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Spomienka na zrod 
Novej Dubnice

Príhovor primátora k výročiu mesta

Novodubnické „ozdôbky“

Hlina je súčasťou života.  Dá 
sa stvárňovať,  premieňať 
a využiť na rôzne veci. Je 
nevyhnutná pre život a pre 
prežitie človeka,  pretože mu 
zabezpečuje obživu.  A práve 
na hline sa jedného dňa za-
čalo stavať a tvarovať nové 
mestečko. 

Písali sa roky 1956 a 1957, 
kedy sa mesto Nová Dubnica 
začalo vyvíjať. Rástlo rýchlo-
sťou dieťaťa. Hlina sa menila 
na jedno veľké stavenisko,                             
z ktorého sa postupne týčili 
vysoké činžiaky. Už málo ľudí 

si to pamätá. Možno len tí v po-
kročilom veku. Mala som šest-
násť, keď som sem prišla bývať                                                                          
k tete, (spolu s manželom 
patrili medzi prvých obyva-
teľov) aby som pokračovala 
v štúdiach na ilavskom gym-
náziu. Vtedy stál len obytný 
blok, v ktorom na prízemí bola 
mliekareň (oproti dnešnej op-
tike), dostavovala sa prvá slo-
bodáreň a tiež sa dokončieval 
obytný blok, kde je dnes opti-
ka. Okrem toho tu bolo blato. 
Nekonečné množstvo blata.

(pokračovanie na 2. strane)

Vážené dámy, vážení páni, 
milí spoluobčania, tak, ako 
si ľudia pripomínajú svoje 
životné výročia,  obyvatelia 
miest a obcí si  pripomínajú 
výročie založenia, resp. pr-
vej písomnej zmienky svojho 
mesta či obce. Naše mesto 
sa v týchto dňoch dožíva 61 
rokov od jeho založenia. 

Ponorme sa spoločne do 
histórie mesta. Projekt výstav-
by mesta navrhol architekt 
Jiří Kroha v duchu socialistic-
kého realizmu. Ten sa ale po-
darilo zrealizovať len približne 
z jednej tretiny. 

S výstavbou  mesta sa začalo 
v roku 1951. O dva roky neskôr, 
v roku 1953, bol vybudovaný 
prvý objekt - Domov mladých, 
dnešná „ľudovo povedané slo-
bodáreň“. Samostatnou obcou 
sa sídlisko, ktoré malo názov 

„Socialistické mesto“, stalo 1. 
januára 1957. Dostalo názov 
Nová  Dubnica.  Dňa  8. júna 
1960 jej bol Krajským národ-
ným výborom v Žiline prizna-
ný štatút mesta. 

Ak si položíme otázku, čo 
všetko sa podarilo v našom 
meste zrealizovať, za posled-
ných pár rokov bolo toho ozaj 
dosť. Spomeniem len pár pre 
mesto významných udalostí.

Po minulé roky sa rozbehla 
rekonštrukcia Kultúrnej be-
sedy v Novej Dubnici, ale tiež 
Kultúrneho domu v mestskej 
časti Kolačín. Vďaka fi nanč-
ným prostriedkom z euro-
fondov sa podarilo dokončiť 
rekonštrukciu všetkých bu-
dov materskej školy,  začal sa 
realizovať projekt „Regenerá-
cia centrálnej zóny – Mierové 
námestie, rekonštrukcia I. ZŠ 

na ZUŠ.
Medzi priority mesta patrilo 

predovšetkým zrealizovať pro-
jekt „Priemyselná zóna Hliny“ 
a s tým súvisiacu výstavbu no-
vej obytnej zóny Dlhé diely.

K úspešným projektom mô-
žeme priradiť vybudovanie 
ďalších 48 nájomných bytov,  
do ktorých sa v roku 2017  na-
sťahovali noví nájomníci. V 
neposlednej miere je to stavba 
letného kúpaliska, ktoré plne 
funguje od júla 2017. 

V tomto roku sa nám poda-
rilo opraviť a vynoviť niekoľko 
ulíc v Novej Dubnici, ako aj v 
Kolačíne. Významnou inves-
tíciou bola realizácia nového 
šatu komunikácie Ulice Slobo-
dy v Kolačíne. Pokračuje sa aj 
v modernizácií autobusových 
zastávok v Novej Dubnici - Ko-
lačíne, Trenčianskej ulici pri 

EVPÚ. Uskutočnila sa taktiež 
rekonštrukcia povrchu komu-
nikácie v miestnej časti IBV 
na Ulici Okružnej pod okálmi, 
Ulice Májovej. V Novej Dubni-
ci sa zrealizovala výmena po-
vrchu v Komenského sadoch 
a v Sadoch kapitána Nálepku.

Nemáme priestor  na meno-
vanie ďalších, viac alebo me-
nej významných rekonštrukcií 
alebo opráv, avšak snažíme 
sa naše mesto rozvíjať tým 
správnym smerom a plniť po-
žiadavky našich spoluobčanov. 
Ďakujem aj za Vaše nápady a 
postrehy, ako by sa naše mesto 
dalo obohatiť. 

Záverom mi dovoľte, aby 
som sa ešte raz úprimne po-
ďakoval Vám všetkým a za-
želal nášmu mestu ešte veľa 
ďalších úspešných rokov.

Prechádzame denne okolo 
nich, mnohokrát bez povšim-
nutia. Nie sú ničím samo-
statným, sú súčasťou povoj-
nového architektonického 
štýlu nazývaného socialistic-
ký realizmus. 

Moderné socialistické mes-

to bolo aj vďaka svojej bohatej 
výzdobe a ornamentom stále 
unikátne, a aj dnes (aj keď už 
nie socialistické), je na Sloven-
sku stále jedinečné. Podľa et-
nologičky Kataríny Nádaskej, 
Nová Dubnica bolo jedno                                                         
z ukážkových komunistických 
miest. Keďže pri výstavbe No-

vej Dubnice sa rátalo, že veľa 
obyvateľov príde práve z oko-
litého vidieka, ornamenty na 
vstupných portálov do domov 
im mali pripomínať aj ich tra-
dície a zvyky v pôvodných ob-
ciach, odkiaľ sa presťahovali 
do moderného socialistické-
ho mesta. A tak ľudové vzory 
z okolia Považia aplikované 
ako výzdoba na domoch, mali 
svoju primárnu estetickú 
funkciu a zároveň mali byť pri-
pomienkou obyvateľom, aby 
nezabúdali na krásu ľudových 
výšiviek a ornamentov. „Or-
namenty na domoch v Novej 
Dubnici majú svoju tradíciu 
v zdobení interiéru a exterié-
ru našich predkov. Tieto mali 
najmä rastlinné a zvieracie 
motívy. Medzi najčastejšie 
rastlinné motívy patrí tulipán, 
krušpán a ruža. Zo zvieracích 
motívov je to najmä kohút, 
kôň, pretože tieto zvieratá mali                                                                                         
v dávnej minulosti silný 
ochranný charakter, o kohú- 
tovi sa tradovalo, že vie silou 
svojho hlasu dokonca zahnať 

smrť a démonov noci. Posled-
nou skupinou sú geometric-
ké vzory. Mnohé geometric-
ké obrazy mali purifi kačný                       
a ochranný charakter, v nich 
boli zakódované ochranné 
symboly, ktoré mali chrániť 
obyvateľov domu,“ vysvetlila 
K. Nádaská. Medzi najpoužíva-
nejšie geometrické tvary pat- 
ria podľa K. Nádaskej vlnovky, 
kosoštvorce a kruh. Všetky 
však majú svoju históriu a lo-
giku. „Napríklad kruh zname-
nal slnko, pretože ide o starý 
znak – Slovania boli uctievači 
solárneho kultu a znázorne-
nie slnka na dome prinášalo 
jeho obyvateľom pokoj, radosť                                                          
a život. Každý jeden ornament 
mal vo svojej prapodstate 
hlboký význam, išlo o znaky 
prinášajúce pokoj, plodnosť                     
a hojnosť. Samozrejme okrem 
ochrannej mali ornamenty 
aj estetickú funkciu.,“ dodala                
K. Nádaská. 

(pokračovanie na 4. strane)
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Domy sa nielen stavali, ale aj zdobili. Foto: archív

Aj takto vyzerali začiatky Novej Dubnice. Foto: archív

Pre spoločný život má obrovský význam, 
ako sa manželia rozprávajú. V tóne reči 
je potrebné udržiavať lásku, jemnosť, 
úctu a vyhýbať sa zvyku zhadzovať toho 
druhého. Svojho životného partnera 
je potrebné podporovať doma i na 
verejnosti. Je deštruktívne, ak si z neho 
spravíme terč vtipov. 

