urobte niečo pre seba a vykonajte aspoň 15 minút ľahkej fy-
zickej aktivity – pre svoje zdravie a svoje mesto. 

Všetky športoviská a cvičenia sú v teň deň v meste ZADARMO. 
Vopred ďakujeme všetkým zapojeným jednotlivcom, športovým 
klubom a športoviskám!                                                                                        

7:00 - 16:00 X-Fit - Hotel Alfa                              
Pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie  si prineste 
so sebou

7:00 - 15:00 Fitness centrum Hotela Dynamic 
Pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie  si prineste 
so sebou

Centrum voľného času:
09:30 - 10:15 Tancujúci drobčekovia (Dubáčik) - deti 1-3 roky
14:00 - 15.00 Gymnastika pre deti od 5 -10 rokov  
15:00 - 16.30 STAR DANCE pre deti a mládež od 10 -18 rokov   
18:15 - 19:45 JOGA pre dospelých 

12:00 - 19:00 Tenisové kurty                     
Prineste si vlastné rakety a loptičky

14:00 - 20:00 Minigolf 
Minigolf a stolný tenis 

14:00 - 20:00 Areál MFK 
Futbalové ihrisko (môžete si prísť zakopať na bránu, ak sa vás 
stretne viac, budete si môcť aj zahrať), atletická dráha

15:00 - 18:00 Stredisko saleziánov DOMKA
Lezecká stena, stolný tenis, biliard, boxerské vrece, hody na 
basketbalový kôš, hokejbal, parkour ... pre všetkých bezplatne

15:00 - 19:00 Stolný tenis - herňa v Dome športu 
Prineste si vlastné rakety a loptičky, vstup len v čistej športovej 
obuvi s bielou podrážkou 

15:00 - 18:00 Futbalové ihrisko Kolačín
TJ Družstevník Kolačín – futbal zábavne 

16:00 - 18:00 Cestná cyklistika s DO Fénix 
Nenáročná cestná cykloturistika s atraktívnym cieľom – štart 
Mierové námestie - cyklochodník okolo Vláry - cieľ CYKLOZ-
RUB Vlára 

16:00 - 18:00 Turistika s KST Kolačín 
Nenáročná túra po okolí Kolačína. Štart: Hostinec Na Lúčkach 
Kolačín

16:00 - 18:00 Pétanque s V. Bezdedom
Vstup na tenisové kurty pri Dome športu - nenáročná spoločen-
sko-športová hra, ktorú môže skúsiť každý

Program na Mierovom námestí:

14:00 - 16:30 Tvorivé dielne Spojenej školy sv. Jána Bosca                      
Škola na nečisto - na jednotlivých stanovištiach budú:
Pokusy chemické a fyzikálne / Práca s kompasom, topografi a /  
Práca s IKT – tablety / Výroba drobností / Maľovanie na chodník  
/ Módna prehliadku detí školského klubu detí - z vlastnoručne 
vyrobených modelov z odpadových materiálov / Prekážková 
športová dráha.

16:00 Beh okolo Mierového námestia
Pre všetky vekové kategórie                                                               

16: 30 Tancujeme SALSU
S elitnou inštruktorkou ZUZANOU BAČOVOU – javisko na 
Mierovom námestí

Sprievodné akcie:
Jazda na kolobežkách a historických bicykloch. 

VSTUP PRE VŠETKÝCH ZDARMA!!!

Informácie o Word Challenge Day: 
Oddelenie kultúry a športu  MsÚ Nová Dubnica,
Tel.: 042 4433 484, kl. 110,112, 
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk

World
Challenge Day
31. máj 2017 

Výstava historických fotografi í bude v kine Panorex.

Architekt Jiří Kroha. Novodubnický fotograf Peter Jelínek.

Fotografi e Novej Dubnice z 50. – 70. rokoch 20. storočia.

História nášho mesta.



