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Stretnutie
s občanmi

Z rokovania mestského
zastupiteľstva

Primátor mesta Ing. Peter 
Marušinec a zástupca pri-
mátora Bc. Pavol Pažítka sa 
stretli s občanmi v stredu 11. 
marca v priestoroch kultúr-
nej besedy.

             
Primátor predstavil hlavné 

priority vedenia  pre nasledu- 
júce volebné obdobie: znížiť 
zadlženosť mesta, dokončiť 
priemyselnú zónu, budovať 
ďalšie nájomné byty, ale aj 
rekonštruovať kúpalisko. „Fi-
nancovanie kúpaliska je rozlo-
žené na obdobie niekoľkých ro-
kov. Termín  realizácie letného 
kúpaliska, ak všetko pôjde 
dobre, predpokladáme  na se-
zónu leta 2017, kedy sa ukončí 
prvá etapa.  Ďalším cieľom je 
asfaltovanie cestných komuni-
kácií v miestnej časti Kolačín, 
ktoré sa bude realizovať v prie-
behu tohto roka. Chceme ísť 
systémom komplexnej rekon-
štrukcie celej šírky vozovky. 
Ďalšie asfaltovanie a oprava 
ciest by mali prebehnúť v mes-
te v roku 2016. Medzi ďalšie 
ciele bude patriť v roku 2016 
už začatá rekonštrukcia chod-
níkov. V prvom rade na Ulici 
SNP, od lekárne Sara smerom 
ku kinu Panorex a potom celá 
Ulica Hviezdoslavova, od kina 
Panorex až po futbalový šta-
dión. Bude s tým súvisieť aj 
vytvorenie nových parkova-
cích miest. Pokračujeme aj                                                                           
s výstavbou ďalších nájomných 
bytov z prostriedkov Štátneho 

fondu rozvoja bývania.  Nakoľ-
ko sme teraz robili inventúru 
mestských pozemkov vhod-
ných na ďalšiu výstavbu, zistili 
sme, že mesto už, okrem jed-
ného, nevlastní ďalší pozemok, 
ktorý by bol na takúto výstav-
bu vhodný. V súčasnosti plá-
nujeme vyriešiť výstavbu na 
pozemku pod bývalou Letkou. 
Budova by kopírovala Mierové 
námestie. Spodné podlažie by 
slúžilo na podnikateľské účely 
a tri ďalšie nadzemné podlažia 
na bývanie. Zeleň v tejto oblas-
ti v maximálne možnej miere 
zachováme. Ďalej je v pláne 
prístavba domova dôchodcov. 
Pôvodný termín na spracova-
nie projektovej dokumentácie 
bol máj 2015, ale na základe 
informácií o možnostiach čer-
pania štrukturálnych fondov 
musíme tento termín odložiť 
na december 2015. V  tomto 
roku pokračuje rekonštrukcia         
telocvične v ZUŠ a takisto 
máme potvrdené prostriedky 
z environmentálneho fondu 
v sume 45 tisíc eur na zazele-
nanie Obytnej zóny Dlhé diely. 
Taktiež 25. marca sa uskutoč-
nilo výjazdové zasadnutie vlá-
dy SR. V minulosti sme takto 
získali prostriedky na Priemy-
selnú zónu Hliny. Viac infor-
mácií prinesieme v budúcom 
čísle. Do roku 2018  plánujeme 
znížiť zadlženosť mesta  na 25 
percent.

(Pokračovanie na 2. strane)

Marcové mestské  zastupi-
teľstvo riešilo v rámci progra-
mu kontrolu plnenia uznese-
ní, refi nancovanie úverov, 
výšku nájomného, ale i vy-
menovanie nového náčelníka 
mestskej polície. 
 

Poslanci sa stretli na ďalšom 
rokovaní v stredu 18. marca       
v priestoroch kultúrnej besedy. 
Do šiestich bodov rokovania 
pridali hneď v úvode ďalšie    
dva - schválenie výšky  jedno-
razovej  náhrady  za zriadenie 
vec- ného bremena – umiest-
nenie a vybudovanie  optickej 
siete v lokalite  Dlhé diely v 
rámci stavby: „Obytná zóna 

Dlhé diely Nová Dubnica – op-
tická sieť“ v prospech spoloč-
nosti Profi  – NETWORK, s.r.o. 
Trenčín a prerokovanie   verej-
ného  šírenia  nepravdivých in-
formácií, ako  aj osobné urážky  
poslanca MsZ  Nová Dubnica 
Ing. Jaroslava Kusého.  Po pre-
rokovaní a schválení refi nan-
covania existujúcich úverov 
bolo ďalším bodom programu 
zvýšenie mesačného nájomné-
ho na sumu tri eurá za meter 
štvorcový v bytovom dome súp. 
č. 838 na ulici P.  Jilemnického 
Nová Dubnica, s účinnosťou od 
1. apríla tohto roka. 

(Pokračovanie na 9. strane)

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Preveselé sviatky jari, slnko v každej jednej t ári. 
Byst é nohy, svižný korbáč, šunku, chlebík, ba aj koláč. 
Trošku kriku, šťastia moc, skrátka krásnu Veľkú noc!

Veľkú noc v kr hu svojich najbližších želá 

Ing. Peter Mar šinec
primátor mesta Primátor oboznámil občanov s investičnými plánmi.

Každoročne si počas Veľko-
nočných sviatkov pripomíname 
tajomstvo smrti a zmŕtvychvsta-
nia Ježiša Krista. Obidva tieto 
pojmy – smrť, zmŕtvychvstanie  
- sa používajú v bežnej hovoro-
vej reči pomerne málo. Javia sa 
vzdialené bežnému životu. 

Keď si uvedomíme, že všetké-
mu, čo sa má zrodiť nové, pred-
chádza obeta, potom nám veľ-
konočné tajomstvo nie je také 

cudzie. Čosi treba zanechať, 
niečo obetovať, niečo vydržať, 
pretrpieť, nevzdať sa,  aby sme 
vybudovali okolo seba pekné 
a láskou naplnené prostredie. 
Deje sa to v našich rodinách        
i v spoločnosti. Víťazia tí, ktorí 
nestrácajú nádej vo víťazstvo 
pravdy a dobra. Ak budeme po-
čas sviatkov pozerať na Božieho 
Syna, nájdeme v ňom príklad i 
silu vydržať v dobrej veci až do 
konca. Pre všetkých ľudí dobrej 
vôle sa tajomstvo Veľkej noci 
stane každodennou realitou.

Požehnané Veľkonočné sviat-
ky, radosť zo vzkriesenia nášho 
Pána Ježiša Krista nech naplní 
vaše srdcia a celý Váš život.

Štefan Wallner 
farár

Posolstvo k Veľkej noci 2015
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Mesto získalo dotáciu z En-
vironmentálneho fondu pre 
rok 2015 vo výške 45 000 eur 
na projekt „Zazelenanie plôch 
pozdĺž komunikácií a výsad-
ba zelene v novovybudovanej 
Obytnej zóne Dlhé diely Nová 
Dubnica.“ Cieľom projektu je 
zazelenanie 5579 m² plôch - 
-výsadba trávnikov vo výmere 

2978 m², krov a drevín vo vý-
mere 2601 m² v novovybudo-
vanej obytnej zóne. Prostred-
níctvom zazelenania výsadby 
vhodných drevín, najmä izo-
lačnej zelene a revitalizácie 
neudržiavaných plôch na vy-
branej lokalite mesta je cieľom 
projektu prispieť k celkovému 
zlepšeniu kvality ovzdušia 

obytnej zóny vďaka všetkým  
pozitívnym faktom zelene.  
Najmä výsadba vzrastových  
stromov,  plošnej krovitej vý-
sadby  a zakladanie trávnatých 
plôch je dôležité pri ozdravo-
vaní mestského ovzdušia. 

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka

Úloha hlavného kontrolóra je 
významná tým,  že zabezpe-
čuje kontrolu činnosti obce. 
Jeho činnosť je tak súčasťou 
systému vlastnej vnútornej 
kontroly územnej samosprá-
vy. 

Dňa 25. februára 2015 sa kul-
túrna beseda v našom meste 
zaplnila hlavnými kontrolór-
mi  miest a obcí združených               

v Trenčiansko-trnavskej regi-
onálnej sekcii Združenia hlav-
ných kontrolórov Slovenskej 
republiky (TTRS ZHK SR) 
na pozvanie mestskej hlavnej 
kontrolórky (HK) Ing. Marty 
Gašajovej, ktorá je vedúcou 
TTRS  ZHK SR.                                        

Pozvanie na zasadnutie 
prijali prezident ZHK SR Ing. 
Ľudovít Budzák, primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec, 

zástupca primátora mesta 
Bc. Pavol Pažítka. Pracovné 
stretnutie hlavných kontro-
lórov trenčianskeho a trnav-
ského kraja primátor mesta 
obohatil svojím vystúpením                                                        
a informáciami o cieľoch a ví- 
ziách,  ktoré vedenie mesta má 
na nasledujúce štyri volebné 
roky. Hlavnou témou pracov-
ného stretnutia bolo školenie 
k zákonu o ochrane osobných 
údajov č. 122/2013 Z. z. v znení 
neskorších predpisov. Záko-
nom je upravená pôsobnosť, 
oprávnenia a povinnosti orgá-
nov štátnej správy, územnej 
samosprávy, verejnej moci, ako 
aj ostatných právnických a fy-
zických osôb, ktoré spracúvajú 
a ďalej využívajú osobné údaje. 
Prezident ZHK informoval prí-
tomných hlavných kontrolórov 
o činnosti predsedníctva ZHK, 
ktorého členkou je aj mestská 
HK. Zdôraznil, že základnou 
úlohou ZHK SR je zabezpečiť 
postavenie hlavného kontro-
lóra obce ako profesionálneho 
kontrolného orgánu vo vnútor-
nej kontrole obce spolu s ostat-
nými zložkami vnútornej kont-

roly, ktoré spolupôsobia v obci 
a odborné vzdelávanie HK.           

                                                                                                  
Historická izba „plná kontro-
lórov“ 

Tak ako sa zaplnila HK kul-
túrna beseda, v poobedňaj-
ších hodinách sa HK zaplnila 
Historická izba mesta Nová 
Dubnica, ktorá poskytla zú-
častneným historický pohľad 
na vznik a vývoj  nášho mesta 
a ja ako „stará“ Novodubni-
čanka som si dovolila kolegov 
obohatiť o moje spomienky                                      
z detstva, školských lavíc, ale 
aj spomienkami na investičnú 
výstavbu a ostatných, dnes už 
ozaj len v spomienkach ucho-
vaných obrazoch. Kolegovia 
HK odchádzali zo stretnutia 
nabudení  pracovným  elánom 
a tí, ktorí boli v Novej Dubnici  
prvýkrát aj nadšením z nášho 
mesta. Pri  rozlúčke všetci po-
tvrdili, že sa mesto dobre pre-
zentovalo a  zasadnutie sekcie 
prebehlo k veľkej spokojnosti 
zúčastnených.

Ing. Marta Gašajová
hlavná kontrolórka mesta

Od 19. marca má Mestská 
polícia v Novej Dubnici no-
vého náčelníka Mgr. Pavla 
Šimáka, ktorého deň pred-
tým vymenovali do funkcie 
poslanci mestského zastupi-
teľstva. Zaujímalo nás, aké 

má skúsenosti a čo by chcel  
v rámci pozície zlepšiť. 

Predstavte sa Novodubniča-
nom. Aké sú vaše predošlé 
pracovné skúsenosti?

Od roku 1989 až do polovi-

ce roku 2014, teda celé švrť- 
storočie, som pracoval ako 
príslušník policajného zboru 
(PZ). Postupne od policajta 
na ulici som sa prepracoval 
na zástupcu riaditeľa OO PZ 
Dubnica nad Váhom, neskôr 
na riaditeľa OO PZ Dubnica 
nad Váhom. V roku 2011 som 
bol Riaditeľom Okresného ria-
diteľstva PZ v Trenčíne.  Od 1. 
januára 2014 až do 1. mája 2014 
som zastával funkciu Riaditeľa 
odboru poriadkovej polície OR 
PZ Trenčín.  Teda počas práce 
v PZ som získal praktické ve-
domosti a zručnosti na riade-
nie činnosti  príslušníkov PZ.  
Tieto svoje nadobudnuté skú-
senosti by som chcel pretaviť 
i do práce v Mestskej polícii 
v Novej Dubnici. V čase, keď 
som bol Riaditeľom OO PZ                                                                    
v Dubnici nad Váhom som 
úzko spolupracoval s MsP 
Dubnica nad Váhom. Časté 
stretnutia s náčelníkom MsP 
viedli k zvyšovaniu objasne-
nosti trestnej činnosti, k eli-
minácii trestnej činnosti ako 

i priestupkov.  Spoločne sme 
sa podieľali na zabezpečení 
verejného poriadku počas ko-
nania futbalových stretnutí, 
hokejových stretnutí a zabez-
pečení ostatných kultúrnych, 
spoločenských a športových 
podujatí. 

Aké máte plány s Mestskou 
políciou v Novej Dubnici, na 
čo sa zameriate?

Pod mojím vedením MsP by 
som chcel dosiahnuť hlavne 
to, aby občania mesta Nová 
Dubnica začali dôverovať 
príslušníkom MsP, aby obča-
nia ako i predstavitelia mesta 
boli s prácou MsP spokojní.  
Samozrejmosťou bude úzka 
spolupráca s  OO PZ Dubnica 
nad Váhom hlavne v oblasti 
zabezpečenia verejného po-
riadku, eliminácie trestnej                                                
a priestupkovej činnosti, ako aj 
pomoc pri jej objasňovaní. Ne-
bude to jednoduché, no pevne 
verím, že sa nám to podarí.  