Spôsob, ako dosiahnuť, aby druhý cítil, že je milovaný 
prostredníctvom našej reči, spočíva v prejavoch uznania 
tomu druhému. Patrí k tomu spôsob, akým predkladáme 
komplimenty, ako ďakujeme, povzbudzujeme, preukazujeme 
náklonnosť a predkladáme požiadavky. Ak to nerobíme, 
vystavujeme manželstvo pokušeniu z vonkajšieho prostredia.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov
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Dobrovoľní hasiči z Kolačí-
na  dňa 7. mája v spolupráci                             
s Národnou transfúznou 
službou z Trenčína organizo-
vali už po piatykrát Florián-
sku kvapku krvi. 

Svätý  Florián je patrónom 
všetkých hasičov, ktorých 
hlavným poslaním je pomáhať.  
Na tomto podujatí tak urobili 
prostredníctvom  malých  me-
dicínskych hadičiek. Ani tento 
rok o  darcov nebola núdza. Zo 
75 účastníkov darovalo vzácnu 
tekutinu až 64 darcov.  Žijeme 
v  dobe,  kedy je každý milili-
ter krvi vzácny,  preto je takéto 
množstvo darovanej krvi za 
jeden deň obdivuhodné.  Chce-

me vyzdvihnúť pomoc tých, 
ktorí priamo  svojou krvou ne-
prispeli, ale dokázali   pomôcť 
pri  organizačnom  zabezpe-
čení akcie. Sú to sponzori po-
dujatia  - Mesto Nová Dubni-
ca, spoločnosti  Enics, s. r. o., 
Allianz – Slovenská poisťovňa, 
Považský cukor, Ján Ihriský                                                               
s.r.o., NDF, s.r.o. Vďaka nim  
sme mohli zabezpečiť pre 
všetkých darcov rýchle do-
plnenie darovaných živín, 
aj menšiu kompenzáciu za 
ich ušľachtilý čin. Veríme, že                                                  
každý si odnášal z tohto dňa 
len tie najlepšie pocity a teší-
me sa na budúci ročník. 
                                                                                                                                                   
Dušan Kačík

Deň matiek, ktorý sa na Slo-
vensku oslavuje vždy v druhú 
májovú nedeľu, patrí k naj-
krajším sviatkom v roku.  

Je to zároveň príležitosť                                                       
vzdať kvetom úctu svojim 
mamám, babičkám či praba-
bičkám a poďakovať sa im za 
lásku, nehu a starostlivosť. 
Pri príležitosti tohto sviatku 
sa tradične stretávajú na sláv-
nostnom posedení aj obyva-
telia Zariadenia pre seniorov 
v Novej Dubnici. V stredu 16. 
mája  sa všetkým prihovori-
la riaditeľka tohto zariadenia 
Margita Urbanová. Osobitne 
privítala hostí medzi ktorý-
mi nechýbali ani zástupcovia 
vedenia mesta a poslankyňa 
MsZ Marta Babuková, ktorá 
spolu s Annou Melovou zastu-
povali členov sociálno zdra-
votnej  komisie. Hosťom bola 
aj riaditeľka MŠ Jilemnického 
Jana Ványová. Sviatočnú nála-
du hneď  v úvode navodili deti                                                                           
z MŠ Jilemnického, ktoré pred-
viedli pásmo piesní a básničiek. 
Po skončení programu deti          
s úctou odovzdali vlastnoručne 

vyrobené srdiečka obyvateľom 
zariadenia. Potom sa už slova 
ujal primátor, ktorý vo svojom 
príhovore pozdravil všetky ma-
mičky, babičky a prababičky. 
Pripomenul, že pre každého      
z nás je jeho matka najdôle-
žitejším človekom na svete. 
„Pri slove mama, si každý                           
z nás predstaví svoju matku, 
ktorá nás pritúlila a zovrela 
v náručí, keď nám bolo ťažko, 
ktorá vie dať svojim slovám 
najkrajšiu a najláskavejšiu 
podobu.  V mene vašich detí 
vám ďakujem za každé milé 
slovo, bozk a úsmev, za to, 
že držíte nad nimi ochranné 
ruky na ceste životom.“ 

Zaželal im veľa zdravia a aby 
im deti túto lásku a pozornosť 
oplatili rovnakým dielom. Ako 
poďakovanie odovzdal symbo-
lickú kyticu riaditeľke Zaria-
denia pre seniorov, mamičkám 
a babičkám odovzdal kvet.                                                                                           
Po ofi ciálnej časti všetkým          
k príjemnej pohode zahral na 
harmonike učiteľ ZUŠ Ján Be-
lina.   
                                                                                              
Text a snímka: M. Babuková

Problém s komunikáciami 
postupne odpadá, opravuje 
sa, frézuje a vynovuje sa nie-
koľko ulíc v Novej Dubnici, 
ako aj v Kolačíne.  

Niektoré ulice sú už dokon-
čené, iné takmer pred dokon-
čením, mesto tak opäť nado- 
búda novú tvár a cesta autom 
či autobusom, ako aj prechá-
dzka po meste je a bude opäť 
omnoho komfortnejšia. 

Došlo k rekonštrukcii po-
vrchu komunikácie na IBV 
na ulici Okružnej pod okálmi          
a pri autoservise Bližnák. 
Zrekonštruovala sa časť ulice 
Májovej, chodník na Štúro-
vej ulici smerom ku schodom                           
k cintorínu. 

V Novej Dubnici sa zreali-
zovala výmena povrchu v Ko-
menského sadoch, v Sadoch 
kpt. Nálepku a vynovila sa 
komunikácia pri cukrárni na 

Mierovom námestí.
Rekonštrukcie vozoviek                   

a chodníkov však nekončia, 
v budúcom roku sa plánujú 
obnoviť povrchy ďalších mest-
ských komunikácií. 

Pokračuje sa aj v moderni-
zácii autobusových zastáviek. 
Na Odbojárskej ulici v Kola-
číne a na Trenčianskej ulici 
pri EVPÚ sa dokončili nielen 
samotné autobusové zastávky, 
ale pri EVPÚ sa vybudoval  aj 

úplne nový prechod pre chod-
cov. Na tejto autobusovej za-
stávke, ako aj na prechode cez 
cestu, pribudla dlažba so sig-
nálnymi pásmi pre nevidiacich 
a samotný prechod bol dopl-
nený osvetlením, čo prispeje 
k väčšej bezpečnosti chodcov. 
Práce na oboch autobusových 
zastávkach realizoval Tekos 
Nová Dubnica s. r. o.

Marián Michalko

V Novej Dubnici, ale aj                        
v Kolačíne sa pokračuje s ob-
novou povrchu komunikácií                                                                  
a s obnovou sa ani nepresta-
ne. 

Nového šatu sa dočkala aj 
Cesta Slobody v Kolačíne. Na 
základe uskutočnenej súťaže                  
v zmysle zákona o Verejnom 
obstarávaní, práce na komuni-
kácií v mesiacoch apríl a máj 
realizoval Doprastav a.s., Ži-
lina. Okrem výmeny povrchu 
vozovky v dĺžke niekoľko sto-
viek metrov, zabezpečilo mesto 
Nová Dubnica, z dôvodu čas-

tých porúch na vodovodnom 
potrubí aj preloženie existu-  
júceho vodovodného potrubia 
vo vlastníctve Považskobystric-
kej vodárenskej spoločnosti do 
jestvujúcej zelene. Došlo k pre-
loženiu potrubia v dĺžke takmer 
120 metrov, ako aj k spevneniu 
a skrášleniu svahu. Popri ceste 
v dĺžke približne 120 metrov bol 
zrekonštruovaný odvodňovací 
žľab. Obyvateľov Kolačína tak 
teraz čaká nielen komfortnej-
šie cestovanie po Ceste Slo-
body, ale aj menej problémov                  
s vodou, či už dažďovou, ale aj 
s pitnou.

Primátor zavítal medzi 
tých, ktorí sa o život v Ko-
lačíne zaujímajú a diskuto-
vali na témy, ktoré občanov 
trápia, ako aj o zmenách, či 
návrhoch.  