9SPEKTRUMwww.novadubnica.sk

Nová Dubnica - Mierové námestie: 
19.30 Koncert skupiny Boží Šramot
21.00 Koncert fi lmovej hudby DO Považská Bystrica

Nová Dubnica - Mierové námestie:
14:00 DO Cheb (ČR)
15:00 DO Košice 
16:00 Monster koncert, ukončenie festivalu

Trenčianske Teplice - Kúpeľné námestie: 
10:45 DO Mór (Maďarsko)
11:30 DO Košice 
14:00 DO Zlín (ČR)
15:00 DO Konopiska (Poľsko)

Nová Dubnica - Mierové námestie:
10.00 Pochod mestom
10.30 Otvorenie festivalu 
14:00 DO Krnov (ČR)
15:00 DO Konopiska (Poľsko)
16.00 DO Zlín (ČR)

Trenčianske Teplice - Kúpeľné námestie: 
10:00 DO Krnov (ČR)
11:00 DO Považská Bystrica
14:30 DO Cheb (ČR)
15:30 DO Štós
16:30 DO Nová Dubnica 

Lisa Kleypasová:
Nemilosrdný magnát
Voľné pokračovanie historic-
kých romancí o osude rodu 
Ravenelovcov nás zavedie do 
Londýna. Waleskému mag-
nátovi Rhysovi bráni v ceste 
dostať sa do najvyšších kruhov 
len jeho neurodzený pôvod. To 
sa však zmení, keď sa stretne 
s mladou aristokratkou Helen 
Ravelenovou a zaumieni si, že 
ju musí získať za každú cenu.

Alexandra Oliva:
Posledná
Do novej reality šou sa prihlási 
dvanásť účastníkov, medzi nimi 
je i profesionálna ochranár-
ka prírody. Účastníkov vyšlú 
do lesa, kde plnia rôzne úlohy. 
Kým sú oni vonku, v reálnom 
svete sa stane niečo hrozné, 
ale súťažiaci nič netušia. Hra sa 
vymyká všetkým spod kontroly 
a musia načrieť na dno síl, aby 
prežili.

Alica Eštoková:
Parížske slnko
Láska si nevyberá. Podobnú 
skúsenosť má šarmantná Sofi a, 
zamilovaná do umierneného 
moslima. Neskôr však stretne 
Slováka Martina. O mladú ženu 
majú odrazu vážny záujem dva-
ja muži.  Dokáže sa Sofi a vzo-
prieť okoliu a zariadiť si život                                      
s Nadirom? Alebo Martin opan-
tá jej srdce natoľko, že sa roz-
hodne preňho?

Peter Wohlleben:
Duševný život zvierat
Starostlivý ako veverička, ver-
ný ako krkavec, súcitný ako ľan 
– majú zvieratá takéto emócie? 
Odpovedať na tieto otázky na 
základe vedeckých  poznatkov, 
sa pokúsi sám autor. Jeho kni-
ha plná informácií a prekvapení 
nám umožní, aby sme hľadeli 
na zvieratá novým chápavým 
pohľadom.

Veronika Vyšná:
Austrália
Krajina živlov a mýtických 
bytostí, tak opísala  autorka 
Austráliu. Príbehy a postre-
hy z tejto krajiny, s ktorými sa 
zoznámila počas svojho pobytu, 
venuje všetkým fanúšikom Aus-
trálie, ktorí majú na ňu pekné 
spomienky, alebo majú o nej 
pekné sny.

Vita Jamborová: 
Tri oriešky pre spisovateľku
Úspešná autorka detektívnych 
románov príde o prácu a roz-
padne sa jej manželstvo. Do-
stáva sa do kolotoča nepredsta-
viteľných udalostí. Dostane list 
v ktorom sa jej niekto vyhráža 
smrťou. Kto ju chce zabiť? 
A prečo?

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. prijme 
pre prevádzku letného kúpaliska v Novej 
Dubnici nasledujúcich zamestnancov:

- plavčíkov
- pracovníkov do objektu občerstvenia a nápojov
- pracovníka do pokladne
- upratovačky

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
V prípade záujmu volajte na t.č. 0918/ 323 274