-maša-

Pred mestským úradom na 
Trenčianskej ulici už nebude 
možné z jednej strany zastaviť 
ani zaparkovať auto. Odde-
lenie výstavby totiž nedávno 
umiestnilo značku zákazu 
zastavenia a státia na tejto 
frekventovanej ceste. Autá po 
oboch stranách cesty často-
krát bránili výjazdu od mest-
ského úradu a takisto výrazne 

zužovali pás vozovky. Navyše 
bránili dobrému výhľadu na 
priechod pre chodcov,  ktorý sa 
tu nachádza. Dúfame, že vodi-
či budú toto nové dopravné 
značenie rešpektovať a nájdu 
si iné vhodné miesto na zapar-
kovanie. 

-maša-

Financie na zeleň v Dlhých dieloch 
Milí spoluobčania, na základe 

zavádzajúcich, ba až neprav-
divých informácií v súvislosti          
s prideľovaním bytov v druhom 
bytovom dome v lokalite Dlhé 
diely, sme sa rozhodli informo-
vať vás o dôvodoch, na zákla-
de ktorých prišlo k priamemu 
výberu žiadateľov o jednotlivé 
byty. Úvodom vás chcem všet-
kých uistiť, že mesto aj v tomto 
prípade postupovalo korektne                     
a hlavne sa snažilo vyriešiť 
situáciu, ktorá okolo bytovky 
vznikla. Je nutné vám ozrejmiť 
niektoré skutočnosti. Mesto 
Nová Dubnica v súčasnosti nie 
je vlastníkom uvedenej bytov-
ky. Bytový dom č. 930 v lokalite 
Dlhé diely je stále súkromným 
vlastníctvom zhotoviteľa diela 
- spoločnosti SPARK-EX, s.r.o. 
(ďalej len „zhotoviteľ“).                                 

Aby bytový dom prešiel do 
majetku mesta, je nutné zho-
toviteľovi uhradiť náklady na 
jeho realizáciu. Mesto Nová 
Dubnica na tento účel požiadalo                              
o fi nančné prostriedky zo Štát-
neho fondu rozvoja bývania 
(ďalej len „ŠFRB“). Do dnešné-
ho dňa fi nančné prostriedky zo 
ŠFRB na účet mesta neprišli. 
Tým, že mesto nie je vlastníkom 
bytového domu (z vyššie uve-
dených dôvodov), zhotoviteľovi 
vznikajú prevádzkové náklady, 
ktoré nebol ochotný znášať, sa-
mozrejme, ani čakať, kým mes-
tu budú poskytnuté fi nančné 
prostriedky zo strany ŠFRB.                                                   

Aby zhotoviteľ nemusel zná-
šať prevádzku bytového domu, 
požiadal mesto o spoluprácu pri 
riešení tohto problému. Až na 
základe tejto žiadosti zhotovi-

teľa bola vyzvaná sociálno-zdra-
votno-bytová komisia mesta, 
aby zasadla a odporučila, resp. 
predložila zhotoviteľovi zoznam 
žiadateľov, na základe ktorého 
zhotoviteľ vybral jednotlivých 
žiadateľov o byty. To znamená, 
že až po odsúhlasení mestom 
a sociálno-zdravotnou-bytovou 
komisiou zhotoviteľ pristúpil      
k uzatváraniu nájomných zmlúv 
s jednotlivými žiadateľmi o byty.

Akonáhle mestu prídu na účet 
fi nančné prostriedky zo ŠFRB, 
uhradí zhotoviteľovi kúpnu 
cenu za bytový dom a ten 
prejde do vlastníctva mesta.                     
S nájomcami budú uzatvorené 
nové nájomné zmluvy. 

Bc. Pavol Pažítka
zástupca primátora mesta

Aj v roku 2015 mesto Nová 
Dubnica ako správca miest-
nych daní pristúpi k vymáha-
niu nedoplatkov na daniach                                                                   
a komunálnom odpade. Kon-
com minulého roka boli do-
ručené  výzvy na zaplatenie 
nedoplatku na dani z nehnu-
teľnosti a poplatku za komu-
nálny odpad.                                        

Mesto  zverejnilo na svojej 
internetovej stránke  zoznam 
daňových dlžníkov fyzických 
osôb, fyzických osôb podni-
kateľov a tiež právnických 
osôb. Zverejnení boli tí dlžníci, 
ktorí mali podľa § 52 zákona 
č. 563/2009 Z. z. o správe daní 
(daňový poriadok)  nedoplatok 
nad 160 eur u fyzickej osoby     
a 1600 eur u právnickej osoby. 
V tejto súvislosti pripomína-
me, že exekučným konaním 
sa vymáhaná suma  zvyšuje           
o trovy exekúcie. Žiadame 
všetkých  daňovníkov, aby si  

svoje záväzky voči mestu za 
rok 2014 vyrovnali v čo najkrat-
šom čase.

Zároveň chceme infor-
movať všetkých daňovní-
kov, že rozhodnutia na daň 
z nehnuteľnosti, daň za psa 
a poplatok za komunálny 
odpad pre rok 2015  si budú  
môcť  vyzdvihnúť v priebehu    
mesiaca apríl v zasadačke  
mestského úradu. Konkrét-
ny  dátum bude oznámený  
na úradnej tabuli, inter-
netovej stránke mesta ako                               
i v mestskom rozhlase. Dane 
budete môcť  uhradiť  až po 
prevzatí  tohto rozhodnutia, 
ktoré je potrebné predložiť 
pri platení v pokladni mest-
ského úradu.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca organizačno-správne-
ho oddelenia

Prideľovanie nájomných bytov

Rozdelenie dotácií na rok 2015

Stretnutie hlavných kontrolórov

Predstavujeme nového náčelníka

OBMEDZENIE PRE VODIČOV

VÝZVA K DANIAM I. Telovýchova a šport 22 900,00
0810 HKM Nová Dubnica - pozemný hokej 1 300,00
0810 Klub slovenských turistov Kolačín 600,00
0810 KSD hokejbalové družstvo 200,00
0810 Mestský klub stolného tenisu, N. Dca 1 000,00
0810 MFK letný tábor 700,00
0810 MFK 12 150,00
0810 Športový klub VICTORY STARS 1 350,00
0810 TJ Družstevník Kolačín N. Dubnica 4 100,00
0810 Tenisový klub Nová Dubnica 500,00
0810 HC Nová Dubnica- pozemný hokej 500,00
0810 OSA ŠPORTOVÁ AKADÉMIA 500,00
II. Občianske a záujmové združenia 5 400,00

08209 Dychový orchester a mažoretky N. Dubnica 3 500,00
08209 Miešaný spevácky zbor N. Dubnica 1 000,00
08209 Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA, N. Dubnica 600,00
08209 OVEČKOVO 300,00
III. Náboženské a iné spoločenské služby 2 500,00
0840 Klub paličkovanej čipky N. Dubnica 700,00
0840 Detská organizácia Fénix 500,00
0840 Slovenský rybársky zväz 500,00
0840 Únia žien Slovenska, N. Dubnica 200,00
0840 Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 200,00
0840 Združenie saleziánov - DOMKA 400,00
IV. Vzdelávanie 1 700,00

9501 Spojená škola sv. Jána Bosca 1 700,00
V. Zariadenie sociálnych služieb 500,00

10201 Združenie klubu dôchodcov 500,00

VI. Sociálne zabezpečenie 2 000,00
10123 Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS 150,00
10123 Jednota dôchodcov Slovenska, ZO N. Dubnica 450,00
10123 Jednota dôchodcov Slovenska - Kolačín 250,00
10123 Klub Venuša, N. Dubnica 250,00
10123 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica 500,00
10123 Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 150,00
10123 Zväz sluchovo postihnutých, ZO Ilava 250,00

SPOLU 35 000,00

Rozdelenie dotácí pre rok 2015

Oddiel Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu v EUR

Podrobnejšie informácie o nakladaní s odpadmi sú zverejnené na www.novadubnica.sk v sekcii 
Občan / Nakladanie s odpadmi. V prípade akýchkoľvek otázok o odpadovom hospodárstve mes-
ta sa môžete informovať na oddelení životného prostredia MsÚ: Mgr. Katarína Bašná (042/4433 
484 kl. 160, 0918 323 276, basna@novadubnica.sk) alebo Ing. Petra Hrehušová (042/4433 484 kl. 161, 
hrehusova@novadubnica.sk)

Zvoz zložiek separovaného odpadu (do vriec triedime PAPIER, PLASTY, KOVOVÉ OBALY, TE-
TRAPAKY, prípadne SKLO) vo vreciach je zabezpečovaný raz mesačne a to:

V utorok 21. apríla:

Vo štvrtok 23. apríla:

Jarný zvoz konárov: 27. - 30. apríla.

Ulice: Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Pod Húštikom, Družobná, Kukučínova, 
Gagarinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, 
Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, Sládkovičova.

Ulice: Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němco-
vej, Strážovská, Pod Bôrikom.

Vrecia je potrebné vykladať ku svojej nádobe na odpad, môžete vyložiť aj uzavretú plastovú 
fľašu s použitým kuchynským olejom.

Objemný odpad - jarný a jesenný zvoz

Zvoz separovaného odpadu

Sezónne zvozy od rodinných domov 
Miklovky a Kolačín

Zvoz odpadu od garáží

ZVOZY ODPADU V IBV MIKLOVKY A KOLAČÍN

ZVOZY ODPADU OD BYTOVÝCH DOMOV V MESTE

 
OBJEMNÝ ODPAD  - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

 

ZVOZ ODPADU OD GARÁŽÍ 
JAR: 9.4.2015 - štvrtok 
JESEŇ: 5.11.2015 - štvrtok 

garáže na ulici Topoľovej, Jilemnického a pri 
domoch č. 3 – 6  

JAR: 10.4.2015 - piatok 
JESEŇ: 6.11.2015 - piatok 

garáže na ulici Okružnej, Trenčianskej pri 
„čínskom múre“ 77 – 78 a v Sade duklianskych 
hrdinov pri bývalom CVČ 

 
 

ZVOZ KONÁROV ZO ZÁHRADKÁRSKYCH OSÁD: 
  jarný zvoz konárov sa uskuto ní v d och 4.5. – 7.5.2015,   

jesenný zvoz 26.10. – 30.10.2015
 

 

 
OBJEMNÝ ODPAD  - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov 

jar:13.4.2015  
jeseň: 9.11.2015 

pondelok Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, Účko: domy č. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730 

jar: 14.4.2015  
jeseň: 10.11.2015 

utorok domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, , 67, 68, 77, 78, 81, 82, 
83, 84, 85 

jar: 15.4.2015  
jeseň: 11.11.2015 

streda Komenského sady, Sady kpt. Nálepku: domy č. 36, 37, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 

jar: 16.4.2015 
jeseň: 12.11.2015 

štvrtok paneláky smer Kolačín:  362, 363, 364, 365, 533, 534, 
724, 725, 726, 869, 873 

jar: 17.4.2015 
jeseň: 13.11.2015 

piatok Domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 a 
Gagarinova 300 a 301 

 

 
 

ZVOZ KONÁROV ZO ZÁHRADKÁRSKYCH OSÁD: 
  jarný zvoz konárov sa uskuto ní v d och 4.5. – 7.5.2015,   

jesenný zvoz 26.10. – 30.10.2015
 

 

 

V UTOROK: 
Ulice:  

 
Termíny: 
 

 
VO ŠTVRTOK:
Ulice: 

 
Termíny: 

15.1. 12.2. 12.3. 23.4. 21.5. 18.6. 
16.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12. 

 

   
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA: 

pondelok – štvrtok:  7:00 – 16:00 
piatok:    7:00 – 17:00 
sobota:    9:00 – 13:00   

Tu môžete bezplatne odovzdávať všetky druhy komunálnych odpadov vrátane šatstva na 
charitu, nebezpečného odpadu, elektroodpadov, odpad zo zelene, objemný odpad, použitý jedlý 
olej, opotrebované pneumatiky  a doniesť/prísť si vybrať knižky na čítanie.   

13.1. 10.2. 10.3. 21.4. 19.5. 16.6. 
14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11. 1.12. 

(Pokračovanie z 1. strany)

Medzi  dôležité ciele, ktoré 
nás čakajú, patrí dokonče-
nie Priemyselnej zóny Hliny                    
v rámci budovania ciest                 
a chodníkov do mája 2015. Celá 
zóna bude prepojená s obytnou 
časťou Dlhé diely a ústiť bude 
pri čerpacej stanici pri vstupe 
do Novej Dubnice. Investo-
ri začínajú s výstavbou, prvá  
výroba by mala byť otvorená 
v decembri tohto roku. Medzi 
ďalšie strategické ciele, kto-
ré budeme určite konzultovať                                                                         
s verejnosťou,  je aj obnova 
salaša,“ priblížil zámery pri-
mátor. 

Krematórium
Primátor predstavil aj požia-

davku na súkromnú investičnú 
akciu. „Oslovil nás súkrom-
ný investor, ktorý má záujem                 
v priestoroch cintorína v Novej 
Dubnici vybudovať kremató-
rium,“ povedal primátor a po-
žiadal o názor. Občania tento 
zámer privítali, myšlienka ich 

zaujala.
„Na každého to vplýva iným 

spôsobom, treba si uvedomiť, 
že krematórium nebude slúžiť 
iba potrebám našich občanov, 
ale bude to určitá spádová ob-
lasť,“ vysvetlil P. Marušinec        
s tým, že zatiaľ prebiehajú ro-
kovania.  Občanov zaujímalo, 
či nebude problém so splodi-
nami, ktoré vznikajú pri spaľo-
vaní. „Nie, pôjde o  najnovšiu 
technológiu tzv. malých pecí,“ 
zareagoval primátor. „Doba 
ide ďalej a záujem o kremáciu 
bude čím ďalej väčší. Je aj málo 
hrobových miest,“ vyjadrili ná-
zor občania. Priestor dostali 
aj pripomienky občanov. Tie 
sa týkali  zelene,  priestorov                  
v cintoríne.