Stretnutie občanov s Pe-
trom Marušincom a jeho 
zástupcom Pavlom Pažítkom 
sa uskutočnilo 9. mája 2018 
v Kultúrnom dome v Kolačí-
ne., a opäť sa ukázalo, že ta-
kéto stretnutia majú zmysel 
a dialóg je cesta, ktorou sa 
P. Marušinec rozhodne bude 
uberať aj naďale,j a občanom 
nielen Kolačína, ale aj Novej 
Dubnice bude načúvať.  Ak 
sa ma život v mestskej čas-
ti, obci či akomkoľvek meste 
rozvíjať, je dialóg s občanmi 

viac ako potrebný. Zo stret-
nutia odchádzali spokojní 
nielen občania Kolačína, 
ale aj samotný P. Marušinec                        
a P. Pažítka, o to viac, že de-
bata bola konštruktívna. Vý-
sledkom bude nielen oprava 
prvkov na autobusových la-
vičkách v Kolačíne, či obnova 
dosiek na lavičkách na cin-
toríne. Dôchodcom sa zvýši 
hranica príspevku na stravu, 
či vyasfaltujú sa ďalšie úseky 
ciest či chodníkov. Niekomu 
sa môže zdať, že ide o malič-
kosti, ale práve z maličkostí 
sa skladá svet a práve drob-
nosti, ho robia krajším. Stačí 
len málo – dialóg a ochotu 
načúvať. 

Marián Michalko

Floriánska kvapka 
krvi s veľkou odozvou

Vyjadrili lásku
a úctu matkám

Prechádzka po našom meste, 
po novom chodníku či ceste

Čo je nové
v Kolačíne?

Primátor
v Kolačíne 

Kolačínski hasiči sa neboja ohňa ani ihiel. Foto: archív DHZ Seniori oslávili Deň matiek spolu s P. Marušincom.

Autobusová zastávka v Kolačíne po dokončení. Foto: archív

Tam, kde sa staré stretá s novým. Foto: M. Michalko

Okrem povrchu vozovky sa spevnil aj svah. Foto: M. Michalko

Sady kpt. Nálepku s novým povrchom vozovky. Foto: M. Badík

Novodubničanky a Novodubničania, 
stiahnite bruchá, vypnite hrude,
od 28. júna kúpať a slniť sa bude!

(v prípade dobrého počasia aj skôr)
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Napriek sústavnému zdôraz-
ňovaniu škodlivosti a ne-
bezpečnosti vypaľovania su-
chej trávy v jarnom období, 
každoročne narastá počet 
požiarov i výška spôsobenej 
škody.

Vypaľovanie trávy je proti-
zákonné! Vypaľovanie starých 
trávnych porastov bolo v dáv-
nejšej minulosti málo počet-
né, čo súviselo s dôsledným 
obhospodarovaním všetkých 
pozemkov. Predpokladaný úži-
tok zo zbavenia sa nepotreb-
ných suchých porastov ohňom 
vysoko prevyšujú škody, ktoré 
takéto požiare zapríčinia.

Poškodzuje sa štruktúra 
povrchovej vrstvy pôdy, jej 
odkrytím sa zvyšuje erózna 
ohrozenosť a umožní sa vyšší 
výpar i presýchanie, napomá-
ha sa rozširovaniu odolnejších 
agresívnych druhov rastlín, 
spaľujú sa vývojové štádiá 
mnohých drobných živočí-
chov, čo negatívne ovplyvňuje 

potravnú základňu vyšších 
živočíchov, a tiež zanikajú pri-
rodzené, mnohokrát posledné 
útočiská (refúgiá) organizmov, 
čo znižuje celkovú biodiverzitu 
krajiny. Plošným vypaľovaním 
môže dôjsť k likvidácii celých 
populácií menej mobilných 
druhov.

Ku vzniku požiarov dochá-
dza nielen nedbanlivosťou pri 
zakladaní ohňov v prírode, 
hraní detí so zápalkami, od-
hadzovaním nedopalkov pri 
fajčení, ale aj podcenením 
okolností pri „riadenom vy-
paľovaní“ a tiež úmyselným 
podpaľačstvom. Zdá sa, že sú 
niektorí ľudia nepoučiteľní        
a neodstraší ich ani príslušné 
ustanovenie zo zákona NR SR 
č. 314/2001 Zb. z. o požiarnej 
ochrane, ktorý zakazuje vy-
paľovať porasty bylín, kríkov         
a stromov.

Občanom, ktorí vypaľujú 
porasty, hrozí pokuta do výš-
ky 331 € a priamo na mieste 
môže byť udelená bloková 

pokuta do výšky 99€, práv-
nickej osobe až do 16 596 €. 
V prípade, že požiar spôsobí 
veľkú škodu, hrozí občanom 
aj trestné stíhanie. Vypaľo-
vanie trávy je nielen protizá-
konné, ale aj nebezpečné. Nie 
sú zriedkavé prípady, že ľudia 
naň doplatia životom. Nie vždy 
sa však podarí odhaliť osobu - 
pôvodcu požiaru. Môže za to 
aj ľahostajnosť nás všetkých 
voči dianiu okolo nás a malá 
občianska statočnosť. Nedo-
voľme tej hŕstke nenapravi-
teľných, aby ničili všetko okolo 
seba. Ak sa stanete svedkom 
vypaľovania trávy a lesných 
porastov, teda ak ste svedkom 
porušenia zákona, mali by ste 
nahlásiť túto skutočnosť na po-
líciu (t.č. 158) prípadne mest-
skú políciu (t.č.159).

Čo robiť v prípade už rozší-
reného požiaru:
1) bezodkladne ohlásiť vznik 
požiaru na ohlasovňu požia-
rov - t. č. 150 resp. 112, alebo 

zabezpečiť jeho ohlásenie,
2) uviesť, kde horí (presnú ad-
resu a tel. číslo), čo horí, kto 
volá,
3) uviesť podrobnejšie infor-
mácie o požiari, vyčkať na 
spätný telefonát ohlasovne po-
žiarov a riadiť sa jej pokynmi,
4) ak je to možné, uhasiť po-
žiar dostupnými hasiacimi 
prostriedkami (voda, piesok, 
vlhké prikrývky, lopaty, ručné 
hasiace prístroje a pod.) alebo 
vykonať nevyhnutné opatrenia 
na zamedzenie jeho šírenia,
5) vykonať nevyhnutné opat-
renia na záchranu ohrozených 
osôb, evakuovať najmä deti       
a chorých ľudí,
6) poskytnúť na výzvu veliteľa 
zásahu osobnú a vecnú pomoc 
jednotke požiarnej ochrany - 
napríklad dopravné prostried-
ky, zdroje vody, spojovacie za-
riadenia a iné veci potrebné na 
zdolanie požiaru. V našom meste môžu obyva-

telia odovzdávať nepotrebné 
šatstvo a obuv na charitatív-
ne účely na zbernom dvore 
alebo do špeciálnych kontaj-
nerov Diakonie Broumov. 

S touto organizáciou mesto 
spolupracuje už niekoľko ro-
kov a teší nás, že každoročne 
pomôžeme niekoľkými tonami 
obuvi a šatstva ľuďom v núdzi. 
Jeden kontajner je umiestne-
ný vedľa katolíckeho kostola 
na Gorkého ulici, druhý na Ul. 
Gagarinovej na parkovisku pri 
vjazde od Ul. Okružnej. Takže 
vy, ktorí nemáte cestu na zber-
ný dvor, môžete využiť aj špe- 
ciálne žlté kontajnery. 

To, čo by sa v kontajneroch 
poškodilo – taniere a iné ria-
dy, hračky, kočíky či bicykle, 
do kontajnerov samozrejme 
nevhadzujte, ale dovezte na 
zberný dvor. Na zbernom dvo-
re časť oblečenia, uterákov 
a posteľnej bielizne oddeľu-
jeme a využívame v zime pre 
potreby nocľahárne ľudí bez 
domova. Takisto detské oble-

čenie, hračky či športové po-
treby nájdu svoje miesto   buď 
v detskom domove v Trenčíne, 
alebo u tých Novodubničanov, 
ktorí to potrebujú.

Stáva sa, že sa hromadia 
vrecia so šatstvom vedľa kon-
tajnerov a pritom kontajner 
nie je plný. Prečo robiť len 
polovičnú robotu? Keď už 
odev pretriedim, dám do vriec            
a prinesiem ku kontajneru, 
vhodím ho dovnútra, nech 
sa neznehodnotí a nenaruší 
vzhľad okolia. 

Pripojte sa aj vy k zmyslupl-
nému nakladaniu s nepotreb-
nými vecami a pomôžte ľuďom 
v núdzi!

A jedna rada na záver: To-
pánky, keďže treba vždy dve 
– pravú aj ľavú, je treba spolu 
zviazať šnúrkami alebo zavia-
zať spolu do vrecúška, pretože 
v kontajneri na šatstvo (a ďa-
lej pri preprave na charitu) sa 
nespojené topánky pomiešajú       
s iným šatstvom a je priam ne-
možné nájsť obe časti jedného 
páru.