Letné kúpalisko
Nová Dubnica

Hladáme praconíkov

PIATOK 30. JÚNA 2017

SOBOTA 1. JÚLA 2017

NEDEĽA 2. JÚLA 2017
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Bývať v meste, kde je plnohodnotná občianska vybavenosť, zefektívni váš súkromný čas.
Bývať v lokalite, ktorá je najkrajšou v okolí, vám vyčarí úsmev na tvári.
Prebúdzať sa v srdci prírody, je tým najpríjemnejším pocitom na začiatku každého nového dňa.
Susediť s ľuďmi, ktorí vyznávajú podobné hodnoty, spestrí váš spoločenský život.
Mať v blízkosti bohatú sociálnu zónu, lesopark či cyklotrasy, vás denne nabije energiou.
Žiť v modernej, štýlovej lokalite, podpísanej kvalitnou architektúrou, podčiarkne váš životný štýl.
Pestrý výber pozemkov a domov, zaručí spokojnosť z výberu bývania podľa vlastných predstáv.
Investovať v meste, ktoré sa rozvíja, je správny plán do budúcnosti.
Bývať v pokojnom prostredí, kde sú vaše deti v bezpečí, je pocit na nezaplatenie.
Bývať v projekte, za ktorý ručí renomovaný developer, je zárukou kvality a istoty.

10        dôvodov, prečo bývať na 
Medových lúkach • až o 50€/m2 lacnejšie ako v Trenčíne• dokonca o 23€/m2 lacnejšie než v okolí Trenčína

• o 12€/m2 lacnejšie ako v Dubnici nad Váhom
• o 10€/m2 drahšie ako na rovinke v Novej Dubnici

• no stále o 2€/m2 lacnejšie ako v Nemšovej

Vybrať si to najlepšie, je rozumná voľba!Na Medových lúkach bývate:

Nepremeškajte šancu na kúpu za najvýhodnejších podmienok 
Špeciálna cena 65 Eur/m2 (+DPH) platí len do konca tohto roka

+1
+1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mesto Nová Dubnica hľadá nových pracovníkov na dohodu do Zberného dvora. 
Záujemcovia  sa môžu hlásiť na Mestskom úrade na Oddelení životného prostredia
a na tel. čísle 0918 323 276 alebo 042/4433484, kl. 160. 
Termín nástupu 1. júna 2017 alebo dohodou.

Hľadáme pracovníkov

Veľký úspech mladých
novodubnických šachistov!

Dňa 11. 4. sa v Zákamennom 
na Orave konali majstrov-
stvá Slovenska družstiev 
základných škôl v šachu or-
ganizované Slovenským ša-
chovým zväzom.

I keď žiaci Súkromnej ZŠ       
z Novej Dubnice boli nasade-
ní do 7-kolového turnaja až              
v druhej dvadsiatke spomedzi 
42 štvorčlenných tímov z ce-
lého Slovenska, podaril sa im 
obrovský úspech. Družstvo                                                     
v zložení Jana Šošovičková, 
Stela Ulmanová (obe 6. roč-
ník), Martina Šošovičková (2. 
roč.) a Kamil Horník (5. roč.) 
obsadilo konečné 4. miesto, 
keď sa pred nich dostali iba 
tímy Evanjelickej spojenej 
školy z Liptovského Mikuláša, 
Súkromného osem-ročného 
gymnázia CENADA z Bratisla-

vy a Základnej školy z Humen-
ného. Víťazný tím má právo re-
prezentovať Slovensko v júni                                            
v ruskom Soči.

Dve členky novodubnického 
družstva – sestry Šošovičkové 
-  sa zúčastnia aj na Majstrov-
stvách Slovenska jednotlivcov 
v šachu, ktoré budú koncom 
apríla v Liptovskom Mikuláši.
Šach má na Súkromnej ZŠ tra-
díciu – žiaci sa ho učia v rámci 
povinného  predmetu v 1 až 3. 
ročníka, môžu svoje schopnos-
ti ďalej rozvíjať v šachovom 
krúžku v rámci klubu Amavet  
a tí najtalentovanejší ako čle-
novia Regionálnej šachovej 
akadémie Považie alebo ako 
ligoví hráči za šachový klub 
Dubnica.

Marián Šošovička

Ulmanová S., Šošovičková M., Horník K., Šošovičková J.