Občania  objasnili aj  pro-
blém s verejnými toaletami 
v spomínanom cintoríne. Zá-
stupca primátora prisľúbil si-
tuáciu vyriešiť v čo najkratšom 
čase. Diskusia ďalej riešila ze-
leň a jej orezy v meste.

-maša-

Pozvanie prijal aj primátor mesta Ing. Peter Marušinec.

Mgr. Pavol Šimák 

A takto to môže dopadnúť.
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Zápisom do škôlky sa rytmus v rodine zmení  

Areál (ne)zdravia

Záhradkári v Novej Dubnici
si pripomínajú 50. výročie vzniku

Z minulosti Veľkého a Malého Kolačína

Na potulkách v archíve 

Karneval v ZŠ
na Ulici J. Kráľa

11. ročník zimného
výstupu na Strážov

Príprava historickej izby 
v Kolačíne, ktorá sa otvorí 
počas májových osláv 90. vý-
ročia DHZ Kolačín a osláv 
690. výročia prvej písomnej 
zmienky o Kolačíne,  nás do-
viedla až do štátneho archívu 
v Bytči. 
            

Nádherný, ale stále nezre-
konštruovaný kaštieľ skrýva 
vzácne dokumenty. Medzi bá-
dateľov sme sa posadili aj my, 
a tak sa začal niekoľkohodinový 
výlet za históriou. Vzácne, ale 
aj mystické bolo držať v rukách 
dokumenty, ktoré podpisova-
li naši predkovia. Získali sme 
cenné odpisy listín z roku 1810- 
- Odpis listiny ostrihomského 
architekta Pavla Wardu, ktorou 
potvrdzuje dar Rafaela Podma-
nického pre Mikuláša Kolačan-
ského na slobodnú usadlosť vo 
Veľkom Kolačíne, v roku 1548. 
Z listín sme sa dozvedeli aj 
to, že na území Kolačína boli 
kedysi dva mlyny a spomína 
sa dokonca aj pivovar. Najviac 
však pobavila vcelku nedávna 
história Kolačína, z polovice 20. 
storočia. V tomto období dostal 
za úlohu majster tesár Ján Do-
linský postaviť dva nové člny 

pre tzv. Vicinálnu cestu Veľký 
Kolačín - Nemšová. Oba brehy 
Váhu totiž spájala kompa. Pri 
výrobe však došlo k určitým 
problémom a majster tesár pí-
sal ospravedlnenie Okresnému 
úradu v Ilave. „Slávný Okresný 
Úrad! Ku svojmu ospravedlne-
niu udávam následovné dovo-
dy: Člny som nemohol zhotoviť, 
nakoľko objednané potreby (t.j. 
klince špináre a kramličky), 
byly zhotovené až na jaseň. 
Prácu na špináre  a kramličky 
som zadal 3. cigaňom, z ktorých 
dvaja zomreli a tretí sám tak 
rýchlo prácu nemohol previesť, 
previedol ju však až na jaseň      
v roku 1939. V jaseni minulého 
roku nastala mobilizacia a moja 
najväčšia opora moj syn musel 
narukovať, taktiež pomocníci, 
týmto sa vlastne odtiahla celá 
práca, ktorú by som bol iste       
v jaseni previedol.  Akonáhle sa 
počasie zlepší a budeli sa dať 
akotak pracovať, ihneď prácu 
prevediem. Zprávu podávam            
v zákonitej dobe-lehote a zna-
čím sa v dokonalej úcte,“ vy-
svetľuje v liste  z roku 1940 J. 
Dolinský. 

-maša-

Ak chcete aj vy prispieť                  
k zmapovaniu histórie Kolačí-
na, vlastníte staré fotografi e 
(napríklad Andaházyho kaštieľa 
a iné), na vašej povale sa ukrý-
vajú cenné drevené truhlice, 
kroje, výšivky a čokoľvek, čo by 
priblížilo históriu Kolačína, mô-

žete ich priniesť každú stredu 
do KD Kolačín, od 15. hodiny do 
17. hodiny. Vaše predmety odo-
berie proti podpisu Marta Pše-
náková v miestnosti Jednoty 
dôchodcov Kolačín na poschodí.  

-maša-

Aj v tomto školskom roku 
sa dňa 12. februára v našej 
škole konal tradičný a veľmi 
obľúbený karneval. Je urče-
ný hlavne pre žiakov prvého 
stupňa, tentokrát sa ho však 
mohli zúčastniť aj žiaci druhé-
ho stupňa. 

Ich masky ale museli byť 
kolektívne. Všetkých prítom-
ných privítal náš známy škol-
ský šašo. Po ňom sa podobne, 
ako na plesoch, predviedli naši 
žiaci druhého ročníka, ktorí 
zatancovali spoločenské tan-
ce. 

Po krásnom otvorení kar-
nevalu nastala chvíľa pre 
všetky masky, aby sa pred-
viedli v plnej kráse. A bolo sa 
na čo pozerať. Všetky masky 

boli pekné a nápadité, ale vy-
hrať mohlo iba dvanásť naj-
krajších a najoriginálnejších, 
ktoré vybrala porota. Víťaz 
medzi kolektívnymi maskami 
bol odmenený krásnou tor-
tou od rady rodičov. A zábava 
pokračovala ďalej. Nechýbali 
tanec, občerstvenie v bufete 
a, samozrejme, tombola! V nej 
bolo veľa prekrásnych cien, 
ale najzaujímavejšie pre žia-
kov boli prvé dve. Žiaci, ktorí 
ich vyhrali, sa mohli stať na je-
den deň učiteľom a dokonca aj                      
riaditeľom našej školy. Zaba-
vili sme sa do sýtosti a už sa 
tešíme na karneval o rok. 

PaedDr. Mária Galovičová

Už jedenástykrát členovia 
Detskej organizácie Fénix         
v Novej Dubnici zorganizovali 
nielen pre svojich členov, ale aj 
pre ďalších priaznivcov turisti-
ky z blízkeho i vzdialenejšieho 
okolia turistickú vychádzku do 
Strážovských vrchov. V tradič-
nom termíne, v posledný fe-
bruárový víkend, sa tentokrát 
25 turistov vybralo po tradičnej 
trase za vcelku príjemného po-
časia zo Zliechova na  vysoký 
vrchol Strážov.  So stúpajúcou 
nadmorskou výškou sme sa 
postupne dostali do rozpráv-
kovej zimnej krajiny. Výstup na 
vrchol nám poriadne preveril 
našu fyzickú kondíciu, nakoľ-
ko sme miestami  prechádzali 
neprechodeným  chodníkom          
a snehu bolo vyše kolien. Po-
hľad na nádherne snehom 
obsypané stromy a okolitú 
krajinu nám dodával silu po-
kračovať vo výstupe. Výstup 

a následne aj zostup do ma-
lebnej dedinky Čičmany sme 
všetci zvládli.  Viacerí účast-
níci si pochvaľovali, že našli 
odvahu aj v tomto nie príliš 
priaznivom počasí vybrať sa za 
krásami zimnej prírody. To,  že 
sa to oplatilo a že budeme na 
tento deň príjemne spomínať, 
svedčia obrázky, ktoré sme si 
z tohto zimného snehového 
kráľovstva priniesli v našich 
fotoaparátoch domov. Každý                                                               
z doterajších výstupov bol čím-
si jedinečný. A tento rok tomu 
nebolo inak. Aký bude ten na-
sledujúci 12. ročník? Uvidíme, 
čím nás hory a počasie prekva-
pia. Určite sa naň už teraz teší-
me a taktiež veríme, že sa via-
cerí k nám pridáte. Ďakujeme 
oddeleniu kultúry MsÚ v Novej 
Dubnici za aktívnu propagáciu 
podujatia.

M. Zavacký

V Materskej škole P. Jilemnic-
kého a elokovaných pracovis-
kách prebehol v marci zápis 
detí do materskej školy.     
     

Materská škola Petra Jilem-
nického v Novej Dubnici aj na 
elokovaných pracoviskách  pri-
jíma deti počas celého roka, ak 
sú voľné kapacity na jednotli-
vých pracoviskách. Počas roka 
sa prednostne prijímajú deti 
rok pred vstupom do základnej 
školy, deti sociálne odkázané     
a deti z rozhodnutia súdu. V prí-
pade ďalších voľných kapacít je 
možné prijať aj deti mladšie ako 
5-6 ročné. 

Materská škola mala v roku 
2010 jedenásť tried rozmiest-
nených v troch pracoviskách: 
MŠ P. Jilemnického, elokované 
pracovisko M. Kukučína a Ko-
menského sady. V spolupráci so 
zriaďovateľom, mestom Nová 
Dubnica, od septembra 2011 
zriadila ďalšie dve triedy. Zria-
ďovateľ vyšiel v ústrety mladým 
rodinám  a umožnil rekonštruk-
ciu priestorov CVČ s možnosťou 
umiestniť deti od dvoch rokov. 
Ide o nadštandardné podmien-        
ky v meste Nová Dubnica.                                                  

V blízkom okolí sa nenachád-
zajú obce ani mestá, ktoré by 
mali takto prezieravo vyriešenú 
problematiku predškolských 
zariadení.

Umiestnenie detí do MŠ po-
čas už plynúceho školského 
roka má však iný problém. Po-
kiaľ dieťa nenastúpi do MŠ do 
15. septembra v danom škol-
skom roku, stráca materská 
škola možnosť čerpania fi nanč-
ných prostriedkov z podielo-
vých daní na konkrétne dieťa. 

Riaditeľka školy môže prijať 
na jednotlivé pracovisko len 
taký počet detí, ako stanovil 
školský zákon, a to je každý rok 
iný počet. Počet prijatých detí 
závisí od odchodu detí do zá-
kladnej školy a od prijatia detí 
so špeciálno-pedagogickými 
potrebami, na ktoré sa odpisuje 
počet detí podľa určenia špecia-
listom. Problém je aj rozmiest-
nenie detí podľa vekovej ka-
tegórie. Deti do jednotlivých 
tried nie je možné vždy zaradiť 
podľa požiadavky rodiča, opäť 
sa musia rešpektovať kapacitné 
možnosti a individuálne schop-
nosti detí, ktoré posudzuje pe-
dagogická rada. 

Zamestnaní rodičia verzus 
škôlkari 

V posledných rokoch sa vo 
veľkej miere objavuje problém, 
na ktorý vplýva zamestnanosť  
rodičov -  neskoré príchody  detí 
do zariadenia, choré deti, deti, 
ktoré trávia v škole nepretržite 
desať hodín. To všetko má vplyv 
na výchovné problémy, ktoré 
sa objavujú už v predškolskom 
veku. Napriek materiálnemu 
dostatku, ktorý deti obklopuje 
doma aj v škole, deti trpia cito-
vou nedostatočnosťou, sú viac 
agresívne k svojim rovesníkom 
aj dospelým, nevynímajúc rodi-
čov. Nezaznamenala som ústre-
tovosť fi riem a závodov v našom 
regióne, ktoré by sa dôsledne 
venovali rodinnej politike a po-
máhali svojim zamestnancom 
riešiť problémy. Nezdravý po-
stoj spoločnosti v tejto oblasti 
môže časom prerásť do váž-
nych spoločenských problémov.

Kedy do škôlky?
Rada by som sa vyjadrila aj 

k téme nástupu detí do mater-
skej školy. Nie je možné presne 
vyšpecifi kovať, kedy je pre dieťa 
a rodiča  najvhodnejšie obdobie. 

Je to vyslovene individuálna 
záležitosť. U mnohých detí  je 
nástup do MŠ od dvoch rokov 
prirodzenosťou. Dieťa je v spo-
ločenstve svojich rovesníkov 
šťastné  a rýchlo sa zbavuje aj 
adaptačných neduhov, ktoré 
sa spájajú so zvýšenou chorob- 
nosťou. Iné deti majú problé-
my so začlenením do kolektívu 
aj vo vyššom predškolskom 
veku. Stále však platí osvedče-
né pravidlo - všetko s mierou. 
To znamená, začleniť dieťa do 
kolektívu aj od dvoch rokov, ale 
venovať mu dostatok času a po-
zornosti v rodine, nenechávať 
výchovu len na školu.                                                 

V prípade, že sa dieťa horšie 
adaptuje, je viac možností, ako 
postupovať. Dieťaťu sa môže vy-
dať rozhodnutie na adaptačný 
pobyt, ktorý je časovo ohrani-
čený, alebo prerušiť dochádzku 
na určité obdobie a v prípade 
veľkých problémov, je možné aj 
predčasné ukončenie predškol-
skej prípravy.

Nástup dieťaťa do materskej 
školy je nepochybne veľkou 
udalosťou pre dieťa aj rodiča. 
Prináša zmenu do zaužívaného 
životného rytmu a vyvoláva ešte 
veľa ďalších otázok. Pred nástu-
pom detí do MŠ naša škola dlho-
dobo organizuje stretnutia rodi-
čov spolu s deťmi v priestoroch 
každého pracoviska. Aj tento 
rok privítame všetky prijaté deti 
a ich rodičov v našich priesto-
roch a zároveň ich oboznámime 
s aktivitami školy a možnosťou 
zapojenia sa do spolupráce.

Za celý kolektív Materskej 
školy Petra Jilemnického               
v Novej Dubnici sa na nových 
predškoláčikov teší riaditeľka            
Daniela Moravíková.

Mgr. Daniela Moravíková
riaditeľka

Väčšina miest na Sloven-
sku má pre svojich občanov 
vytvorené oddychové zóny. 
Môžu si tam odpočinúť od 
svojich mestských starostí 
a užiť si relax. 