Pod dojmami z dnešného triedenia plastov na triediacej linke, ktorá fi čí spolu so siedmimi pracovníkmi chránenej dielne na 
zbernom dvore v Novej Dubnici (zúčastnila som sa spolu s nimi priamo na triedení plastov, pretože kvôli chorobám niekoľkých 
zamestnancov nestíhame s prácou a takisto je treba raz za čas ukázať mojim kolegom na zbernom dvore, že aj my, ľudia z kancelárií, 
vieme priložiť ruku k dielu) by som vám, všetkým triedeniachtivým spoluobčanom, chcela poradiť a požiadať vás o nasledovné:

1) Nebaľte nám prosím dar-
čeky! Vo veľkom vreci  bývajú 
menšie vrecká, v nich ďalšie 
vrecká, v nich kelímky, PET 
fľaše, ostatné.... Kým to  obslu-
ha triediacej linky všetko ot-
vorí, vysype na dopravníkový 
pás, stratíme veľa času. Tak-
že vás prosíme – ak zbierate 
plasty, napr. do igelitky, keď 
ich vyhadzujete do kontajnera, 
vysypte ich z igelitky či ešte 
menších vrecúšok. Veď viete – 

čas je drahý.

2) V kontajneroch a vo vre-
ciach s plastami (vrecia sú 
zo zberu rodinných domov) 
sa nachádza veľa materiálov, 
ktoré plastami nie sú – lino-
leá, kúsky a kusy kobercov, 
gumy – napr. gumené rohožky 
z auta, duša z bicykla a vrcho-
lom „dokonalosti“ sú použité 
detské jednorazové plienky.  
Ak ste si nie istí, čo je plast a 

čo nie, spýtajte sa nás, rady 
vám poradíme: tel. 042/4433484 
kl. 160, 161, mobil: 0918/323276, 
e-mail: basna@novadubnica.
sk, zahorcova@novadubnica.
sk. 

3) Pri polystyréne – tom gu-
ličkovom – neplatí pravidlo, 
že rozlámať na čo najmenšie 
kúsky, aby sme šetrili objem 
kontajnera či vreca. Skúste 
si predstaviť, aké to je zbierať  

päťcentimetrové kúsky poly-
styrénu z ostatných plastov. 
Nič moc, poviem vám. A spústa 
guličiek naokolo. Polystyrén, 
ak je naozaj vo veľkých kusoch, 
radšej dovezte na zberný dvor, 
alebo ho nalámte na kusy (asi 
polmetrové) a tak ho vhoďte do 
kontajnera na plasty.  

4) Tvrdé plasty zbierame. 
To áno. Ale plastové vedro             
s dvojcentimetrovou vrstvou 
zaschnutej farby  naozaj nie 
je v súčasnosti recyklovateľ-
né. Ani  plasty spojené s kov-
mi, skrutkami a podobne. 

5) A posledná prosba: vrec-
ká so zmesovým komunál-
nym odpadom fakt nepatria 
do plastov. Staré potraviny 
po 2 týždňoch v kope plastov 
spravia neuveriteľné pachové 
efekty, pracovníci na triediacej 
linke to majú naozaj niekedy 
ako za trest. Tak si na to pro-
sím dávajte pozor. Mali by sme 
predsa byť ohľaduplní – nielen 
k životnému prostrediu, ale aj 
k sebe navzájom. 

Ďakujeme!

Vypaľovanie trávy je zakázané! Kontajnery na
nepotrebné šatstvo

Chcete nám uľahčiť triedenie plastov? 
Máme pre vás návod, ako na to!

Nezabúdajme na triedenie plastov. Foto: archív ŽP

Šatstvo patrí do kontajnera, nie na zem. Foto: archív ŽP

Nevypaľujte trávy! Foto: Hazz Vypaľovanie trávy je zakázané a nebezpečné. Foto: Hazz
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Najčastejšie použité ornamenty v Novej Dubnici. Autorom návrhu je fi rma TRAKT.

S čokoládou
dokážeme divy!

Tanečná šou
pre Kristínku

Spomienka na zrod Novej Dubnice

Novodubnické „ozdôbky“

Skúšali ste sa niekedy pomaľovať čokoládou? Alebo si spraviť 
vlastnú čokoládovú lízanku? Ak nie, tak teraz máte príležitosť! 
S BON BON Chocolateria sa môžete na chvíľu stať čokoládovým 
majstrom a vyrobiť si vlastné sladké dobroty! Počas Dní mesta 
Novej Dubnice 2018 vás čakajú čokoládové dielničky, ktorých sa 
môžu zúčastniť malí aj veľkí, no hlavne tí, čo milujú čokoládu. 
Chutné a sladké lízanky z horkej či mliečnej čokolády, rôznych 
tvarov a chutí si pripravíte sami, podľa vlastnej fantázie. Už 2. 6. 
2018 od 14.00 hod.!!!

Centrum voľného času poriadalo v nedeľu 15. 4. Tanečnú šou pre 
Kristínku. Deti z krúžkov Centra voľného času i tento rok nacvi-
čovali rôzne tanečné choreografi e, aby sa  s nimi  mohli pochváliť 
a zároveň pomôcť fi nančnou zbierkou krásnemu dievčatku, ktoré 
však dostalo do vienka množstvo diagnóz. Trojročnej Kristínke 
Korienkovej z Trenčianskej Závady, ktorá sa na akcii zúčastnila 
aj so svojimi rodičmi, sme odovzdali vyzbieraný fi nančný príspe-
vok 817,10 €. Po ukončení akcie sa našli ešte ďalší dobrí ľudia, 
ktorí sa k zbierke pripojili.

Ďakujeme všetkým skvelým ľuďom, ktorí prispeli na Kris-
tínkinu liečbu. Ďakujeme aj skupine LT, ktorá bola hosťom 
našej akcie za spestrenie nášho programu. 

Kolektív CVČ

(pokračovanie z 1. strany)

Podľa Petra Szalaya z Ústa-
vu stavebníctva a architektúry 
Slovenskej akadémie vied, by 
sa dal socialistický realizmus 
opísať ako snaha  poprieť vše-
tok vývoj od konca prvej sveto-
vej vojny v rámci architektúry, 
ktorý smeroval predovšetkým 
k úsiliu o funkčnosť a určitým 
spôsobom išlo o popretie mo-
dernizmu, pretože bol považo-
vaný za príliš elitársky.

Architektúra sa zmenila na 
jednoduchú, bez akejkoľvek 
výzdoby, tak to považovali za 
nepochopiteľné a škaredé. Ar-
chitektúra nabodbudla klasic-
ké tvary - sedlovú strechu, nie 
plochú, ako hlásali modernisti, 
aby boli menšie, tradičné okná 
oproti veľkým horizontálnym 
oknám. „Jiří Kroha bol jedným 
zo zakladateľov novoznikajú-
ceho socialistického realizmu 
a bol veľmi o tom presvedčený.

Ak bol dovtedy moderniz-
mus rôznorodý, tak naopak 
socialistický realizmus bol štý-
lom, ktorého základnou ideou 
bolo, že má byť socialistický  

obsahom a národný formou, 
čo znamenalo, že každý byt 
by mal mať dobré hygienické 
vybavenie, dobré štandartné 
vybavenie, aby neboli rozdie-
ly medzi robotníkom a inži-
nierom, a na druhej strane 
forma  a stvárnenie by sa malo 
približovať k nejakým lokál-
nym tradíciám, o čo sa kon-
krétne pokúsil Jiří Kroha pri 
navrhovaní Novej Dubnice, že 
tam použil motívy z Čičmian,“ 
povedal Peter Szalay.  

Mnoho modernistických 
architektov z medzivojnové-
ho obdobia považovali orna-
mentovú výzdobu dokonca za 
zločin a poukazovali na lepšie 
a racionálnejšie investovanie 
vynaložených prostriedkov 
do funkčnosti domu, nie jeho 
estetického vzhľadu. Dokonca 
nie všetci socialistickí realisti 
sa stotožňovali s rozmáha-       
júcim sa štýlom zdobenia do-
mov a budov a považovali ho 
dokonca za diktátorský.“ Nová 
Dubnica sa predkladala na vy-
sokých školách a práve odpor-
covia ju  považovali za násilné 
prinútenie, že sa máme vrátiť 

k  forme ako keby zastaralého 
umenia. 

Nie všetci boli zo sociali-
stického realizmu natešení. 
Všetci museli robiť jednotným 
štýlom. Chodili na zájazdy do 
Sovietskeho zväzu a bol to svo-
jim spôsobom diktát. Architek-
ti inú šancu ani nemali, ak by 
aj navrhli v inom štýle, nemali 
uspieť, žiaľ. 