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka: 
Amanda Matulová, Zara Bourgues, Tomáš Gavenda, Liana 
Pipitová, Michaela Marcinová, Martin Mičian, Leo Sýkora, 
Tomáš Velič, Dorota Sabová, Hana Gábelová, Lukáš Zachar, 
Oliver Sedlák. 

Opustili nás: 
Ing. Marián Furka, Štefan Petrík, Ing. Daniel Tancer, Ľudmila 
Kukučová, Adela Dubačová, Helena Cihlárová, Jaroslava 
Neizerová, Ing. Peter Vašek, Jana Černá, Helena Zavřelová, 
Marta Jarošová, František Kráľ, Mária Kenderová, Miloš 
Peko, Ing. Jaroslav Černý. 

Spoločenská kronika
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Jozef Stračár
Dňa 5. 5. uplynuli 2 smutné roky, kedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko              
Jozef Stračár. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti       
a vnúčatá. 

Peter Jánoška
Odišiel, keď času žitia mal ešte dosť, keď sme sa 
spolu tešili a z jeho lásky mali radosť. Zostali nám 
slzy a v srdci bôľ, keď osud taký krutý bol. Dňa 25. 
5. uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, otec a dedko Peter Jánoška. S lás-
kou spomína manželka a dcéry s rodinami. 

Stanislav Híreš
Dňa 20. 5. uplynul  rok, kedy nás navždy opus-
til môj manžel, otec, dedko, pradedko Stanislav        
Híreš. Aj keď si odišiel, niet Ťa medzi nami, ale        
v našich srdciach žiješ stále s nami. S láskou 
spomínajú manželka, synovia, vnučky s rodinami                 
a ostatná rodina. 

Rudolf Cyprian
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srd-
ciach nám bolesť zostáva a tiché spomínanie. Dňa 
31. 5. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Rudolf 
Cyprian. Ďakujeme za tichú spomienku a modlit-
bu. 

Ing. Dušan Berky
Dňa 6. júna uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko Ing. Dušan Berky. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka, deti a vnúčatá. 

Štefan Bartek
1. júna uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil 
náš drahý, milovaný manžel, otec a dedko Štefan        
Bartek. S láskou a úctou spomínajú manželka, 
vnuk a syn s dcérami. 

Jaroslav Janiga
Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten, kto ťa mal 
rád, nezabudne. 20. mája uplynul rok od poslednej 
rozlúčky s Jaroslavom Janigom. S láskou spomína 
manželka, syn, nevesta a vnuci. 

Rudolf Smolka
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všet-
kých, čo si mal rád. Za všetky tie Tvoje trápenia                
a bolesti, nech ti dá Pán Boh večnej milosti.                                                                                                
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto 
Ťa mal rád. Dňa 2. júna si pripomíname smutné 
prvé výročie smrti nášho otca, dedka a prededka       
Rudka Smolku. S láskou a úctou spomínajú syn 
Rastislav, dcéry Zuzana a Eva s rodinami.  

Vladimír Petráš
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa má rád, 
nedokáže zabudnúť. Dňa 11. mája uplynuli 4 roky, 
čo nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko                
a pradedko Vladimír Petráš. S láskou a úctou spo-
mínajú manželka a deti s rodinami. 

Ján Babarík
14. 4. 2017 uplynul mesiac, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, dedko a pradedko Ján        
Babarík vo veku 83 rokov. S láskou spomína smú- 
tiaca rodina. 

Miroslav Dubnička
Dňa 27. mája uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný brat, švagor, strýko a krstný 
otec Miroslav Dubnička. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. S láskou spomínajú sestry 
Milka, Anička a Marta s rodinami. 

Jozefína Malachová
Dňa 10. apríla uplynulo 20 rokov, čo nás navždy 
opustila mama, babka a prababka Jozefína                
Malachová. S láskou spomína dcéra s rodinou         
a syn s rodinou. 

Pavlína Drieniková a Ján Drienik
Dňa 9. apríla uplynulo 25 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko Ján Drienik 
a 8. júla uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustila 
mama, babka a prababka Pavlína Drieniková.         
S láskou spomína dcéra s rodinou a syn s rodinou. 

Štefan Petrík
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí kvetinový-
mi darmi a účasťou na pohrebe zmiernili náš žiaľ 
nad odchodom manžela a otca Štefana Petríka. 
Smútiaca rodina. 