Aj mesto Nová Dubnica, 
ktoré sa nachádza neďale-
ko Trenčína na Považí, malo             
v minulosti takéto miesto.            
V minulosti pekný, ale dnes 
už zničený - to je Areál zdra-
via v Novej Dubnici. Trieda 
7.S zo Súkromnej základnej 
školy v Novej Dubnici sa za-
čiatkom roku 2015 zapojila 
do medzinárodného projektu                                                                 
s názvom „Mladí reporté-
ri pre životné prostredie“, 
vďaka ktorému sa pokúsi 
napraviť určitý environmen-
tálny problém v okolí svojho 
mesta. Nejde len o to, aby 
problém vyhľadali a upozor-
nili naň, ale aby sa ho aj pok-
úsili vyriešiť. 

Rozhodli sa venovať téme 
mestských oddychových zón. 
Pre tých, ktorí by si chceli 
oddýchnuť od ruchu mesta, 
sa pred niekoľkými rokmi na 
okraji centra vytvoril Areál 
zdravia. Išlo o malý lesopark 
s detským ihriskom, malým 

pódiom pre vystúpenia, la-
vičkami, bufetom a dokonca 
tam v ohrade, bolo aj nie-
koľko ovečiek. Dnes je však 
táto lokalita vďaka vandalom 
zdevastovaná a zahádzaná 
odpadom. Obyvatelia Novej 
Dubnice tak prišli o možnosť 
oddychu.                                        

Pôvodne mali mladí re-
portéri plán, že tento areál 
opravia a vyčistia, ale po 
konzultácii so zástupkyňou 
z odboru životného prostre-
dia – Mgr. Katarínou Bašnou, 
sa žiaci dozvedeli, že mesto 
je v prípade Areálu zdravia 
bezmocné, nakoľko lokalita 
nie je mestským pozemkom. 
Keďže sa však mladí repor-
téri nechceli vzdať svojej 
pôvodnej myšlienky - vrátiť 
mestu Areál zdravia, prišla 
mladým reportérom na um 
myšlienka: „Čo takto vytvoriť 
si nové miesto pre oddych?“ 
V spolupráci s mestom Nová 
Dubnica objavili lokalitu          
s názvom „Na salaši“, ktorá 
sa nachádza len pár minút 
od bývalého areálu a je z nej 
pekný výhľad. K miestu ve-
die aj asfaltová cesta, je tam 
vytvorené kamenné ohnisko                                                                       
a taktiež tadiaľ vedie turis-

tický chodník z centra mesta. 
Parcelu si mladí reportéri 
prenajmú od mesta a zreali-
zujú tam na 1 deň oddychovú 
zónu pre obyvateľov nášho 
mesta, a taktiež vytvoria kul-
túrny program v rámci akč-
ného dňa v mesiaci apríl. Zá-
roveň touto akciou upozornia 
na Deň Zeme.                           

Počas akčného dňa v oddy-
chovej lokalite budú na deti 
a rodičov čakať rôzne hry 
a  rovnako ako aj v starom 
areáli, tak aj tu sa budú pásť 
ovečky, ktoré sa žiaci budú 
snažiť získať z neďalekej far-
my. Starších zase zaujme 
výmenný bazár nepotreb-
ných vecí, zo zberného dvo-
ra prinesú knihy, ktoré nikto 
nechce, z drevených paliet 
vytvoria posedenie na ope-
kanie a pripravia aj malý 
kultúrny program: žiaci sa 
rozhodli osloviť členov z ky-
nologického klubu z neďale-
kej Dubnice nad Váhom, aby 
vytvorili ukážku výcviku psov, 
oslovia aj členov turistického 
klubu v Novej Dubnici, aby 
pomohli pri realizácii aktivity 
a zároveň s prednáškou  o za-
ujímavostiach v okolí mesta 
a zároveň budú oslovení aj 

mladí muzikanti zo Súkrom-
nej umeleckej školy z Novej 
Dubnice, ktorí na gitarách 
odohrajú krátky koncert. Na-
koľko sa pri lokalite nachád-
za aj prameň vody, rozhodli 
sme sa túto pramenitú vodu      
ponúkať návštevníkom. Pre 
tých, ktorí by nevedeli trafi ť 
na salaš, bude pripravený 
značkovaný turistický chod-
ník.  Toto malé mestečko 
pokoja vytvoria  žiaci iba 
na jeden deň. Kvôli tomuto 
účelu už začali miesto teraz 
postupne upratovať, zbierať 
smeti a pripravovať program. 

Mladí reportéri veria, že 
akcia bude mať úspech, že 
počasie vyjde a že sa im po-
darí upriamiť pozornosť oby-
vateľov Novej Dubnice na 
problém s oddychovou zónou 
v ich meste. Nemôžu síce sta-
rý Areál zdravia opraviť, ale 
dokážu opraviť aspoň  mys-
lenie ľudí. Snáď si aj vďaka 
ich snahe všetci spomenú 
na pekné chvíle, ktoré zažili 
v starom Areáli zdravia ešte 
predtým, než sa z neho stalo 
smetisko.   

7.S trieda 
SZŠ Nová Dubnica

Novodubnickí záhradkári si 
v tomto období pripomínajú 
50. výročie založenia prvej zá-
hradkárskej osady a Základ-
nej organizácie Slovenské-
ho zväzu záhradkárov.  Keď 
naše mesto vyrástlo z ruín 
do krásy,  jeho prví obyvate-
lia začali uvažovať nad tým, 
ako založiť organizované zá-
hradkárčenie. Uskutočnili sa 
viaceré stretnutia s vedením 
mesta, ktoré nakoniec vyti-
povalo pozemky a v roku 1965 
vznikla prvá osada.  Jedným 
z tých,  ktorí stáli pri zrode                        
a realizácii tejto myšlienky 
bol dlhoročný zanietený funk-
cionár Miloslav Smak. Roky 
bol funkcionárom v okresnej 
organizácii záhradkárov, pra-
coval v koordinačnom výbore 
v meste a aktívne pracoval aj 
vo výbore ZO SZZ č.1.  Získal  
množstvo najvyšších celoslo-
venských ocenení SZZ, dosia- 
hol úspechy v reze a štepení 
ovocných stromkov, v aranžo-
vaní kvetov, ale podieľal sa aj  
na príprave mnohých význam-
ných okresných i mestských  
akcií. Práve on nás upozornil, 
aby sme na stránkach mest-
ských novín pripomenuli toto 
významné výročie. Požiadala 
som ho, aby začrel do svojich 
spomienok.  

„Za  50 rokov sme urobili na-
ozaj kus práce a naša činnosť 
bola bohatá.  Ako prvá vznikla 
Základná organizácia SZZ č. 
1 za vetrolamom a pri II. ZŠ. 
Zmluvu o prenajatí mestských 
pozemkov v tejto osade podpí-
sali 8. februára 1965  predseda 
MNV Ing. Ondrej Hliničan, 
tajomník Štefan Slimák a za 
Zväz záhradkárov Karol Hýl, 
Jozef Zelenka a Milan Kyselica. 
Prvým predsedom tejto základ-
nej organizácie bol Karol Hýl. 
V spomínanom roku vznikla 
aj  Základná organizácia  slo-
venského ovocinárskeho a zá-
hradkárskeho zväzu. Vo výbore 
aktívne pracovali Štefan Doli-
naj, Anton Ronec, Václav Petr, 
Jozef Miklovič, Juraj Šušaník 
a  Milan Kyselica. Obyvatelia 
mesta mali o záhradkárčenie 
veľký záujem a tak postupne 
vznikali ďalšie osady. V roku 
1967 bola založená  ZO SZZ č. 2  
pri kotolni,  v roku 1976  ZO SZZ 
č. 3  pod Dubovcom, ZO SZZ č. 
4 Dubovec, ZO č. 5 pod vežia-
kom, ZO č. 6  Kaňová, ZO č. 7 
Kolačín Markovica a ZO č. 8 za 
štadiónom. Väčšina záhradkár-
skych osád vznikala na ťažkom 
teréne, z ktorého bolo treba 
odviezť množstvo stavebného 
materiálu, vyklčovať kroviny, 
splanírovať pôdu a pod.  Jednou 

z podmienok, ktorú v zmluve 
vedenie mesta  s členmi ZO 
SZZ podpísalo bolo, že kaž-
doročne odrobia štyri hodiny 
pri skrášľovaní a zveľaďovaní 
mesta. O Novej Dubnici sa                        
v minulosti hovorilo ako                                                                           
o meste ruží  a práve záhradkári 
pod vedením koordinačného 
výboru tieto záhony okopávali 
a ošetrovali.  Pre zvýšenie od-
bornosti našich členov zabez-
pečil  výbor Ľudovú univerzitu, 
na ktorej prednášali najlepší 
ovocinárski odborníci zo Slo-
venska. Usporiadali sme množ-
stvo tematických zájazdov, 
zúčastňovali sa súťaží v reze 
ovocných stromkov,  organizo-
vali výstavy ovocia a zeleniny                                                                          
a degustáciu ovocia. Veľký po-
diel na rozvoji záhradkárstva           
v Novej Dubnici mal aj Ale-
xander Vláčil, Ján Jelínek, 
František Baloga, Jozef Fábry,  
Ján Fulek a ďalší, ktorí aktívne 
pracovali v okresnej i mestskej 
organizácii zväzu záhradkárov.  
V jednotlivých osadách vznikli 
priateľské vzťahy a zdravá ri-
valita, súťažili sme o najkrajšiu 
záhradu, organizovali  rôzne 
spoločenské posedenia.  V roku 
1975  ZO SZZ č.1 a č. 2 uspori-
adali v kine PANOREX prvú 
záhradkársku výstavu ovocia, 
zeleniny a kvetov. Tieto výstavy 

sa pod vedením koordinačného 
výboru konali až do roku 1989. 
Potom sa záhradkári  takmer 
na desať rokov s  organizova-
ním výstav odmlčali. Treba 
vyzdvihnúť, že po rokoch nečin-
nosti prevzala štafetu ZO Únie 
žien Slovenska v Novej Dubni-
ci, členky výboru dokázali zmo-
bilizovať záhradkárov a spolu s 
vedením mesta nadviazali na 
dlhoročnú tradíciu. Tento rok 
usporiadajú už osemnásty 
ročník výstavy Z NAŠICH ZÁ-
HRAD, ktorej súčasťou je súťaž 
O JABLKO NOVEJ DUBNI-
CE. Zaslúžia si za to uznanie a 
vďaku. Chcel by som vyzvať zá-
hradkárov, aby sa v tomto roku, 
keď si pripomíname 50. výročie 
vzniku prvej osady, zapojili do 
výstavy v čo najväčšom počte.  
V Novej Dubnici je takmer 700 
záhradkárov. Verím, že sa to od-
zrkadlí aj na  množstve prine-
sených výpestkov a exponátov. 
Záhradkári sa roky usilovali o 
to, aby  pozemky,  ktoré od ich 
vzniku obrábali a zveľaďovali, 
mali možnosť odkúpiť.  Aj keď 
to bolo náročné, poslancom 
mestského zastupiteľstva pod 
vedením  primátora Ing. P. Ma-
rušinca sa túto úlohu nedávno 
podarilo zrealizovať. Väčšina 
pozemkov v záhradkárskych 
osadách je už vysporiadaná           
a má svojich vlastníkov. 

„V mene záhradkárov by som  
im chcel touto cestou poďa-
kovať za to, že nám pri riešení 
tohto problému vyšli v ústrety. 
Ďakujem aj všetkým funkcio-
nárom v jednotlivých ZO za to, 
čo  pre rozvoj  záhradkárstva v 
meste urobili a robia. Želal by 
som si, aby vo výboroch  jednot-
livých osád pracovali takí zani-
etení ľudia ako pri ich vzniku.  
Aby  k svojej práci pristupovali 
zodpovedne, dokázali majiteľov 
záhradiek stmeliť, získať ich 
pre plnenie zámerov a riešenie 
problémov.“                    
                                             
M. Babuková
snímky: archív

Písomné zmienky o obciach 
Veľký a Malý Kolačín siahajú 
do 13. storočia, ale archeo-
logické nálezy sú dôkazom 
toho, že toto územie bolo 
osídlené oveľa skôr, v nesko-
rej dobe kamennej (3 500 – 1 
900 rokov pred n. l.), o čom 
svedčí viacero nálezov kera-
miky i pohrebiska v lokalite 
Kolačína. 

Prvýkrát sa v prameňoch 
stretávame s pomenovaním 
Kolecsin. Neskôr sa však 
stretneme aj s označením Ko-
leczan, Kolachan, Kolecsin či 
Kiskolachen.  Kolechyn pat- 
ril pod panstvo hradu Súča. 
V novembri 1449 bola Sucza 
s Kolechynom pričlenená                        
k hradu Trenčín. Vlastníctvo 
prechádzalo z kráľa Vladislava 
II. na Jána Zápoľského, potom 
na rod Podmanických. Kola-
čín vlastnila niekoľko storočí 
rodina Kolečanských a život 

na tomto území ovplyvňoval 
od 16. storočia aj rod Illéshá-
zyovcov.

Vývoj obce po roku 1900
Pod kopčekom zvaným 

Hôrka, cez ktorý vedie cesta 
smerom do Trenčianskych 
Teplíc, stojí kaplnka, ktorú dal 
v rokoch 1884 – 1885 postaviť 
Pavel Arpád Andaházyi, posla-
nec  rakúsko-uhorskej vlády     
v Budapešti. Nad oltár dal ob-
raz svojho patróna – sv. Pavla 
na koni. Zomrel v roku 1914   
a je pochovaný na cintoríne           
v Kolačíne. Jeho dcéra Anna 
sa vydala za Dezidera Singe-
ra. Ten dal upraviť kaštieľ, no                                                                     
o kaplnku sa nik nestaral. 
Opravili ju svojpomocne oby-
vatelia a dali vysvätiť v nedeľu 
po sviatku Nanebovzatia Pan-
ny Márie 17. augusta 1924. Od-
vtedy sa hody v Kolačíne osla-
vujú v nedeľu po 15. auguste.