Na druhej strane sa práve 
na príklade Novej Dubnice 
ukázalo, že to, ako to spravili, 
priestor a tradičnejší prístup. 
Je oveľa životaschopnejší           
a príjemnejší na život ako síd-
liská, ktoré vznikali neskôr.

Aj s odstupom času je mož-
né architektúru v Novej Dub-
nici považovať za úspech. Je to 
na Slovensku jediné komplex-
ne postavené mesto na zelenej 
lúke a aj keď je oblečená v tra-
dičnom šate, jej architektúra 
je veľmi pokroková a moder-
ná. Výzdoba, ornamenty a sa-
mozrejme, čo je veľmi hodnot-
né, že Novú Dubnicu si stavali 
samotní ľudia, ktorí tam potom 
aj reálne bývali, že to pre ľudí 
práve v povojnovom období vý-

znam malo, „ vysvetľuje P. Sza-
lay. Zaujímavosťou je, že Nová 
Dubnica nebola postavená za 
samotné obdobie socialistic-
kého realizmu, ktorý trval  do 
roku 1956. „Po smrti Stalina 
jeho nástupca Chruščov vy-
hlásil, aj v dôsledku nejakých 
ekonomických problémov, že 
výstavba s výzdobami a orna-
mentami by bola veľmi ekono-
micky nevýhodná. Chruščov 
vyhlásil, že je treba skončiť        
s tým „ozdobníctvom“ a začala 
sa éra prefabrikovanej výroby 
a panelákov. Napríklad  domy 
vyššie od mestského úradu 
boli už  postavené na prelome 
50. a 60. rokov. Táto výzdoba 
zrkadlila nadšenie z návratu    
k moderne a k väčšej abstrakt-
nosti,“ dodal P. Szalay.

Napriek tomu, že sa hovorí, 
že Nová Dubnica bola posta-
vená ako nové mesto, má svoj 
vývoj, ktorý sa dá sledovať, čo 
robí mesto zaujímové nielen 
pre jeho obyvateľov, ktorí majú 
byť na čo hrdí, ale aj pre archi-
tektov či rôznych historikov. 

Marián Michalko

(pokračovanie z 1. strany)

Do Ilavy na gymnázium 
sme dochádzali z Novej Dub-
nice dvaja. Keď sme zmeškali 
autobus, čo viezol pracujúcich 
do závodu, tak sme v tom hlbo-
kom blate kráčali až k dnešnej 
benzínovej pumpe a tam nám 
na ceste protekčne zastavil 
autobusár z Trenčína. Pred 
školou nám školník nachys-
tal vedro s vodou, aby sme si 
umyli gumáky. 

Nebolo kino, ani žiadne roz-
ptýlenie. Počitače neexistova-
li, ani mobilné telefóny. A pred-
sa sme vedeli prežiť krásne 
chvíle mladosti. V škole sme 
organizovali divadelné poduja-
tia. Chlapci vytvorili hudobnú 
skupinu a hrali všetky svetové 
hity. Organizovali sme si v kul-
turáku v Ilave čajové poobedia 
a večierky, podaktorí prežívali 

prvé záchvevy zaľúbenia. 
Mali sme priateľov, nie po-

čítačových a virtuálnych, ale 
tých pravých, s ktorými vzťahy 
pretrvávajú až dodnes. 

Dokonca v Novej Dubni-
ci neskôr krčmár premietal 
každú stredu a sobotu fi lmy. 
Krčma bola postĺkaná z dre-
vených latiek a stála  naproti 
dnešnému Panorexu. Krčmár 
natiahol plachtu a premietal 
požičané fi lmy. Kto sa chcel 
zúčastniť, musel si doniesť 
jedno poleno dreva do pece, 
ktorá vykurovala miestnosť,     
a stoličku. 

Boli to pionierske pomery. 
V tých časoch som študovala 
balet v Bratislave. Každý deň 
okrem soboty som po škole 
chodievala žilinským rýchli-
kom do Bratislavy, aby som 
stihla hodiny baletu. Vracala 
som sa z Bratislavy rýchlikom 

o 22.00 hodine. Okolo polno-
ci som bola v Trenčianskej 
Teplej. Nikto na mňa nečakal. 
Peši som šla po tmavej, ešte 
neosvetlenej poľnej ceste do 
Novej Dubnice. Úlohy som si 
písavala vo vlaku. Kontrolór 
mi rezervoval vždy miesto pri 
okne, kde bol vyťahovací stolík. 
Poznal ma. Videl, ako sa učím, 
aby som zvládla aj školu, aj ba-
let. Z láskou na to spomínam. 

Zocelilo ma to. Pripravilo 
ma to do života. Uvedomi-
la som si, že v živote je veľa 
ponúk, ktoré, keď chceme 
mať vlastné hodnoty, musíme 
zvládnuť sami a nečakať, že 
nám ich niekto naservíruje, 
podá, alebo vyrieši za nás.

Dnes sa život organizuje 
počítačom, vytvárajú sa mŕtve 
virtuálne známosti. Život sa 
stáva chladným, ľudské vzťa-
hy povrchnými a slovo „MY“ 

stráca hodnotu a jeho význam. 
Nahrádza ho slovo “JA“. Som 
hrdá, že mám na čo spomínať. 
Niekedy mať menej, znamená 
mať viac. A duševné bohatstvo 
a sila sa nedá vyvážiť ničím, 
ani peniazmi, ani počítačmi.

Spolupatričnosť medzi ľuď-
mi je to najväčšie bohatstvo 
humanity. Dnes nás niekto 
okráda o to bohaté a pekné, čo 
bolo v slovanskej duši. Niekto 
chce, aby sme sa stali zo dňa 
na deň slabšími a závislejšími. 
Niekto nám kradne našu ná-
rodnú hrdosť, našu vieru, našu 
prácu, náš život. Niekto vytvá-
ra v ľudskej spoločnosti zákon 
džungle. A v džungli prežijú 
len tí najsilnejší. Toto by sme 
si mali uvedomiť.

Veronika Krasnohorská

Kino Panorex - jedna z dominánt Novej Dubnice. Foto: M. Badík Kino Panorex kedysi. Foto: archív Nová Dubnica

Kristínke pomáhali aj Novodubničania. Foto: archív CVČ

Odoláte tomuto pokušeniu? Foto: archív OKaŠ
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Pre túto partiu nie je problém postaviť ručne ani ťažký máj. 
Foto: Marián Michalko

Dobrovoľní hasiči z Kolačína pri stavaní mája tradičným 
spôsobom v Kolačíne. Foto: Marián Michalko

Dobrovoľní hasiči si ctia tradície, máj stavali vlastnými 
rukami. Foto: Marián Michalko

K oslavám mája nerozlučne patrí tradičný lampionóvý 
sprievod. Foto: Mário Badík.

Oslavy prvého mája zakončil efektný ohňostroj. Foto: Mário 
Badík

Novodubnické mažoretky roztancovali Mierové námestie. 
Foto: Mário Badík

Krok za krokom s kultúrou

Dopravná výchova v materskej škole

Smiech, radosť, šťastie, ale hlavne v prvom rade zábava. Aj takýmto du-
chom sa niesla aprílová Akadémia strieborného veku. 

Do Novej Dubnice zavítali seniori z Trnavy s divadelnou hrou od Zuzky Zgu-
rišky ,,Bičianka z doliny“. Miestnym dôchodcom sa predstavenie veľmi páčilo. 
Išlo o idylický príbeh z prostredia rázovitej slovenskej dediny z Myjavských Ko-
paníc. V hre je stvárnenie života na Kopaniciach a ukážka toho, ako sa tu kedysi 
žilo, aké boli tradície, ako prebiehali bežné intrigy a ohováranie na dedine medzi 
dvoma rodinami. V divadelnej hre všetky tieto pomery a vzťahy boli vyjadrené 
prostredníctvom humoru a veselosti, čo veľmi zaujalo všetkých divákov.

Seniori z Trnavy zvládli predstavenie bravúrne, všetkých divákov veľmi oslo-
vili slovenské piesne sprevádzané akordeónom. Do spevu sa zapájali všetci,         
a to s radosťou a s úsmevom na tvári.  Pre divákov bolo prichystané aj pohoste-
nie, na ktorom si po predstavení mohli pochutnať. Podľa predsedníčky Jednoty 
dôchodcov v Novej Dubnici Alžbety Kopáčkovej, možno túto akciu považovať 
za veľmi úspešnú. „Ešte raz by sme sa chceli poďakovať celému trnavskému 
zboru na čele s pani docentkou Bočakovou, že si našli čas a poctili nás svojou 
návštevou a skvelým predstavením. Taktiež veľké ďakujem patrí vedeniu ZUŠ 
a tiež vedeniu CVČ v Novej Dubnici, za veľkú ochotu a poskytnutie priestorov 
na túto akciu. Veríme, že takéto kultúrne podujatia sa u nás stanú častejšou 
záležitosťou,“ dodala spokojná A. Kopáčková.