Oľga Poľacká
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú 
modlitbu odriekať, a s láskou spomínať. Dňa 25.5. 
uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustila naša dra-
há manželka, mamička a babka Oľga Poľacká. Tí, 
ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou manžel a smútiaca rodina. 

Mudr. Anton Kubričan
30. apríla uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko Mudr. Anton Kubričan. 
S láskou spomína manželka, dcéra, zať a vnuk                        
s rodinou. 

Erika Sadloňová a Milan Sadloň
22. 4. bolo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, babička a prababička Erika 
Sadloňová. 7.5. boli 2 roky, čo nás navždy opus-
til náš milovaný otec, dedko a pradedko Milan 
Sadloň. Kto ich poznal, venujte im tichú spomien-
ku. Aj keď odišli a niet ich medzi nami, ale v našich 
srdciach žijú stále s nami. S láskou spomínajú  
dcéry Jarmila a Janka s rodinami, vnuk Milan 
a Peťko s rodinou, pravnúčik Jurko a pravnučka 
Alexandra. 

Jozef Lehocký
Ďakujem všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť a od-
prevadiť „moju životnú lásku“ Jožka Lehockého       
z Kolačína na jeho „poslednú cestu autom„ dňa 
31.3. 2017. Ďakujú manželka Terka s deťmi, zaťom, 
nevestou a vnúčatkami. 

Jozefína Hanáková a Vladimír Hanák
Odišli dobrí rodičia, každý ich mal rád, odišli do 
nenávratna, teraz musíme len spomínať. Dňa 5. 
mája uplynulo 7 rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý otec, dedko a pradedko Vladimír Hanák        
a 20. júla uplynie 20 rokov, kedy dotĺklo srdce našej 
milovanej mamy, babky a prababky Jozefíny Ha-
nákovej. S láskou a úctou spomínajú dcéry Anka    
s rodinou a syn Vlado s rodinou. 

Danka Úradníková
12. 5. uplynuli 2 roky, čo zomrela manželka a ba-
bička pani Danka Úradníková. S láskou spomínajú 
manžel, deti s rodinami a sestra. 

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Mestská polícia v Novej 
Dubnici upozorňuje vodičov 
motorových vozidiel na dodr-   
žiavanie ustanovenia § 23 ods. 
1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení ne-
skorších zmien a doplnkov, kto-
ré upravuje zastavenie a státie 
vozidiel - „vodič smie zastaviť       
a stáť len vpravo v smere jazdy 
v jednom rade a rovnobežne                                              
s okrajom cesty, čo najbližšie           
k okraju cesty a na jednosmer-
nej ceste vpravo i vľavo“ - nakoľ-
ko je častým javom najmä na Ul. 
J. Kráľa, P. Jilemnického, P. O. 
Hviezdoslava a Ul. Trenčianska, 
že motorové vozidlá parkujú                                                              
v protismere. V súvislosti s uve-

deným, mestská polícia v spo-
lupráci s OO PZ Dubnica nad 
Váhom zameria svoju pozor-                                    
nosť aj na túto oblasť dodržiava-
nia pravidiel cestnej premávky.

Dňa 28.04.2017 v čase o 21.20 
hod. bola za pohostinstvom         
U Supa na ul. Ľ. Štúra 37 spo-
zorovaná skupinka siedmich 
osôb, pričom preverením si-
tuácie bolo zistené, že v tomto 
priestore mali v pláne oslavovať 
osemnáste narodeniny svojho 
kamaráta. Keďže oslava bola 
spojená s požívaním alkoholic-
kých nápojov, mestskou políciou 
bolo uvedené konanie riešené v 
blokovom konaní a osoby muse-
li priestor opustiť.

Z bloku mestskej polície

Touto cestou chcem poďakovať vedúcej predajne FRESH                           
p. Repovej ml. za čestné vrátenie peňažného výdavku, ktorý mi 
bol dňa 19. 4. 2017 omylom zle vyplatený a mnou zle skontrolo-
vaný. Pani vedúca následne pri večernej uzávierke na to prišla                   
a dodatočne mi ho vrátila. Ešte raz vrelá vďaka.
Jozef Prostinák – obyvateľ Novej Dubnice 

Poďakovanie

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

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
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

História športu v Novej Dubnici 
- ako prekvitala atletika 

Novodubnická 
latka 2017

Máme majstersku
Slovenska!