Do roku 1900 sa v Kolačíne 

vyučovalo len v malej miest-
nosti domu majiteľa Anda-
házyiho, ktorý ako školský 
inšpektor poskytol aj učiteľa. 
Neskôr zariadil postavenie 
štátnej školy, v ktorej sa od 
roku 1904 vyučovalo aj napriek 
zákazu po slovensky.  Obyvate-
lia Veľkého i Malého Kolačína 
boli (okrem rodu Singerovcov) 
len drobnými majiteľmi pôdy. 
V Malom Kolačíne bol veľko-
statok grófa Škribenského. 

Stavebný ruch sa vzmáhal 
až od r. 1939 a zlepšili sa i ži-
votné podmienky občanov, 
pretože sa začala výstavba 
Škodových závodov v Dubni-
ci nad Váhom. V roku 1960 sa 
pristúpilo k úradnému zlúče-
niu oboch obcí a bol ponecha-
ný len názov Kolačín. Popri ha-
sičskom zbore začína fungovať 
TJ Družstevník a turistický 
oddiel, začali sa budovať   vo-
dovod, kultúrny dom, obchod. 
Mesto Nová Dubnica sa zlúči-

lo s obcou Kolačín dňa 27. 11. 
1971. 

Kolačín dnes
Je životaschopnou a neu-

stále sa rozvíjajúcou obcou. 
V Kolačíne je 10 ulíc, jeden 
obchod, tri pohostinské zaria- 
denia, zrekonštruovaný kul-
túrny dom, na rekonštrukciu 
čakajúci dom smútku, požiar-
na zbrojnica a niekoľko výrob-
ných, predajných a hospodár-
skych subjektov.  

Za posledné roky v obci pri-
budol  Kostol Nanebovzatia 
Panny Márie, vysvätený 21. 
mája 2011. Rozrástla sa indi-
viduálna bytová výstavba, za-
čala sa budovať kanalizácia.  
Zintenzívnila sa činnosť or-
ganizácií, združení a spolkov, 
vzniklo občianske združenie 
Ovečkovo, ktoré poskytuje zá-
zemie pre matky s deťmi.

-sk-

HISTORICKÉ OKIENKO

Pohyb na čerstvom vzduchu deťom prospieva. 

Výstup sme zdolali.

Kreatívne masky v škole. 

Členovia záhradkárskych osád pri okopávaní záhonov ruží.

VÝZVA

Zábava pre malých
aj veľkých
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Bolo to v roku 1925, keď sa 
obyvatelia našej malej obce 
rozhodli založiť hasičský zbor. 
5. júla 1925 bola starostom 
obce Ondrejom Čačkom zvo-
lená obecná rada. Spoločne                        
s Michalom Dubničkom a Mar-
tinom Hložanom založili hasič-
ský zbor. Za  veliteľa zboru bol 
zvolený Dezider Zinger. V roku 
1927 dochádza k založeniu vlast-
ného hasičského zboru v Ma-
lom Kolačíne. Veliteľom sa stal 
František Lehocký. Pre Veľký 
Kolačín sa zakúpila nová ruč-
ná striekačka z Trenčína, malá 
sa premiestnila do Malého Ko-
lačína. Významná slávnosť vy-

sviacky hasičského práporu sa                                            
v obci uskutočnila v roku 1928. 
V rokoch 1930 - 1931 dochádza                           
k omladeniu zboru. Za veliteľa 
bol zvolený Ondrej Hrebík. 
Prístavba k požiarnej zbrojnici 
bola urobená v roku 1952, kedy 
dodali z OV- DHZ novú motoro-
vú striekačku PS-8. Reorganizá-
cia v hasičskom zbore nastáva   
v roku 1953, kedy sa hasičský 
zbor premenoval na Dobrovoľ-
nú požiarnu ochranu. Predseda 
Ondrej Hrebík zostáva vo funk-
cii a veliteľom sa stáva Adam 
Marek.                                          

V roku 1964 dochádza k zl-
účeniu obcí Malý a Veľký Kola-

čín, tým sa zlúčili aj požiarne 
organizácie. Bola rozšírená po-
žiarna zbrojnica v Malom Kola-
číne a dodaná ďalšia  motorová 
striekačka PS-8. Predsedom bol 
zvolený Adam Hrebík, veliteľom 
bol Anton Mičian, tajomníkom 
Pavol Baláž, pokladníkom Peter 
Slamenec. Počet členov v tom 
období bol 110, z toho už bolo 20 
žien. Činnosť požiarnej ochrany 
bola zameraná  na preventívnu 
prácu a prípravu družstiev na 
požiarnicke súťaže. V rokoch 
1987 - 1989 bola budovaná nová 
požiarna zbrojnica a v tom ob-
dobí bolo pre našu organizáciu 
dodané motorové vozidlo AVIA. 

Medzi najväčšie úspechy našej 
organizácie patrí účasť mužov  
v roku 1987 na slovenskom kole 
v Turanoch a účasť mladých 
požiarnikov pod vedením Mila-
na Guliša na slovenskom kole 
v Štúrove v roku 1998. Zmena 
vo funkcii predsedu nastáva                   
v roku 1991, kedy bol zvolený 
za predsedu požiarnej ochrany 
Anton Mičian a za veliteľa Jozef 
Kopačka. V roku  1994 bol zvole-
ný za predsedu Miroslav Čačko. 
Od roku 2002 je predsedom  Jo-
zef Dian a od roku 2012 je veli-
teľom Jozef Lehocký.

DHZ Kolačín

90. VÝROČIE ZALOŽENIA 
DHZ V KOLAČÍNE

zostava – 79 členov,  26 žien
nové dresy od mesta pre dievčatá 
1. miesto v súťaži - Skvelá partia hasičov
základná príprava členov - 16 členov v odbornej škole Martin
zmena zákonu o DPO - prešli sme pod DHZ Kolačín
pridelili nám IČO, máme  svoj účet
celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov skupina C
príspevok 700 eur na školenie, nákup hadíc D25, respirátorov 
internetová  zbierka pre Igora z DHZ Nitrianska Blatnica - 200 eur
máj - 1. ročník Floriánskej kvapky krvi - 60 darcov, 41 úspešne
účasť na Dni detí v Ovečkove, Deň detí NDCA, Športový deň v Enics
29.8 - príprava vatry a  odovzdanie uniforiem 15ks - 2500 eur 
prestavba PS 12 - rekonštrukcia F. Polakovič
prestavba prívesu PPS 12 na povodňový vlek
koncom roka Pv3S bude slúžiť na zásah v ťažkom teréne

2014

zostava - 65 členov, 14 žien
muži 10. miesto, dorast 4. miesto, Plameň 3. miesto dievčatá, 5. miesto chlapci  
Majstrovstvá SR DHZ A dorastu, naši muži pomáhali, dostali ďakovný list 
od prezídia DPO SR, pochvalne sa vyjadril aj prezident DPO SR Jozef 
Minárik v časopise Požiarnik
od DPO SR dostal DHZ Kolačín  Diplom pri príležitosti 85. výročia za dlhodobú 
úspešnú činnosť
Jozef Kopačka dostal najvyššie vyznamenanie - Zaslúžilý člen DPO SR
vysviacka kostola - 21. mája 2011
tri lesné požiare - pomáhalo 18 členov DHZ Kolačín,  10 obyvateľov, 7 ks techniky 
výmena vo funkciách výboru
zmena na Mestský Hasičský Zbor Nová Dubnica - Kolačín

2011

zostava - 65 členov, 15 žien
muži 5. miesto, ženy 5. miesto
po 50 rokoch opäť ženské družstvo 
dievčatá 2. miesto,  chlapci 2. miesto
výhra dievčat o pohár primátora za najdisciplinovanejšie družstvo
účasť na Memoriále Ferdinanda Mončeka 
okresné valné zhromaždenie v Ilave - účasť Kopačka, Guliš, Mičian, Hrebík
v júni čestné stráženie symbolickej pochodne olympijského ohňa 
požiar - zasahujú traja členovia DHZ Kolačín a 1 člen HaZZ DCA, výjazd 
k požiaru v Kýškach
školenie preventistov HRT NDCA 
údržba budovy - plot,  odkvapové plechy,  izolácia strechy výmena kachličiek      
v kuchynke, oprava vodoinštalácií
8.1.2013 do funkcie vstupujú noví členovia

2012

zostava - 76 členov, 24 žien
dve družstva mužov mladšie 4, staršie 12 Bolešov, tretie ženy
Plameň - dievčatá 1. miesto, chlapci 2. miesto
Internet - súťaž  o najsexi hasičský tím - 2. miesto 
Noviny MY -  súťaž o skvelú partiu hasičov - 1. miesto
Najlepší fanklub  - Fan  hasičského športu - 2. miesto, fotenie na kalendár
stráženie relikvie sv. Jána Bosca v kostole v Kolačíne
Plameň - Deň detí v PRPV Trenčín
zájazd - Nová Bystrica,  Vychylovka,  skanzen Kysucká dedina, Orloj
Avia - výmena palivovej sústavy, výmena zadných pneumatík
obrúsenie stolov a lavíc a ich následné natretie
práce na chodníku pred Požiarnou zbrojnicou, mesto prispelo na materiál 
za 2407, 23 eur
kúpa technického vybavenia
plávajúce čerpadlo Vydra
dotácia od MVSR - 2000 eur
elektrocentrála Heron 6,5 kW, sada zásahových hadíc, zásahové rukavice, 
zásahové vaky na vodu Ermak 

2013

zostava - 70 členov, 14 žien
80. výročie založenia DHZ,  pri tejto príležitosti členovia DHZ získali ocenenia 
aj od UV PO SR 
celoročná činnosť, práca s mládežou - súťaž v Mikušovciach - 1. miesto, muži 
8. miesto
účasť členov pri cirkevných obradoch, stavanie májov, hodové zábavy 
zmluva s urbariátom o vzájomnej spolupráci v prípade požiarov 
autobusový zájazd do Pezinku na vinobranie
16.1 - požiar skladu slamy a sena -  zasahujú hasiči DHZ Kolačín

2005

zostava - 70 členov, 14 žien
preventívne prehliadky, stavanie májov  
účasť na súťaži - krajské kolo v Trenčianskych Tepliciach 3. miesto, muži 
5. miesto
október - školenie strojníkov
voľba nového výboru, ostáva nezmenený 

2006

zostava - 69 členov, 16 žien
delegáti na okresnej konferencii ZPO
družstvo Plameň získalo na súťaži 2. miesto, muži 9. miesto
ohňostroj - 10 členov 
rozhlas - protipožiarne vysielanie
údržba techniky

2007

zostava - 73 členov, 16 žien
družstvo Plameň - zo 17. družstiev prvýkrát postúpili na krajské kolo             
v Krajnom, získali 3. miesto
muži -  10. miesto v Pruskom  
naša vlajka  sa dostala do Knihy zástav
opravy: Avia (brzdy a výfuk), PS 12 (vďaka mestu) 

2008

zostava - 68 členov, 15 žien
Plameň vyhral  1. miesto, muži 3. a 5. miesto
zájazd na festival dychových hudieb v Ratíškoviciach na Morave
oprava T 805
rokovanie na meste ohľadom prístavby pri KD Kolačín
brigády na výstavbe kostola 
výmena tajomníka 
vedúci družstva Plameň – Jozef Lehocký

2009

85. výročie založenia DHZ Kolačín
zostava - 66 členov, 14 žien
muži 5. miesto, dorast 1. miesto
Plameň 3. miesto
Svetový deň pohybu - ukážka CTIF

2010

Pohľad do minulosti Dobrovoľného
hasičského zboru v Kolačíne

Rekonštrukcie
požiarnej zbrojnice

Oslavy 90. výročia
dobrovoľného
hasičského zboru

2. mája 2015

Naše družstvá
DHZ Kolačín

Prehľad významných udalostí
v našej novodobej histórii:

Stráženie relikvie sv. Jána Bosca.

Hasičský prápor DHZ Kolačín z roku 1928.

Prvú ručnú striekačku zakúpil pre DHZ Kolačín zo zbierky občanov Dezider Singer.

Členovia DHZ Kolačín pred požiarnou zbrojnicou.

Ženské družstvo „Osičky“ je súčasťou tímu od roku 2012. 

Príjazdové plochy požiarnej zbrojnice prešli rekonštrukciou.

Všetky práce vykonávali hasiči  svojpomocne vo voľnom čase. Družstvo Plameň - mladí hasiči od 8 do 16 rokov.

Floriánska kvapka krvi. Tradičné stavanie májov zabezpečujú naši muži.

1925 - 2015

sv. omša

posvätenie sochy sv. Floriána a otvo-
renie historickej izby v KD Kolačín

sprievod od kultúrneho domu  

Veľký Kolačín – cintorín – kladenie 
vencov 

slávnostný ceremoniál na ihrisku

ukážky hasičskej techniky 

koncert Krško band, hry, súťaže                     
a atrakcie pre deti, občerstvenie

07.30 h

08.30 h                                                                                                                                                
         

10.00 h

10.30 h

          
11.00 h                                    

12.00 h

13.00 h

Harmonogram osláv:
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Slniečko pomaličky vyháňa 
zimu, ale i rôzne choroby,                 
a na potulkách lesom už 
môžeme nájsť aj prvé hubo-
vé skvosty. Ak ich milujete                       
a chcete sa dozvedieť viac, 
tak práve pre vás si pripravil 
Milan Sliva, člen Slovenskej 
mykologickej spoločnosti, zo-
pár zaujímavých informácií. 
 

Huby predstavujú dodnes 
záhadný svet organizmov,           
z nich môžu byť niektoré pre 
človeka užitočné, iné zasa 
škodlivé a nebezpečné. Sú aj 
také, ktoré sú najnebezpečnej-
ším škodcom dreva, napr. 
Podpňovka obyčajná napadá 
všetky druhy dreva a  má niek-
toré prospešné látky pre ľud-
ský organizmus. Muchotrávka 
cisárska – Amanita ceasaria, 
je vskutku lahodná huba pre 
gurmánov. Pápeži a rímski ci-
sári si ju nechali pripravovať 
ako špecialitu, takto vznikol 
aj jej názov. U nás je zákonom 

chránená, je na zozname ohro-
zených druhov.