Dňa 25. 4. 2018 sa námestím Novej Dubnice ozývali sirény všetkých záchranných zložiek. Našťastie nešlo o vážnu nehodu, ale naopak o zábavno-náučné dopoludnie. Materská škola pripravila 
pre predškolákov dopravnú výchovu. 

Deti prechádzali rôznymi stanovišťami a plnili pripravené úlohy. Na prvom stanovisku privítali našich predškolákov náčelník Mestskej polície v Novej Dubnici Šimák Pavol a jeho zástupca Peter Lukáč. 
Predviedli im policajnú výstroj - obušky, vestu, putá. Deti zodpovedali na otázky o pravidlách cestnej premávky, preskúmali policajné auto a vyskúšali si, ako sa púšťa siréna. Na pamiatku od príslušníkov 
polície si odniesli darček v podobe refl exnej kľúčenky. Na ďalšom stanovisku ich už čakali členovia Záchrannej zdravotnej služby so sanitkou K. Kucmerková a J. Filo. Atraktívne pre deti bolo spoznať 
interiér sanitky a so záujmom pozorovali ukážku ošetrenia pacienta – meranie tlaku, pulzu, znehybnenie končatiny. Do tretice deti privítali dobrovoľní hasiči z Trenčianskej Teplej Andrej Dobiáš a Jakub 
Stehel. Porozprávali im o svojej práci a čo je ich poslaním. Vysvetlili a ukázali deťom techniku potrebnú k zásahu. Deti si obzreli hasičské auto zvnútra,  zahúkali na siréne a vyskúšali si, aké je náročné hasiť 
skutočnou požiarnou hadicou. Svoje zručnosti deti predviedli v súťaži na kolobežkách a na záver akcie preniesli svoje zážitky a dojmy do krásnych obrázkov nielen na chodník, ale aj na výkresy. Podujatie 
bolo výbornou príležitosťou priblížiť deťom náročnú a zodpovednú prácu všetkých záchranných zložiek.

V závere by som chcela poďakovať všetkým členom záchranných zložiek  za ukážky a ochotu prísť vo voľnom čase medzi deti a poďakovanie patrí aj našim učiteľkám za pomoc pri realizácii dopravnej 
akcie. Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie. Mgr. Martina Ježíková Janesová

Novodubnickí škôlkari si mohli obzrieť vozidlá záchranných 
zložiek. Foto: archív MŠ.

Interaktívna dopravná výchova novodubnických detí. Foto: 
archív MŠ.

Novodubnickí škôlkari. Foto: archív MŠ.

Diváci účinkujúcim darovali takzvaný „standing ovation“. Akadémia strieborného veku bola presunutá do ĽŠU.
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NECHAJTE SA POZVAŤ

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  

KOSTOL SVÄTÉHO JOZEFA ROBOTNÍKA

15:00 hod. Spoločný koncert Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica a Detského 

speváckeho zboru Vážky z Trenčína

NEDELA 3. JÚNA

ROZTANCUJME CELÉ NÁMESTIE - MIEROVÉ NÁMESTIE

18:30 hod.

20:00 hod.

20:05 hod.

22:00 hod.

Koncert VRBOVSKÝCH VÍŤAZOV - World music - priemyselný folklór a originálne 
hudobné nástroje - metla, výtrub, ropovod Družba , modzkocucka a mnohé iné...

Slávnostný príhovor primátora mesta a hostí

Koncert INÉ KAFE - slovenská pop punková skupina príde s mnohými svojimi hitmi ako 
Sínus dopadu, Bez udania dôvodov, Čumil...  

Oldies party s DJ Majkym

PO ZOTMENÍ SVETELNÁ ŠOU -  NOVODUBNICKÉ GRAFFITTI.

Sprievodné akcie: atrakcie pre deti (bungee trampolina, vodné bubliny, šmýkačka, lezecká stena, rozprávkové postavy v 
nadživotnej veľkosti), prezentácia hasičov, súťaže s Domkou, maľovanie na tvár.

MIEROVÉ NÁMESTIE

MESTO DEŤOM, DETI MESTU - MIEROVÉ NÁMESTIE

09:00 - 18:00 hod.

10:00 hod.

11:00 hod.

12:00 hod.

14:00 hod.

16:00 hod.

17:00 hod.

Trhy umeleckých remesiel a farmárske trhy

Hry, súťaže, spoločné vypúšťanie balónikov, tancujeme s Mirkou, zvieratká z balónikov       

Braňo Jobus deťom – ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY - v nezvyčajnom prostredí 
zámočníckej dielne sa vyliahnú žubrienky... a tu sa začína ich inštalatérska kariéra plná 
vtipných príbehov a kúziel.  

Naj psík Novej Dubnice - súťaž v kategórii malý pes a veľký pes, prehliadka psej módy, 
prehliadky plyšových psíkov, kynologická ukážka

Program NOVODUBNICKÝCH ŠKÔL, rozdávanie cukrovej vaty primátorom mesta                                       
Ing. Petrom Marušincom, tvorivá dielňa „Čarujeme s čokoládou“ s čokoládovňou BON BON       

Divadlo ŽIHADLO – Cirkus PELELE - rozprávková klauniáda pre všetky deti plná 
pesničiek, hier a dobrej nálady. 

Tanečná škola pre deti so skupinou LT TANEC 

SOBOTA 2. JÚNA

MIEROVÉ NÁMESTIE

17:00 hod.

18:30 hod.        

18:35 hod.

20:00 hod.

Koncert ľudovej hudby Leoša Staněka

Otvorenie Dní mesta - slávnostný príhovor primátora mesta a hostí

Koncert KOLLÁROVCOV - nádherné ľudové piesne v originálnej hudobnej štylizácii,                      
s prvkami folklóru, popu, rocku a world music.

Tanečná zábava s REPLAY BANDOM - originálny repertoár, rokmi overené tanečné hity.

PIATOK 1. JÚNA

1. - 3. Júna 2018

DNI MESTA
NOVÁ DUBNICA

R O K O VR O K O V

GENERÁLNY PARTNER

Zmena programu vyhradená. Vstup na všetky programy Novodubnického kultúrneho leta okrem zábavného 
programu Zahrajko zo Spievankova je voľný. Informácie o programe: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová 
Dubnica, Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Hudobná skupina Dua Vente vznikla z hráčov akordeónového orchestra ÚSMEV. Na promenádnom 
koncerte sa Novodubničanom predstavia skladbami od J. S. Bacha, V. Montiho, A. Piazzollu, skupín 
Abba, Queen, ale aj  koncertnými úpravami slovenských ľudových piesní a skladieb z muzikálov.

Po obrovskom úspechu v minulom roku k nám opäť prichádza 30-členný detský orchester z Ruska. 
Okrem klasických ruských ľudových piesní sa môžete tešiť na skladby od svetových hudobných 
velikánov Vivaldiho, Haydna, Piazzollu a Koteľnikova.

Augustovú ponuku koncertov odštartuje v Novej Dubnici  známa kapela Borovienka, ktorá má 
vo svojom repertoári nielen storočné ľudové piesne z okolia Vrbového, ale aj pôvodné piesne                                
z Lančáru, Chtelnice a Krakovian.

Bluegrassový večer je príjemným stretnutím bluegrassových nadšencov Benefi t, The New Old 
Tradition, Blueland, Bluegrass Cwrkot. Od 19:00 do 23:00 hod. si budete môcť vypočuť slovenské 
a české bluegrassové skupiny, ktoré vám predstavia tradičný, ale aj moderný súčasný bluegrass.

Temperamentné španielske tance a melódie vám predvedie jeden z najlepších folklórnych súborov 
VILLABILLA de BURGOS zo severného Španielska.                                                                                              

Bratislavský chlapčenský zbor pôsobí na slovenskej umeleckej scéne od roku 1982. Dnes je 
teleso súčasťou Súkromnej umeleckej školy. Koncertná zložka má 45 členov. Roky spolupráce 
so symfonickými orchestrami obohatili repertoár telesa o desiatky oratórií, kantát a symfónií.  
Koncertujú po celom Slovensku, tlieskali im poslucháči európskych veľkomiest, Ameriky, Kanady, 
Japonska, Izraela, Cypru či Taiwanu.