Priekopníkom atletiky               
v našom meste bol pre šport 
zanietený mladý učiteľ telo-
cviku na I. ZŠ pán František 
Wild. 

Už v roku 1962 z nadaných 
žiakov krúžku atletiky zostavil 
družstvo, s ktorým sa začal 
zúčastňovať školských olym-
piád a odznaku zdatnosti od 
okresnej až po celoštátnu úro-
veň. Tiež v súťaží organizova-
ných atletickým zväzom. Naj-
väčší úspech dosiahol starší 
žiak Peter Filo. V roku 1966 sa 

stal majstrom ČSSR v behu na 
100 m. rovnako uspeli aj chlap-
ci Vrbovský, Bobrík, Hliničan   
a Jambor vo viacboji. 

Z krúžku sa stalo atletické 
stredisko pre celé mesto re-
prezentujúce pod hlavičkou 
TJ ADAST. Od sezóny 1970 
– 71 TJ Slovan ZVS. Vďaka 
dobrej spolupráci s atl. Od-           
dielom v Dubnici (Z. Hrbá-
ček) sa Nová Dubnica stáva 
liahňou nádejí pre TJ Spartak 
SMZ Dubnica nad Váhom. Od 
10/1966 využívaním štadióna 
s atletickou dráhou sa rozší-

rili možnosti tréningu. Pribu-
dol tréner Viliam Kolenič, pri 
ktorom vynikajú najmä vytr-
valci. MSR sa stali P.  Kesely 
a S. Jánošík. V populárnych 
súťažiach OZ bol najúspešnej-
ší Alfréd Šmatlánek, ktorý bol 
MSR viackrát po sebe. Trojná-
sobným majstrom ČSSR bol aj 
J. Žikla. Jeho víťazné časy boli 
aj čs. rekordmi!

Majstrom ČSSR bolo druž-
stvo chlapcov v r. 1969 repre-
zentujúce okres Pov. Bystri-
ca. Marián Vrbovský sa stal  
MČSSR v atletickom viacboji. 

Uspeli aj dievčatá Z. Čeglejo-
vá  - 4. miesto v skoku do výšky                       
a bežkyne Dolinayová a Kuče-
rová. 

Oddiel organizoval viaceré 
podujatia v meste. Známy bol 
Beh februárového víťazstva                                                                
a beh priateľstva, na kto-
rých sa postupne zúčastňo-
vali aj pretekári z ČS špičky                      
(V. Duda).

Starnutím populácie, zme-
nou spoločenského systému    
a odsťahovaním sa pána Wilda 
v r. 1991 atletický oddiel zani-
kol. V súčasnosti záujemcovia 
dochádzajú priamo do Dubni-
ce nad Váhom. Dobre sa darí 
napr. D. Kudlíkovej. 

Z archívu pána Wilda
vybral M. Onřejíček

V piatok 28. apríla sa v športo-
vej hale v Novej Dubnici kona-
la súťaž v skoku do výšky – No-
vodubnická latka. Zúčastnili 
sa jej žiaci ZŠ z Novej Dubnice 
a zo ZŠ Slavičín. Súťažilo sa                                                                        
v kategóriách dievčatá a 
chlapci 6. – 9. Ročník.   Naj-

lepší rekord 160 cm sa podaril 
chlapcom z 9. ročníka Tomá-
šovi Holečekovi zo ZŠ J. Kráľa 
a Matejovi Tomášekovi zo 
ZŠ zo Slavičína. Gratulujeme                      
a ďakujeme všetkým zúčast-
neným.

V dňoch 22. až 28. 4. sa                
v Liptovskom Mikuláši 
uskutočnili Majstrovstvá 
Slovenska mládeže v šachu. 
Dve dievčatá z Novej Dub-
nice – žiačky Súkromnej ZŠ 
- si odniesli z majstrovstiev 
medaily. 