Vážení priatelia húb, možno 
ste si pri svojich vychádzkach 
za hubami všimli, že niektoré 
druhy  lupeňovitých húb rastú 
v pravidelných kruhoch. Tie-
to kruhy sa  vyznačujú najmä 
tým, že na ich obvodoch rastú 
huby v početných skupinách, 
zatiaľ čo vnútrajšok kruhu sa 
vyznačuje zakrpatenou alebo 
odumretou trávou, akoby ušlia- 
panou. Tieto kruhy vyvolávali 
od nepamäti pozornosť ľudí, 
ktorí si ich vykladali najfantas-
tickejšími spôsobmi. Vo Fran- 
cúzsku ich volali kúzelné kruhy, 
v starom Rusku kruhy čarodej-
níc. Ľudia boli presvedčení, že 
kúzelné víly, čarodejnice alebo 
trpaslíci tancujú pri mesiačiku 
v lese, pošliapu do kruhu zem 
a ráno vraj  po okraji týchto 
kruhov vyrastajú huby.  Kruhy 
majú aj značnú veľkosť napr.      
v Colorade dosahoval kruh pe-
čiarky  v priemere 70 metrov     

a bol starý 300 rokov. Najstarší 
kruh mal údajne v priemere 
jeden kilometer a bol starý 700 
rokov. 
 
Ako vlastne tieto kruhy vzni-
kajú?

Princíp je v podstate jedno-
duchý. Podhubie niektorých 
druhov sa rovnomerne rozras-
tá  od stredu do strán a plodnice 
tak vyrastajú po obvode  kruhu. 
Niektoré druhy húb tvoria po  
tomto obvode pruhy uschnutej 
odumretej trávy, čo dokazuje, 
že pod povrchom pôdy je boha-
to rozrastené podhubie, ktoré 
odoberá zeleným rastlinám ni-
elen vodu, ale aj pokrm. Práve 
preto v strede kruhu nerastie 
tráva. U nás tvorí čarodejné  
kruhy asi 100 húb. Na obrázku 
vidíme čarodejný kruh huby 
Pôvabnice dvojfarebnej. 

Milan Sliva 
člen Slovenskej mykologickej 
spoločnosti

Veľmi rada chodím na rôz-
ne prednášky, či už sa to týka 
odborných prednášok alebo 
špecifi ckých, zaujímavých 
prednášok, ako bolo rozpráva-
nie o čajoch spojené s ochut-
návkou rôznych druhov čajov. 
S kamarátkou sme sa chystali 
na prednášku o Japonsku, na 
ktorú som sa neskutočne teši-
la, ale nakoľko som ochorela, 
nemohla som sa prednášky 
zúčastniť a musela som sa 

uspokojiť so sprostredkova-
ným rozprávaním kamarát-
ky, ktorá bola prednáškou 
unesená. Dňa 11. marca sme 
prijali pozvanie od primátora 
mesta, kde sme v ostatnom 
čase nemali absenciu. Stret-
nutie sa konalo v príjemnom 
prostredí kultúrnej besedy, 
kde nám primátor oznámil, 
aké aktivity sú v pláne toto 
štvorročné volebné obdobie. 
Nasledovala pomerne bohatá 

diskusia, aj keď občanov sa na 
stretnutí zúčastnil len zlomok. 
Tohto podujatia sa zúčastnil 
i novovymenovaný zástupca 
primátora, empatický Bc. Pa-
vol Pažítka, ktorému,  ako ra-
dová občianka,  týmto želám                 
v novej funkcii veľa pracov-
ných úspechov. 

Soňa Kršková

Tento rok 9. januára uply-
nulo 25 rokov od registrácie 
Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku. Ako občianske zdru-
ženie seniorov ochraňujeme 
záujmy starších ľudí. Dnes,  
v marci 2015 i náš klub Jed-
noty dôchodcov na Slovensku 
hodnotí prácu za posledné tri 
roky. Myslím si, že sme sa za-
pájali do činnosti,  niektorí me-
nej, niektorí viac, každý podľa 
svojich síl a možností. Chcela 

by som sa poďakovať členom 
výboru, ktorí sa snažili zabez-
pečiť činnosť a náplň pondel-
kových stretnutí, aby zaujali 
čo najviac prítomných. Poďa-
kovať za príjemné posedenie 
pri hudbe a speve. Na rôznych 
prednáškach sme mali mož-
nosť poučiť sa  o našom zdra-
ví, o našej prírode, jaskyniach, 
kúpeľoch, Tatrách. Patrí vám 
všetkým vďaka, celému výbo-
ru,  aj všetkým členom nášho 

klubu JDS, ktorí boli vždy 
ochotní pomôcť. Dala by som 
návrh, aby sme sa snažili – ka-
ždý člen získať ďalšieho člena. 
No uvedomujem si, že vlastne 
už teraz niekedy nemáme, kde 
sedieť. Ale máme prísľub od 
vedenia MsÚ, že sa situácia 
časom zmení. Ďakujeme.

Magdaléna Reháková
členka JDS

Sobota 7. marca patrila v Novej 
Dubnici všetkým ženám. 

Nádherný darček k MDŽ pre nich 
pripravili heligonkárka Vlasta Mudrí-
ková  a hudobná skupina Black Band. 
Za neopakovateľnú atmosféru si vy-
slúžili od vďačného publika „standing 
ovation“. Vedúci prievidzskej skupiny 
Black Band na záver povedal: “Každá 
žena je krásna svojím spôsobom, ja 
môžem všetkým ženám iba pogratulo-
vať, že sú.“ Ženy po predstavení obda-
rovali klinčekom primátor mesta Ing. 
Peter Marušinec, zástupca primátora 
Bc. Pavol Pažítka a poslanci mestské-
ho zastupiteľstva.

E.K.

... a jeho autor prijal pozvanie 
našej knižnice.  Braňo Jobus 
spisovateľ, hudobník, recesis-
ta  žiakom z novodubnických 
škôl dokázal, že rozprávky 
nemusia byť len o princez-
nách. Jeho veselé rozpráva-
nie o mufl ónovi Ancijášovi, 
dážďovke Milici, červotočovi 
Chrumkovi či komisárovi 
Mrodgemovi striedali humor-
né pesničky k jednotlivým po-
stavičkám.

Povzbudil deti, aby sa ne-
báli plniť si svoje sny, tak 
ako to robí on i hrdinovia      
z jeho kníh. Na záver zostal 
čas na otázky, autogramiá-
du i fotenie.

M.B.

O knihe sa hovorí, že je priateľom človeka, ako je to však dnes, v čase telefónov, internetu a hlavne facebooku. Máme čas na čítanie? Čítajú naše deti?
A čo také čitateľské denníky, patria ešte k školskému koloritu? Popýtali sme sa a tu je výsledok. 

Hubárske okienko Fotoriport - MDŽ 2015

Príjemné stretnutia Jednoty dôchodcov

Mufl ón Ancijáš cestoval po svete 

Anketa ..... je kniha ešte stále priateľom človeka? 

Jessica Šlepecká

Pani učiteľka povedala             
o tebe, že si veľká čitateľka, 
prečo? 

Pretože veľa čítam. Chodie-
vam často do knižnice, aj te-
raz mám zaujímavé knižky 
doma. V poslednom čase som 
čítala Zuzanky. Páčia sa mi 
skôr dievčenské knižky. Čítam 
si  každý deň.  Venujem sa aj 
tancu a maľbe a teraz som do-
konca vyhrala  súťaž v recito-
vaní, 1. miesto Hviezdoslavov 
Kubín. 

Marta Bieliková
a Dagmar Rumanová 

M. B.: No samozrejme, čítam, 
veď som knihovníčka. Niekto-
ré knižky ma tak zaujmú, že 
ich prečítam naraz. Mám rad-
šej knižky, z ktorých sa doz- 
viem niečo zaujímavé, kde sú 
nejaké podnetné  myšlienky. 

D. R.: Áno, čítam historické, 
zamilované knihy  alebo lite-
ratúru faktu či skutočné uda-
losti z arabského prostredia. 
Naposledy som čítala Dievča-
tá z Rijádu. 

Riško Závodský
a Bruno Ďurček

R. Z.: Knihy čítam, napríklad 
Grázlika Gaba. Je to smiešne, 
robí hlúposti. Vo voľnom čase 
hrám aj tenis. 

B. Ď.: Áno, napríklad Časova-
ňa doktora Proktora. Páčia 
sa mi príbehy, kde sa môžem 
dostať niekam inam v čase, 
ale naozaj by som sa dostať 
niekam inam nechcel. Myslím 
si, že lepšie je čítať knihy ako 
sedieť za počítačom. 

Jakubko Porubčan
a Damián Lehocký 

J. P.:  Áno, naposledy som čí-
tal Gulivera. Čítanie knižiek 
je lepšie, čítam si hlavne cez 
deň. Páčia sa mi knihy o stra-
šidlách.

D. L.: Čítam teraz knihu Kráľ 
ohnivák. O čom je? Už neviem, 
musím si to prečítať doma. Ale 
už čítam aj detektívky. 

Natália Laschová,
Aneta Tomášová
a Gabriela Čorbajová

Čítavame romány, napríklad 
zaujala kniha Diamanty. Po-
vinné čítanie nemáme, to je 
skôr na stredných školách. Na 
literatúre si samozrejme, číta-
me, ale čitateľský denník nero-
bíme. Zaujímajú nás romány  
o priateľstve, láske,  fantazijné 
sa nám príliš nepáčia. 

Natália Vranová
a Daniela Horňáčková

N.V.: Aj hej, skôr také rozpráv-
kové, keď niečo nájdem v kniž-
nici. Chodievam sem často. 
Čítala som knižku o školáčke 
Alici, ktorá bola zaľúbená. 

D.H.: Väčšinou čítam knihy 
pre starších a zamilované. Pre 
starších znamená, že sú hlav-
ne z tínedžerského prostredia. 
Kupujem veľa kníh, aj si poži-
čiavam. 

Jana Pronská:
Rytierova česť
Rytier Filip sa po rokoch vra-
cia domov z vojny, ale miesto 
radostného uvítania ho čaká  
obraz skazy. Prvá dáma sloven-
skej historickej romance opäť 
prináša príbeh vychádzajúci      
z našej histórie.

Soňa Bulbeck:
Tajomstvo závoja
V Saudskej Arábii sa život ria- 
di kalendárom Hidžra a podľa 
neho sa píše rok 1435, čo bol        
u nás temný stredovek. A nie je 
to jediný rozdiel medzi životom 
u nás a v Saudii. Niekedy je ťaž-
ké pochopiť túto krajinu, plnú 
kontrastov a tajomstiev.

Martina Monošová:
Perly tej druhej
Adela a Richard sa pár rokov po 
škole stretnú a vzplanie medzi 
nimi láska. Keď sa Adela doz-
vie, že Richard je ženatý, nedo-
káže už rozkázať svojmu srdcu                                        
a zmieruje sa s úlohou „tej dru-
hej“.

Lisa Gardnerová:
Ničoho sa neboj
Inteligentný a sofi stikovaný 
psychologický triler je ďalší zo 
série napínavých príbehov so 
svojráznou detektívkou D.D. 
Warrenovou, ktorá tentoraz bo-
juje nielen so sériovým vrahom, 
ale aj s vlastnou slabosťou.

Daniel Silva:
Prípad Caravaggio
Legendárny špión a reštaurá-
tor obrazov Gabriel Allon sa 
snaží pomôcť svojmu priateľovi, 
ktorý je obvinený z vraždy. Pustí 
sa do pátrania, ktoré ho zavedie 
nielen do ulíc Paríža a Londýna, 
ale i do podsvetia Korziky.

Monika Wurm:
Slzy predaných dievčat
Pokojný život chudobnej polosi-
roty Malaye z fi lipínskeho mes-
ta prevráti na ruby spleť tvr-
dých rán, ktoré jej uštedrí osud. 
Otec ju predá obchodníkom        
s bielym mäsom, ktorí ju prepa-
šujú do Dubaja. Tu ju vydražia 
ako luxusnú spoločníčku.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad / suterén/ 68 m2, sklad / suterén/ 51 m2

2) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2

3) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/ prízemie/ 9 m2, nebytové priestory/ prízemie/ 33 m2

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

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

Z LISTOV ČITATEĽOV

NOVOOTVORENÁ

POHREBNÁ SLUŽBA

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTE

www.styxkoseca.sk

NON-STOP telefónne čísla: 0918 040 060 alebo 0949 576 586

pochovávanie
smútočné obrady
obliekanie a úprava zosnulých
prevozy zosnulých 24 hodín denne
prevozy na celom území SR
prevozy a kremácie

prevozy aj zo zahraničia
výkopové práce
široký výber pomníkov
obruby, hrobky, poklopy
zabezpečenie komplet celého pohrebu
vybavenie administratívnych úkonov

STYX pohrebná služba, Hlavná 487/37, 018 64 Košeca

Pondelok - Piatok: 09:00 - 17:00 / Sobota: 08:00 - 12:00

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

(Pokračovanie z 1. strany)

Poslankyňa MUDr. Mária 
Augustínová podotkla, či by sa 
daná situácia nedala riešiť od-
kúpením. Primátor odpovedal: 
„Z ich strany nebol záujem          
o odkúpenie.“ V ďalšom bode 
zastupiteľstvo vymenovalo no-
vého náčelníka mestskej polí-
cie Mgr. Pavla Šimáka do funk-
cie, s nástupom od 19. marca. 
Vedenie mesta vysvetlilo po-
stup výberového konania na 
túto pozíciu. V hre bolo 9 uchá-
dzačov, jedného vyradili hneď 
na začiatku a ďalší sa nedosta-
vil na výberové konanie. Bliž-
šie predstavujeme P. Šimáka 
na strane 2.  Poslanci prero-
kovali aj vysporiadanie po-
zemkov pod KD Kolačín, kto-

ré majú viacerých majiteľov                                                                          
a schválili zámer - kúpu po-
zemku pod požiarnou zbroj-
nicou. Poslankyňa PaedDr. 
Soňa Kačíková upozornila, 
že v súčasnosti nie je možné 
robiť rozsiahle rekonštrukcie 
a zásahy  bez   vysporiadania 
týchto pozemkov. Poslanec 
Jaroslav Kusý dodal: „Je to 
dlhodobý problém, treba to 
podporiť.“ Poslanci schválili aj 
výšku  jednorazovej  náhrady  
za zriadenie vecného bremena 
v prospech spoločnosti    Profi  
– NETWORK, s.r.o. v celkovej 
sume 3 822 eur.  V poslednom 
bode poslanci vzali na vedo-
mie informáciu J. Kusého          
a vyjadrili mu podporu. 