Zahrajko, ktorého deti veľmi dobre poznajú, má pre deti pripravené pesničky, básničky, hádanky               
v rámci uceleného predstavenia pod názvom „Čo sa stalo v lese?“. Spoločne stretneme zvieratká, 
s ktorými si zaspievame a prenesieme sa do čarovnej lesnej krajiny. Vstupné: 6€

Nedeľa 24. júna o 15:00 hod. / Kostol sv. Jozefa Robotníka

Piatok 29. júna o 17:00 hod. / Kino Panorex

Nedeľa 8. júla o 17:00 hod. / Parčík pri Kultúrnej besede

Nedeľa 15. júla o 17:00 hod. / Parčík pri Kultúrnej besede

Nedeľa 12. augusta o 17:00 hod. / Parčík pri Kultúrnej besede

Sobota 18. augusta o 19:00 hod. / Amfík Pub

Sobota 25. augusta o 18:00 hod. / Mierové námestie

BRATISLAVSKÝ CHLAPČENSKÝ ZBOR

ZAHRAJKO ZO SPIEVANKOVA, VÍLA FLAUENTÍNKA
A MRAVČEK MIRUNKO

DUA VENTE

RUSKÝ DETSKÝ ORCHESTER L.V. SABINOVA Z JAROSLAVLI

DYCHOVÁ HUDBA BOROVIENKA Z LANČÁRA

BLUEGRASSOVÝ VEČER

FOLKLÓRNY SÚBOR VILLABILLA DE BURGOS

kultúrne leto
Novodubnické

S PODPOROU:

PREDNÁŠKA O KÁVE SPOJENÁ S DEGUSTÁCIOU
Piatok 8. júna o 15:00 hod. / Kultúrna beseda 
 
O pestovaní, zbere a príprave kávy nám príde porozprávať vynikajúci odborník Peter Szabo. Pred-
náška bude spojená s degustáciou kávy a work schopom domácej prípravy kávy. Vstup voľný.

VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZOV VERONIKY KRÁSNOHORSKEJ
Štvrtok 14. júna o 17:00 hod. / Historická miestnosť 
 
Výstava bude otvorená od 14. - 29. 6. 2018 a na požiadanie vám ju otvoria pracovníčky mestskej 
knižnice.

PODUJATIE PODPORIL:



Spomienky a poďakovania

Privítali sme najmenších:
Dorota Olívia Husáriková, Alica Tvrdá, Ján Suchomel, 
Simon Staňo, Zoe Žáčková, Alexia Ellis Schiller.

Smútime:
Silvia Fulierová, Juliana Bieliková, Silvester Kuzma, Alexej 
Hudák.

Spoločenská kronika
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Emília Pakanová
Dňa 1. mája uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustila mama, babka a prababka Emília     
Pakanová. Dotĺklo srdce, ktoré sme mali radi, 
klesli ruky, čo pre nás pracovali, zhasli oči, stí-
chol hlas, vďaka Ti, mama, za všetkých nás.      
S láskou a úctou si spomína dcéra a syn s ro-
dinami, ako aj ostatná rodina.

MUDr. Anton Kubričan
Dňa 30. apríla uplynulo 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 
MUDr. Anton Kubričan. Každý deň spomína 
manželka, dcéra, zať a vnuk s rodinou.

Marta Dvorská a Boris Dvorský
Dňa 15. júna si so smútkom v srdci pripome-
niem 2 roky, čo nás navždy opustila naša milo-
vaná mama a babka Marta Dvorská. Dňa 24. 
júna uplynie 15 rokov, čo nás náhle opustil mi-
lovaný brat a ujo Boris Dvorský. Smútok a žiaľ 
v srdci máme, na Vás s láskou spomíname. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. Smútiaca rodina.

plk. Ing. Jozef Čerešňa
Milujúci manžel, otec, otčim a dedko, mal rád 
i hory, ktoré si ho vzali 3. mája 1993. Odišiel, 
odkiaľ nebolo návratu. Kto ľúbil, vie, koľko 
bolesti zostalo. Spomínať bolí, ale čo bolo                
v spoločnom krásne, blaží. Kto ho poznal, spo-
menie si, kto ho mal rád, nezabudne. Venujte 
mu s nami tichú pietnu spomienku. Manželka 
a deti s rodinami.

PhDr. Mgr. Pavol Jaseň
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 10. mája uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a dedko PhDr. Mgr. Pavol Jaseň. S láskou             
v srdci spomína manželka, synovia, vnuci         
a celá rodina.

Marta Kurkinová a Ing. Štefan Kurkin
Dňa 20. mája uplynú 3 roky, keď nás opustila 
naša matka a babka Marta Kurkinová. Dňa 
18. decembra uplynie 14 rokov, čo nás opustil 
otec a dedko Ing. Štefan Kurkin. Kto ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú synovia 
Tibor a Róbert s rodinami

Valéria Körmendyová
Ďakujeme rodine, priateľom a známym, ktorí 
sa 20. apríla prišli rozlúčiť s našou milovanou 
mamou a babkou Valériou Körmendyovou 
a odprevadili ju na jej poslednej ceste. Po-
ďakovanie patrí aj pánu farárovi Ragulovi 
za obrad, spevákom a pohrebnej službe za 
dôstojnú rozlúčku. Ďakujú dcéry, synovia, 
vnuci a vnučka.

Dana Úradníková, rod. Sláviková
„Odišla tíško ako odchádza deň a v našich srd-
ciach zostáva spomienka len.“ Dňa 12. mája 
si pripomíname tretie smutné výročie, čo nás 
opustila manželka, matka a babka Danka 
Úradníková.

Katarína Bložonová a Gustáv Bložon
Dňa 25. apríla uplynulo 27 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš otecko, dedko a pradedko 
Gustáv Bložon a 6. mája uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustila naša mamička, babka 
a prababka Katarína Bložonová. Kto ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spo- 
mienku. S láskou a úctou spomína dcéra, zať 
a vnučky s rodinami.

Vladimír Petráš
Dňa 11. mája uplynulo 5 rokov odkedy nás na-
vždy opustil, náš milovaný manžel, otec, ded-
ko a pradedko Vladimír Petráš. Len sviečku 
horiacu a krásnu kyticu Ti môžeme na hrob 
dať, chvíľu postáť a s láskou spomínať. Spomí-
najú manželka a deti s rodinami

Jozef Stračár
Dňa 5. mája uplynuli 3 smutné roky, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec         
a dedko Jozef Stračár . Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka, deti a vnúčatá.

Milan Poľacký
Krásneho životného jubilea 75 rokov sa 27. mája dožil Milan 
Poľacký. Všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, lásky a rodinnej 
pohody praje Pavol Beňo, všetci futbalisti a fanúšikovia Kolačína 
a Novej Dubnice. Pridáva sa aj celá jeho rodina. Zároveň ďakuje-
me za skvelú prácu, ktorú odviedol pre futbal v Kolačíne.

Mestská polícia žiada majiteľov psov, aby pri vodení psov do-
držiavali povinnosť upratania verejného priestranstva po zne-
čistení psom a zároveň neponechávali svojich psov bez dozoru 
na verejnom priestranstve, nakoľko v poslednom období stúpol 
počet oznámení, týkajúcich sa porušenia týchto všeobecných 
povinností. Rešpektovaním uvedeného sa predíde udeľovaniu 
pokút, a zároveň sa zlepší čistota ulíc, parkov a detských ihrísk.

Mestská polícia upozorňuje
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Mladší hokejbalisti
bojovali v Novej Dubnici 

Hodnotenie sezóny 2017/18 
dubnických fl orbalistov

Víťazné sestry
O jednom turnaji, dvoch ses-
trách na ňom a dvoch zlatých 
medailách.

Čo sa stane, keď sa sestry 
Martina a Jana Šošovičkové 
vyberú na Majstrovstvá Slo-
venskej republiky mládeže                           
v zrýchlenom šachu? Nič 
zvláštne - vyhrajú. Dňa 12. 
mája 2018 sa sestrám Šošovič-
kovým - žiačkam Súkromnej 
základnej školy v Novej Dub-

nici  podaril obrovský úspech.  
Obidve  vybojovali vo svojich 
kategóriách zlaté medaily.

Jana vyhrala kategóriu do 
14 rokov, Martina zase zvíťazi-
la v kategórii do 10 rokov a obe 
budú Slovensko reprezentovať 
na Majstrovstvách Európskej 
Únie (budú sa konať 25. až 27. 
5. 2018). Úspech je o to cennej-
ší, že obe Novodubničanky pa-
trili k najmladším hráčkam vo 
svojej kategórii.