Jana Šošovičková sa stala 
majsterkou Slovenska v kate-
górii do 12 rokov a jej mladšia 
sestra Martina Šošovičková 
získala striebornú medailu        
v kategórii do 8 rokov. Turnaj 
sa hral na 9 kôl a jednotlivé 

partie trvali aj viac ako 4 hodi-
ny. Staršia zo sestier Jana ne-
prehrala ani raz (6 výhier a 3 
remízy) a mladšia Martina raz 
prehrala a raz remizovala.

Keďže sa tak výborne 
umiestnili na Majstrovstvách 
Slovenska, majú právo repre-
zentovať Slovensko na Maj-
strovstvách Sveta (Brazília, 
august 2017) alebo na Maj- 
strovstvách Európy (Rumun-
sko, september 2017).

Marián Šošovička

Sezóna 1965/66.

František Wild, 1969.

Jana Šošovičková, Martina Šošovičková

Spokojní víťazi Novodubnickej latky.

V sobotu 13. mája zavítalo 
do okolia Novej Dubnice                                                               
a Kolačína viac ako 200 
účastníkov Novodubnic-
kej 25-ky Ivana Markoviča, 
prevažne turisti, ale aj cyk-
listi, pre ktorých Klub slo-
venských turistov Kolačín 
pripravil už 35. ročník tra-
dičného turistického podu-
jatia  ukrývajúceho v svojom 
názve meno popularizátora 
turistiky z Novej Dubnice, 
ktorý tradíciu tohto poduja-

tia založil a k odkazu ktoré-
ho sa turisti z Kolačína hrdo 
hlásia.

     
Počasie bolo naozaj vymod-

lené, a tak si milovníci turis-
tiky  mohli naplno vychutnať 
prekrásne výhľady, ktoré sľu-
bovali  organizátori. Trasy boli 
pripravené tak, aby ponúkli 
to najkrajšie a najlepšie, čo 
máme v okolí nášho mesta. 

Po krásne prežitom dni            
v kruhu priateľov či rodiny  

padla vhod možnosť občerstviť 
sa v Hostinci na Lúčkach. V cie-                                                                                  
li si účastníci vyzdvihli účast-
nícky list a ručne vyrobené 
medaily z dreva.

Organizátori pozorne zbie-
rali postrehy a námety pre 
budúci ročník. Potešili  ich 
pochvalné slová na adresu 
značenia v cieli, ako aj fakt, 
že Novodubnická 25-ka má 
nielen tradíciu, ale aj  osobitú, 
takmer až rodinnú atmosféru, 
o čom svedčilo množstvo detí 

i psíkov. Najmladšia účast-
níčka mala len 10 mesiacov a                    
z podujatia si asi veľa pamätať 
nebude, ale  vďaka rodičom  sa 
jej vzťah k turistike a prírode 
pomaly, ale isto zakoreňuje,       
a to je podstatné.

Ďakujeme všetkým, ktorí si 
v sobotu našli čas a strávili ho 
spolu s nami. Už teraz sa teší-
me na ďalší ročník.  

Jánsky haluškový festival
KST Kolačín v spolupráci 

s mestom Nová Dubnica si 
Vás dovoľujú pozvať na jubi-
lejný 10. ročník Jánskeho ha-
luškového festivalu, ktorý sa 
uskutoční v sobotu na Jána, 
24. júna 2017  so začiatkom od 
10. 00 hod. v okolí kultúrneho 
domu Kolačín. Tešiť sa môže-
te nielen na výborné halušky, 
chutný guláš, neopísateľné ko-
láče z Kolačína, pivko Svijany 
a občerstvenie, ale aj na súťa-
že pre deti i dospelých, detské 
atrakcie a skvelé vystúpenia 
ľudových súborov. Chýbať ne-
bude skvelá nálada podporená 
cimbálovou muzikou skupiny 
Wagabanda. Viac na plagátoch 
a facebookovej alebo webovej 
stránke KST Kolačín.

PaedDr. Soňa Kačíková

Už tradičné podujatie Novodubnickej 25–ky prilákalo mnoho turistov.

Turistické okienko: Z Novodubnickej 25-ky