-maša-
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TANCUJEME PRE DOBRÉHO ANJELA
19. apríla o 15. hodine
kino Panorex

Príďte si oddýchnuť v rytme tanca a pomôžte ľubovoľným fi -   
nančným príspevkom podporiť organizáciu Dobrý anjel.
Organizátor: Centrum voľného času Dubinka Nová Dubnica

Oslavy sa uskutočnia dňa 30. apríla s nasledovným programom:

17. h / koncert dychovej hudby RK BAND, stavanie májov – Kolačín, IBV Miklovky  
18. h / koncert dychovej hudby RK BAND, stavanie májov -  Mierové námestie                           
20. h / koncert Dychový orchester a mažoretky – Mierové námestie
20. h / lampiónový sprievod
21. h / ohňostroj

KUMŠT
24. apríla o 19. hodine
kino Panorex 

Divadelná hra preložená do 35 jazykov a ocenená niekoľkými 
svetovými cenami patrí bezpochyby medzi najúspešnejšie ko-
médie súčasnej francúzskej dramatičky YASMINY REZA. Ško-
doradosť najväčšia radosť? Kamaráti navždy alebo ako blízko je 
od priateľstva k nenávisti? Komédia plná humorných situácií,                                     
ale aj dramatických zvratov dýcha atraktívnosťou aj vďaka skve-
lému hereckému obsadeniu: Csongor Kassai, Martin Mňahon-
čák a Gregor Hološka. Vstupné: 12 eur

Taký celodenný „nával“  detí, 
aký bol v stredu 11. marca 
na workshope Željka Krála, 
snáď historická izba vo svojej 
krátkej histórii ešte nezažila. 

Od rána sa ruky Željka Krá-
la nezastavili. Naša mládež zo 
všetkých základných škôl si 
pod jeho odborným vedením 
vyskúšala robiť volútky – zá-
kladnú fi gúru ohýbaného drôtu 
a   vzniklo skutočne veľa krás-
nych prstienkov a náhrdelní-
kov, ktoré si, najmä  dievčatá,    
s nadšením odnášali domov. 

-maša-

KUZMICH ORCHESTRA 
19. 4. o 19. hodine  
kultúrna beseda 

Filozofi a hudby Kuzmich orchestra akoby z oka vypadla sloven-
skému Longitalu. Mužsko-ženské duo, gitara, basgitara, looper, 
bicie. Obrazotvorná dvojica Dorota Barová a Josef Ostřanský 
vystúpia v našom meste  s novou  bubeníčkou, rodáčkou z Dub-
nice nad Váhom, Miškou Antalovou, študentkou konzervatória 
Jaroslava Ježka v Prahe. Vstupné: 5 eur 

NEPOKOJNÉ TICHO PRED BÚRKOU
8. - 22. apríla, streda, piatok od 9. hodiny - 17. hodiny  
vestibul kina Panorex  
                                                                                                    
Putovná výstava približuje kultúrno-vedeckú dimenziu „pohnu-
tého obdobia okolo roku 1914“ a jeho význam pre nástup moder-
ny. 

Klub skalničkárov Trenčín v spolupráci s novodubnickými škola-
mi a OZ Klub dôchodcov vás pozývajú na:

VÝSTAVU SKALNIČIEK, SUKULENTOV A BONSAJÍ
do kina Panorex v Novej Dubnici
slávnostné otvorenie bude 24. 4. o 9. h a výstava bude otvorená:
24. 4. 2015 od 9. h - 18. h
25. 4. 2015 od 9. h - 16. h
Súčasťou výstavy je ponuka výpestkov členov klubu (skalničky, 
sukulenty, kaktusy, konifery).

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, 
kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Skvelá hra o priateľstve - 
-KUMŠT už čoskoro zavíta 
do Novej Dubnice. Na čo sa 
môžu Novodubničania tešiť, 
odpovedal Csongor Kassai, 
jeden z hlavných protago-
nistov.

Ako by ste priblížili hru  di-
vákom? 
Skoro až dokonale zobrazený 
svet troch kamarátov ženský-
mi očami (kde na to tie ženy 
chodia?).
                                 
Kumšt je aj o škodoradosti 
a o priateľstve. Ako vnímate 
tieto súčasti života? 
Jeden z nich je ten dobrý          
a druhý ten zlý čertík  pri na-
šom uchu a šepkajú nám do 
ucha, čo by sme mali či ne-
mali robiť. Najlepšie urobíme, 
keď to necháme medzi nimi                                                                
a my pôjdeme vlastnou ces-
tou.
                                 
Na čo všetko sa môžu diváci 
tešiť v Novej Dubnici? 
Že na javisku možno spoznajú 
seba, kamarátov, susedov, 
svojich šéfov a môžu sa na 
nich smiať bez toho, že by sa 
tí druhí urazili.
                                 
Čo je pre vás osobne najväč-
ším kumštom v živote? 
Žiť s ľuďmi, akých hrám! 

-maša-

Rozhovor s hercom 
Csongorom Kassaiom.

Podvečer plný netradičných chutí

Naučil ich vyrábať prstienky

Stavanie májov a oslava
11. výročia vstupu do EÚ

Aký je váš 
životný 
kumšt? 

Nová Dubnica žije kultúrou

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

Pridajte sa za priateľa  a sle-
dujte aktuálne pozvánky na 
zaujímavé akcie.

NA DOBRÚ VEC

PRE MLADÝCH

NENECHAJTE SI UJSŤ

Krádež peňazí a mobilného 
telefónu 
 

Dňa 28. februára  o 5.30 
hodine prijala hliadka ozná-
menie od obyvateľa Novej 
Dubnice, že počas návštevy 
herne Regena na Ulici SNP 
mu neznáma osoba odcud-
zila z bundy fi nančnú hoto-          
vosť a mobilný telefón,  všetko              
v hodnote asi 230 eur. Na zá-
klade oznámenia začala  hlia-
dka objasňovanie priestupku 
voči § 50 ods. 1 zák. 372/90 Zb. 
Objasňovaním sa podarilo zis-
tiť, že krádež v herni vykonal 
A.K. z Novej Dubnice. Meno-
vaný sa ku krádeži hotovosti 
a mobilného telefónu hliadke 
MsP priznal. Za spáchaný 
priestupok sme mu uložili blo-
kovú pokutu, ktorú po vrátení 
odcudzených vecí majiteľovi 
hliadke MsP uhradil.

Nepovolená skládka
 

Dňa 28. februára v dopo-
ludňajších hodinách prijala                                              
hliadka oznámenie, že na 
Ulici J. Kráľa pri obytnom 
dome číslo 37 nejaká osoba 
vynáša bytový odpad ku kon-
tajnerom. Hliadka okamžite 

vyhľadala pôvodcu skládky. 
Nakoľko skládka bola zalo-
žená mimo termínu zvozu  
odpadu, doriešili sme  I.H.                                                                
v  rámci priestupkového zá-
kona a odpad od kontajnerov 
musel okamžite odpratať.

Odchyt túlavých psov
 

Mestská polícia v priebehu 
mesiaca február odchytila 
troch túlavých  psov, ktorí sa 
voľne pohybovali po meste bez 
svojho majiteľa. Všetci odchy-
tení psi boli umiestnení do od-
chytných kotercov mestskej 
polície. Na základe evidenč-
ného čísla sme odhalili  jed-
ného majiteľa túlavého psa.                                                                           
O ďaľšieho „tuláka“ sa prihlá-
sil majiteľ na oddelení Mest-
skej polície. Majiteľa tretieho 
psa sa nepodarilo zistiť, tak 
sme ho odovzdali do opatery 
OZ Trenčianske labky, ktoré 
sa mu pokúsi nájsť nového 
pána. V oboch prípadoch, kde 
sa podarilo zistiť majiteľov  
psov, museli majitelia štvor-
nohých miláčikov za poruše-
nie zákona a miestneho VZN 
uhradiť blokovú pokutu.

Krajinu vychádzajúceho 
slnka s jeho kultúrou a tra-
díciami predstavili v stredu 
4. marca novodubnickej ve-
rejnosti Mgr. Jana Šoucová, 
PhD. a Seiko KAWAŠIMA    
z Japonského veľvyslanec-
tva v SR. 

Súčasťou interaktívnej 
prednášky bola aj ukážka 
obliekania kimona. Počas 
prednášky Seiko Kawašima 
na modelke ukázala, ako sa 

oblieka kimono a ako sa jed-
notlivé časti odevu volajú. 

„Typickým znakom japon-
ského kimona je to, že abso- 
lútne kryje kožu, od krku až 
po špičku topánky. A jediné, 
čo trčí, sú ruky a krk. Rafi -
novanosť je v tom, že zakrý-
va telo a odhaľuje iba kúsok 
kože. To typické japonské je 
skrývať, je to opak toho eu-
rópskeho odkrývať,“ vysvetli-
la  Kawašima.

Okrem kimona mali náv- 

števníci možnosť  vyskúšať si 
náročnosť umenia japonské-
ho krasopisu počas kaligra-
fi ckého workshopu. Zároveň 
Seiko Kawašima predviedla  
praktickú ukážku prípravy 
mezikuši (rolované suši).

Novodubničanom chutilo                
a okrem suši ulahodilo sa        
aj ich sladkým chutiam - de-
zert daifuk,  ryžový koláčik 
plnený sladkou fazuľovou 
pastou, prekvapil zaujímavou 
chuťou. Keďže máme veľa za-
ujímavých ohlasov na tento 
Japonský deň, plánujeme do 
budúcna ďalšie zaujímavé po-
dujatia, ktoré prinesú do No-
vej Dubnice netradičné chute 
a príjemnú cudzinu. 

-maša-

Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Narodenia: Adam Skuhra, Matej Pecuš, Filip Tawadrous,
Šimon Švančara, Alexandra Záhradníková, Jakub Rehák,
Martin Koníček, Zoja Zelenáková, Jakub Zloch, Linda Boďová

Sobáše: Michal Mičian – Zuzana Suchánová, Roman Ondrejič-
ka – Mgr. Júlia Šebešová, Marián Škultéty – Petra Trsťanová.

Úmrtia: Pavlína Kuricová, Vilma Marková, Albín Gajdoš,
Mária Ďurišková, Erika Vácvalová, Viliam Janderla,
MUDr. Marie Tomášková, Ján Demčák, Emil Holba,
Viliam Kurinec, Monika Búziková, Jozef Hanták,
Agnesa Galková, Ján Homola, Marta Útla

Spoločenská kronika

Blahoželanie Anne Rózsovej

Z bloku mestskej polície

Prevádzka: Topoľová ul. 781/5 (budova TEKOS)
Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA
NA POHREBNÉ SLUŽBY
A KAMENÁRSKE PRÁCE

NIE SME PLATCI DPH

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
V NOVEJ DUBNICI A KOLAČÍNE

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
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Viera Kyselicová 
Dňa 29. marca uplynie jeden rok, kedy nás na-
vždy opustila naša drahá mamička, babička a 
prababička Viera Kyselicová. S láskou a úctou 
spomínajú dcéra a syn s rodinami. Ak ste ju po-
znali, venujete jej tichú spomienku. 

Rudolf Púček
Jaroslav Púček,
Miroslava Daničová, rod. Púčková
Milan Púček 
Čas plynie a nikdy nám už nevráti to najdrahšie, 
čo nám vzal. Zostali na vás iba pekné spomien-
ky a žiaľ v ubolených srdciach. Dňa 27. februára 
uplynuli štyri roky, keď od nás odišiel manžel a 
dedko Rudolf Púček. Dňa 13. marca si pripome-
nieme 50. výročie od smrti syna a strýka Jaro-
slava Púčeka. Dňa 13. mája uplynú štyri roky 
od smrti dcéry a mamy Miroslavy Daničovej, 
rod. Púčkovej a 22. júna to bude 17 rokov, čo nás 
opustil syn a strýko Milan Púček. S láskou na vás 
spomínajú mama a manželka Valéria, dcéra, ne-
ter,  vnučka Simonka a ostatná rodina. 

Rudolf Michalisko
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach žije spomienkami. Dňa 15. marca uply-
nulo sedem rokov, odkedy nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a dedko Rudolf Michalisko.  
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina. 

Ivan Gula
Dňa 3. marca uplynul jeden rok, čo nás navždy 
opustil syn, brat a otec Ivan Gula. Venujte mu 
tichú spomienku. 

Viliam Janderla
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 27. februára na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca a dedka Vi-       
liama Janderlu. Ďakujú manželka, dcéra a syn         
s rodinami. 