V dňoch 20. - 22. 4. 2018 sa 
uskutočnil v saleziánskom 
stredisku Nová Dubnica ce-
loslovenský hokejbalový tur-
naj U15. 

Prišlo k nám bojovať 8 tímov 
(Bardejov, Prešov, Košice Tri 
Hôrky, Košice Kalvária, Ná-
mestovo, Žilina, Banská Bys-
trica a Nová Dubnica). V piatok 
podvečer sme sa stretli a začali  
svätou omšou. Po nej prebehla 
registrácia tímov, rozlosova-
nie a krátky súťažno-zábavný 
program. Celý turnaj sa niesol          
v duchu hesla: „Chceme po-
znať Boží dar“. Chlapci, tréne-

ri, saleziáni a naši dobrovoľníci, 
ktorí turnaj pripravovali, prežili 
pekný víkend.

Nakoniec sa do fi nále prebo-
jovali chalani z Košíc - Kalvá-
rie a chalani z Novej Dubnice. 
Víťazný pohár si tento rok od-
niesli po víťazstve 4:2 chlapci 
z Novej Dubnice. Všetky po-
drobnosti si môžete  pozrieť na 
stránke https://turnaj.crazyfl y-
kites.com. 

Ďakujeme správe mesta, 
saleziánom a trénerom, spon-
zorom a dobrodincom, organi-
zátorom a tímu  dobrovoľníkov. 

Ondrej P.

MUŽI: V súťaži mužskej kate-
górie M1 sme mali opäť ťažký 
rozbeh. Prvú výhru sa nám 
podarilo zaznamenať až v 7. 
kole. Postupne sa nám poda-
rilo zlomiť zápasy so seberov-
nými súpermi v náš prospech                                                                         
a v konečnom zúčtovaní sme 
siahali aj na 8. miesto zaru-
čujúce play-off. Nakoniec 
bolo z toho len 9. miesto zna-
menajúce baráž. V baráži                                          
v konkurencii tímov z nižších 
regionálnych súťaži sme ob-
stáli, obsadili sme 3. miesto                 
a zabezpečili si účasť v 1. lige 
aj budúci ročník.

JUNIORI: Túto sezónu hrali 
naši juniori najvyššiu sloven-
skú súťaž – juniorskú extra-
ligu. Bol to pre nich obrovský 
výkonnostný skok a bolo vidieť 
veľké rozdiely medzi nami          
a družstvami, ktoré túto súťaž 
hrávali už predchádzajúce se-
zóny. Učili sme sa nové herné 
prvky, s ktorými sme sa dote-
raz na úrovni regiónu nestret-
li. Dosť veľkým problémom 
bolo niekoľko paralelných zá-

pasov so súťažou mužov M1, 
v ktorej hrali viacerí juniori. 
Nakoniec sa juniori umiestnili 
na predposlednom mieste ex-
traligovej tabuľky, ktoré zna-
mená vypadnutie. Z herného 
hľadiska nabrali chalani veľa 
cenných skúsenosti, ktoré 
môžu zužitkovať nasledujúcu 
sezónu v mužskej súťaži M1. 

DORASTENCI: Po neúspeš-
nej minulej sezóne, sa chceli 
polepšiť a vybojovať vytúžený 
postup na Majstrovstvá Slo-
venskej republiky. Síce z klubu 
odišli viaceré opory tímu, za-
čali chalani pracovať na sebe 
ešte viac. Už počas letných 
prázdnin absolvovali náročnú 
letnú prípravu. Mali vo svojej 
regionálnej lige západ súpe-
rov z Trenčína, Nitry, Piešťan, 
Serede, Trnavy, Topoľčian                
a Levíc. Liga bola zaujímavá 
až do posledného kola, keď 
nebolo rozhodnuté o druhom 
postupujúcom na Majstrov-
stvá Slovenskej republiky 
2018. S napätím sme očakávali 
výsledky zápasov nitrianskych 

dorastencov, ktorí tiež bojovali 
o postup. Napriek rovnakému 
počtu získaných bodov sme 
skončili na postupovom dru-
hom mieste vďaka lepšiemu 
vzájomnému zápasu. 

STARŠÍ ŽIACI: Po úspeš-
nej predchádzajúcej sezóne                                       
v kategórii starší žiaci, zostalo                        
v tejto sezóne pôsobiť len pár 
hráčov, ale chalani už mali 
vytýčené ciele. Hráčov sme 
chceli postupne pripraviť, aby 
sa začali zaraďovať do zápa-
sov vyšších kategórií a tým 
získavali cenné skúsenosti.                         
V konkurencii dvoch družstiev 
z Trenčína, Nitry, Hlohovca, 
Trnavy, Partizánskeho, Pú-
chova a Levíc, sa naši starší 
žiaci umiestnili na konečnom 
5. mieste regionálnej ligy, kto-
ré nám neprinieslo postup na 
Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky. 

MLADŠÍ ŽIACI: Regionál-
na liga mladších žiakov regi-
ón západ sa hrala turnajovo. 
Naši žiaci odohrali 16 zápasov,                             

z ktorých 4 zápasy vyhrali. 
Hlavným cieľom bolo priti-
ahnuť čo najviac mladých 
chlapcov a dievčat k fl orbalu. 
V kategórii mladších žiakov 
sa nekonajú MSR, ale Turnaj                                                              
o pohár prezidenta SZFB, na-
zývaný ako neofi ciálne MSR, 
na ktorý sa môže prihlásiť kaž-
dý tím zo Slovenska. Od 18. do 
20. 5. 2018 sa na ňom v Trenčí-
ne predstavíme.

Chceme sa poďakovat mes-
tu Nová Dubnica za poskytnu-
tý fi nančný príspevok, za ktorý 
sme zakúpili 2 sady nových 
dresov pre hráčov, čiastočne 
sme pokryli dopravné nákla-
dy v rámci všetkých kategórií 
a pokryjeme náklady, ktoré 
vzniknú dorastencom na Maj-
strovstvách Slovenska U17            
v Malackách a mladším žia-
kom na Turnaji o pohár prezi-
denta SZFB v Trenčíne

Veľká vďaka patrí aj všetkým 
našim fanúšikom, ktorí nás po-
vzbudzovali a držali nám palce 
počas celej sezóny.

Dnešné moje slová budú 
smerovať primárne k vám, 
milí rodičia, či starí rodičia. 
V minulom roku sme zavied-
li pri našich pretekoch jedno 
zásadné pravidlo. Na OSA po-
dujatiach pretekajú deti BEZ 
POMOCI RODIČOV!!! V opač-
nom prípade je dieťa diskva-
lifi kované a prichádza o ten 
krásny zážitok a emócie. 

U nás v OSA Akadémii totiž 
neučíme deti len pohybu. Ne-

stávajú sa z nich len fyzicky 
silnejší a zdatnejší jedinci, či 
vrcholoví športovci. Našim po-
slaním (a robíme to nesmierne 
radi a s láskou) je pomôcť vám 
pri formovaní vašich detí. 

Učíme ich rešpektu, tole-
rancii, trpezlivosti, láske či 
ochote pomáhať si. Áno, učí-
me ich to inak, ako vy doma. 
Máme iné metódy a pracuje-
me v inom prostredí, ako sú 
naučené doma. Ale veď svet 

je pestrý, ľudia sú rôzni a pod-
mienky všade iné. A my tiež 
chceme, aby vaše deti boli pri-
pravené na rôzne druhy úska-
lí, podmienky a rôzne kolektí-
vy, či povahy svojich budúcich 
kamarátov, kolegov, šéfov...

Sme radi, že to mnohí z vás 
chápu, akceptujú, vnímajú 
rovnako, alebo aspoň podobne. 

A preto nám dovoľte pozvať 
vás a hlavne vaše deti na naše 
ďalšie preteky. Opäť ich môže-

te povzbudzovať, tlieskať im, či 
utierať slzy v cieli, keď sa šťas-
tím, či smútkom rozplačú. Ale 
bojovať budú samé za seba!

Na podujatí OSA TRÁ-
VATHLON v obci Košeca už 
v sobotu 26. 5. 2018 sa na vás 
teší OSA TEAM.

Adrián Gazdík
zakladateľ projektu OSA

(ne)Berieme to vážne! (ne)Berte nás vážne!

„BLOG“ športovej akadémie OSA

Víťazné sestry Šošovičkové. Foto: M. Šošovička

Víťazi celoslovenského saleziánskeho hokejbalového turnaja 
U15 v roku 2018: Nová Dubnica.