Katarína Volarová, rod. Slivková
a Ján Augustín Volár
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v našich 
srdciach stále žijú spomienkami. Dňa 7. marca 
uplynie päť rokov, odkedy nás opustil náš milova-
ný otec, brat a dedko Ján Augustín Volár. Dňa 7. 
januára uplynul rok, čo nás navždy opustila naša 
drahá matka, sestra a babka Katarína Volárová, 
rod. Slivková. S bolesťou v srdci spomínajú syn 
a dcéry s rodinami a ostatná rodina. Kto ste ich 
poznali, venujte im tichú spomienku. 

Anna Kozáková, rod. Huterová
Dňa 16. februára uplynulo šesť rokov od úmrtia 
našej milovanej mamičky Anny Kozákovej, rod. 
Huterovej. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomína smútiaca rodina.

Jozef Škultéty
Dňa 25. marca uplynie päť rokov, odkedy nás na-
vždy opustil manžel, otec a dedko Jozef Škultéty. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, 
syn Jozef, nevesta Oľga a vnuci Marián a Róbert.  

Monika Búziková 
Ďakujeme za účasť a prejavy sústrasti rodine a známym, ktorí 
prišli odprevadiť na poslednej ceste našu dcéru a matku Moniku 
Búzikovú dňa 13. marca. Zároveň ďakujeme Mestskému úradu        
v Novej Dubnici, hlavne vedúcej oddelenia sociálnych vecí Mgr. 
Zuzane Vankovej, za zabezpečenie náležitostí týkajúcich sa pohre-
bu. So zosnulou sa lúčia matka, sestra a ostatná rodina. 

František Vetro (do rámčeka)
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nedokáže zabudnúť. Aj keď už nie si medzi nami, 
v srdciach žiješ s nami. Dňa 2. marca uplynie 1. 
výročie, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko František Vetro. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, synovia s rodinami, svatovci Pre-
kopovci a ostatná smútiaca rodina.

Štefánia a Michal Mičianovci
Odišli ste tíško, ako odchádza deň a v našich srdci-
ach zostáva spomienka len. Nech s  nami spomína 
každý, kto vás mal rád. S láskou spomínajú dcéry 
s rodinami.

Štefan Lališ
Dňa 29. marca uplynie 12 rokov, čo nás navždy 
opustil náš manžel, otec, starý otec. Kto ste ho 
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. Spo-
mínajú manželka, synovia Ivan a Peter, nevesta 
Iveta a vnúčatá Mária, Lucia a Peter.  

Ondrej Kubaščík
Dňa 24. marca uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, starý otec Ondrej Ku-
baščík. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s jeho 
rodinou tichú spomienku. Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na teba s láskou stále spomíname. S úctou 
smútiaca rodina. 

Ivan Ďuriš
Dňa 21. marca uplynuli tri roky, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, starý otec. S láskou 
spomínajú manželka a dcéry s rodinami. 

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynulo päť rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná mama, babka a pra-
babka Helena Češková. Kto ste ju poznali, venujte 
jej prosím tichú spomienku. S láskou a bolesťou     
v srdci spomínajú dcéra Jaroslava a syn Ján s ro-
dinami.

Srdečne blahoželáme No-
vodubničanke  Anne Rózsovej 
k životnému jubileu 70 rokov,  
ktoré oslávila 20. marca. Viac 
než tridsať rokov je členkou 
Zboru  pre občianske záležitosti                                  
v Novej Dubnici.  Svojou hudbou 
sprevádza dlhé roky množstvo 

sobášov i  uvítaní detí do života. 
Pracovala ako učiteľka a neskôr 
ako riaditeľka Základnej ume-
leckej školy v Novej Dubnici. Do 
ďalších rokov jej želáme veľa síl, 
životného optimizmu a ešte veľa 
hudobných podnetov.

Predvádzanie kimona.

Željko Král uprostred detí. Foto: Peter Skokan.

Oslávenkyňa Anna Rózsová.

MESTO NOVÁ DUBNICA A RAKÚSKE KULTÚRNE FÓRUM BRATISLAVA

NEPOKOJNÉ TICHO PRED BÚRKOU
Putovná výstava približuje kultúrno vedeckú dimenziu „pohnutého obdobia okolo roku 1914“ a jeho význam pre nástup moderny

VESTIBUL KINA PANOREX od 8. 24.4. 2015
Otvorené: streda a piatok od 9,00 17,00 a pred kultúrnymi akciami

Roky pred prvou svetovou vojnou bývajú spätne asto ozna ované ako ticho pred búrkou. Napriek tomuto klišé však Rakúsko – Uhorsko v týchto rokoch prežívalo ve mi
rušné obdobie, po as ktorého život vo všetkých sférach inil posledný ve ký krok smerom k moderne: Sigmund Freud skúmal vedomie našej existencie, ženy sa za ali

emancipova , sionisti si vysnívali židovský štát, hudba sa rozlú ila so základmi harmónie a maliarstvo sa rýchlo oslobodzovalo od predmetnosti.....

Informácie o výstave: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl.110,112, e mail: kebiskova@novadubnica.sk
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE

Príprava futbalistov na jarnú časť

Karneval
vo Francúzsku

40. výročie Dychového
orchestra a mažoretiek„A“ mužstvo

„A“ mužstvo začalo prípra-
vu na jarnú časť sezóny 13. 
januára. Tréningový proces 
sa skladal z troch tréningov            
a jedného prípravného zápasu 
týždenne. Dva tréningy boli 
zamerané na techniku a rozvoj 
vytrvalosti a jeden tréning bol 
zameraný na silu – crossfi t. 
V príprave sme odohrali šesť 
prípravných zápasov s bilan-                            
ciou štyri víťazstvá a dve 
prehry. Káder opustili Patrik 
Lukáč (MFK Dubnica) a Mi-
lan Bučko (Nemecko). Káder 
posilnili Milan Grnja (FK Slá-
via - Srbsko), Timotej Vagala 
(Proleter Slana Bara - Srbsko) 
a Patrik Staňo (Košecké Pod-
hradie – v riešení).

Dorast
Mužstvo dorastu Novej 

Dubnice začalo prípravu na 
jarnú časť sezóny 12. januára. 
Dorastenci trénovali trikrát 
do týždňa. Dvakrát týždenne 
boli tréningy na umelej tráve 
v areáli MFK Nová Dubni-
ca a jeden tréning bol v hale. 
Neskôr bol pridaný jeden tré-
ning zameraný na silu – cross-
fi t, ktorý býval na gymnáziu                                             
v Dubnici nad Váhom. V prí-
prave sme odohrali 5 príprav-
ných zápasov a všetky sme 
vyhrali. Káder posilnil Simon 
Tomáš (MFK Dubnica).

Ing. Martin Štiffel

Výsledky prípravných zápasov:

„A“ mužstvo:

MFK Nová Dubnica - Ľuborča: 4:1 (2:0)
MFK Nová Dubnica - Košecké Podhradie: 5:0 (2:0)
FK Brumov - MFK Nová Dubnica: 1:7 (0:3)
MFK Dubnica - MFK Nová Dubnica: 2:0 (1:0)
FK Vsetín - MFK Nová Dubnica: 1:0 (0:0)

Dorast:

Výsledky prípravných zápasov:
MFK Dubnica U17 - MFK Nová Dubnica: 2:6 (1:2)
MFK Nová Dubnica - Drietoma: 6:3 (2:2)
Moravský sv. Ján - MFK Nová Dubnica: 0:5 (0:2)
Opatová - MFK Nová Dubnica: 0:8 (0:3 )
MFK Nová Dubnica - Brvnište: 5:0 (3:0)

Slávnostný koncert
k 40. výročiu založenia
sa uskutoční 1.mája.

O 16.30 h vystúpi kapela Bodovanka.

Program bude pokračovať
o 17.30 h vystúpením mažoretiek
a o 18. h vystúpením Dychového
orchestra na Mierovom námestí. 

V prípade nepriaznivého
počasia v kine Panorex.

Počas víkendu 27. februára -                                                                          
-1. marca 2015 účinkoval novo-
dubnický Dychový orchester  
a mažoretky vo francúzskom 
meste Chalon sur  Saone. 
 

Dá sa povedať, že to bol „ná-
vrat na miesto činu“, lebo na 
rovnakom podujatí sme už účin-
kovali pred štyrmi rokmi. Naše 
dievčatá spolu s kapelou boli 
všade vrelo prijaté a hlasno od-
meňované. Okrem vystúpení sa 
našiel čas aj na nákupy, prehli-
adku historického centra mesta 
Chalon. V kolektíve vládla dobrá 
nálada a priateľstvo. Bolo o nás 
dobre postarané - ubytovanie        

i stravovanie. Veľmi milé bolo 
nedeľné stretnutie všetkých 
účinkujúcich, kde každý uká-
zal niečo zo svojho repertoáru            
a potom sme mali spoločný 
obed. Záver patril karnevalové-
mu sprievodu a po jeho skon-
čení nás čakala cesta domov.                                                                   
V súčasnosti sa dychový or-
chester a mažoretky pripravujú 
na dôstojnú oslavu       40-ročnej 
existencie. Bude sa konať spolu 
s našimi priaznivcami na novo-
dubnickom námestí dňa 1. mája 
2015.

Antonín Maděra
dirigent DOM

Vážené dámy, vážení páni, športoví priatelia,

srdečne vás pozývame na IX. ročník medzinárodného fut-
balového turnaja prípraviek ku dňu MDD o pohár primá-
tora mesta Nová Dubnica, pre ročník 2006 a mladší, ktorý sa 
uskutoční v sobotu 30. mája 2015 od 9. hodiny na hlavnom 
štadióne MFK Nová Dubnica. Predpokladaný koniec turnaja 
je o 16. hodine.

FC BANÍK Horná Nitra / MŠK Považská Bystrica / FC Nitra / 
ŠK Kysucké Nové Mesto / MFK Vítkovice / SFM Senec /

MFK Dubnica nad Váhom / FK SLOVAN Levice /
PFK Piešťany / FC JUVENTUS Žilina / AS Trenčín /

ČSFA Malacky / FK DUKLA Banská Bystrica /
MFK Ružomberok / ŠK SLOVAN Bratislava /

FC PETRŽALKA Bratislava / FK INTER Bratislava /
FA Bratislava / FKM KARLOVÁ VES Bratislava /

FK SPARTAK Bánovce / FK Uherský Brod /
FC ELSEREMO Brumov / ŠK MORAVSKÁ SLÁVIA Brno

Veríme, že naše pozvanie prijmete
a už dnes sa tešíme na vašu účasť!

Zúčastnené mužstvá:

MFK Nová Dubnica

takto to vidíme my...
Ani sme sa nenazdali                    
a je tu jar. Keď píšem tieto        
riadky, tak je práve prvý jar-
ný deň. No myšlienkami som 
už pri inom dni v kalendári. 
Práve rýchlo letiaci čas ma 
priam teleportoval k dátumu 
18. apríl 2014. Presne takto 
pred rokom, sme v našom 
meste usporiadali prvé pre-
teky „pod krídelkami“ OSY.

OSA CykloKruhy 2015 sa 
tak budú konať už po druhý-
krát. A práve vďaka onomu 
rýchlo letiacemu času sú                 
i vaše deti o rok staršie. Celý 
rok mohli deti využiť čas na 
šport, pohyb, cvičenie či jazde-
nie a trénovanie na bicykli. Asi 
tušíte, prečo končím predchád-
zajúcu vetu práve slovami „tré-
ningom a jazdou na bicykli.“ 

Za ten čas sa u detí určite 
veľa zmenilo. Stali sa silnej-

šie, rýchlejšie, obratnej-

šie či odolnejšie. Tento rok už 
mnohé budú súťažiť vo vyššej 
kategórii. To, čo sa však dúfam 
nezmenilo, je ich neutíchajúci 
hlad po zážitkoch, víťazstvách, 
radosti z úspechov, smiechu či 
len samotná a čistá bezpros- 
trednosť ich emócií. A to je to, 
prečo sa my tešíme na ten deň.
Možno ste na tom rovnako. Ak 
áno, nájdite si prosím pre svo-
je deti trochu času a skúste              
s nimi trénovať. Čas sa totiž 
kráti a do termínu pretekov 

ostáva už len zopár dní.
Dúfajme len, že v tento jarný 

čas nám počasie dopraje sl-
niečko a sucho...

My tam budeme i s deťmi        
z OSA Akadémie. Veríme, že       
i vy a vaše deti či vnúčence tiež.

Termín: 18. apríla 2015
Začiatok:  o 9. hodine

Adrián Gazdík
OSA ACADEMY

Tel.: 042/ 44 20 103 (zdrav. sestra Bartošíková)

Mobil: 0905 483 427 (prim. MUDr. Rus Viliam)

Ing. Jaroslav Kusý, riaditeľ ASS n.o.

Čakáme vás v Poradenskom Centre Ambulantnej

Kardiorehabilitácie, v zariadení Agentúry sociálnych služieb n.o.,

Gagarinova 1261, Dubnica nad Váhom.

Tréning budete vykonávať v našom zariadení  pod vedením od-

borného tímu. Odporučíme vám správny životný štýl, zmeny pre 

udržanie zdravého života pomocou edukačných programov. 

Sme prvé súkromné zariadenie pre ambulantnú

kardiorehabilitáciu v trenčianskom kraji, ale aj celej SR.

Chceme  osloviť  vás, ktorí ste práve po infarkte myokardu, po zá-

krokoch na srdci (balonkovaní, bypasse, náhrade srdcových chlop-

ní). Neviete ako ďalej, ako je to s vašou chorobou, akú máte per-

spektívu? Priebeh vášho ochorenia je možné priaznivo ovplyvniť, 

len musíte vedieť ako. Príďte k nám, vyšetríme vás, zhodnotíme váš 

stav a zaradíme vás do programu kardiorehabilitácie.

Vážení pacienti,

ponúkame vám program odborného poradenstva, ktorý je určený pre 

pacientov s ochorením srdca, hlavne ischemickou chorobou srdca.

Prehliadka vo francúzskych uliciach.

POZVÁNKA


