
NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

Ľadové kráľovstvo
Postavičky zo severského príbehu ožili v kine Panorex.
Viac sa dočítate na strane 5.

Mistříňanka potešila...
Vedenie mesta si v kine Panorex uctilo ženy z Novej Dubnice.
Pozrite si fotoreportáž na strane 4.

Športové talenty 
Mladé krasokorčuliarky prepisovali novodubnickú športovú históriu.
Pokračovanie na strane 8.

Príhovor primátora 
pri príležitosti MDŽ

Obetavý čin Novodubničana nezostal 
nepovšimnutý, ocenil ho aj primátor

Nebezpečná zábavka dvoch 
chlapcov v Trenčíne sa 
takmer skončila veľkou tra-
gédiou. Behali po zamrz-
nutom Váhu, hádzali si pod 
nohy kamene a konáre zo 
stromov. 

Netrvalo dlho a pod jedným 
z nich sa krehký ľad podlomil. 
Iba 11-ročný chlapec doslova 

zápasil v ľadovej vode o svoj ži-
vot. Na brehu sa zhŕklo zopár 
ľudí, pomôcť  sa však neodvážil 
nik a hrozivo vyzerajúca situá-
cia nemala už ďaleko od tragé-
die.  Na neďalekej hrádzi v tom 
čase ale športoval profesionál-
ny vojak, bývalý člen vodnej 
záchrannej služby Červeného 
kríža a taktiež člen otužilcov 
- trenčianskych tuleňov Miloš 

Karell z Novej Dubnice. 
Ten nezaváhal ani na oka-

mih a vďaka jeho pohotovej 
reakcii sa podarilo predísť 
najhoršiemu. Vrhol sa na po-
moc vystrašenému chlapcovi,              
a zatiaľ čo ostatní ľudia privo-
lali na pomoc záchranné zlož-
ky, Milošovi Karellovi sa poda-
rilo vytiahnuť premrznutého                                                                    
a preľaknutého chlapca na 

breh.

Aj napriek tomu, že on sám 

sa za hrdinu nepovažuje, jeho 

obetavý čin, kedy rozhodovala 

každá sekunda, ocenil aj pri-

mátor Novej Dubnice Ing. Pe-

ter Marušinec.

(pokračovanie na 4. strane)

Pomaly sa začína jar, najkrajšie a najočakávanejšie 
obdobie roka. Príroda sa začína prebúdzať a čo nevidieť 
sa bude obliekať do pestrofarebného rúcha. Jar nás po-
hladí svojou nežnou rukou, naše srdcia sa naplnia ra-
dosťou, rozpučia sa stromy a rozkvitnú kvety. Aj tieto 
jarné symboly života sú príznačným príspevkom k va-
šej oslave, milé naše ženy.

Žena, štyri písmenká, ktoré skrývajú mnoho, najmä 
však nehu, krásu, radosť, šťastie, budúcnosť a lásku. To 
všetko sa nám spája s jediným človekom. S milovanou 
ženou, ktorá teplom svojho láskavého srdca a milého 
slova nás sprevádza celým našim životom.

Aj napriek tomu, že žena navonok pôsobí krehko, ba 
až bezbranne, skrýva však v sebe v skutočnosti neuve-
riteľné odhodlanie, nevyčerpateľnú energiu, ale najmä  
bezhraničnú lásku. Predstavuje vzor neprekonateľnej     
a nenapodobiteľnej obetavosti. 

Pri príležitosti vášho krásneho sviatku, by som vám 
rád, milé ženy, poprial predovšetkým pevné zdravie. 
Aby ste v tento deň, ale aj v ďalších nastávajúcich dňoch 
vášho života, mali čo najmenej chvíľ bolesti a smútku. 
Aby vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na 
každom kroku. Buďte aj naďalej šťastné, vnášajte teplo 
do svojich rodín, rozdávajte lásku a milý úsmev.

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta
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Historická izba bola dejiskom ocenenia záchrancu ľudského života. Zľava primátor Ing. Peter Marušinec, záchranca Ing. Miloš 
Karell, otec zachráneného chlapca Juraj Štilicha a zástupca primátora Bc. Pavol Pažítka. Foto: Marián Michalko.

Komunikácia je most, ktorý spája jedné-
ho s druhým, pretože si nedokážeme na-
vzájom čítať v mysliach ani v srdciach. 
Ak zlyháme v komunikácii, vtedy dvíha-
me tento most a zatvárame sa v našom 
osamelom zámku. Ak sa rozhodneme 
komunikovať, nechávame padací most 
spustený a pozývame jeden druhého 
dnu. Dovoľujeme jeden druhému vstúpiť 
do našich tajných komnát.

Zlaté pravidlo manželstva: Neustále hovorte a počúvajte toho 
druhého.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Deň učiteľov v Novej Dubnici
Vraví sa, že byť učiteľom nie 
je povolanie, ale poslanie. 
Podľa slov klasika priemer-
ný učiteľ rozpráva, dobrý 
učiteľ vysvetľuje, výborný 
učiteľ ukazuje a najlepší uči-
teľ inšpiruje. 

Žijú pre svoju prácu, aj keď 
je náročná a veľmi často nedo-
cenená.  Sú mostom medzi ne-
vedomosťou a vedomosťami, 
cez ktorý prevádzajú mnohé 
deti. Obetavo a nezištne ob-
javujú potenciál a posúvajú 

deti od tých najmenších až po 
nespútaných teenegerov k no-
vým obzorom. V úzkej spolu-
práci s rodičmi vytvárajú osob-
nosti, vštepujú deťom znalosti 
z celého spektra učebných od-
borov, ako aj zásady slušné-

ho správania. Chodia prví do 

práce s úsmevom a s radosťou                         

z dobre vykonanej práce z nej 

odchádzajú. 

(pokračovanie na 2. strane)
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Čakanie na autobus bude 
opäť o niečo príjemnejšie.  
Autobusové zastávky v Novej 
Dubnici a v Kolačíne sa ani 
v tomto roku nevyhnú rekon-
štrukcii.

Zmodernizovanej autobuso-
vej zastávky sa cestujúci au-
tobusovou dopravou čoskoro 
dočkajú na Odbojárskej ulici 
v Kolačíne a na Trenčianskej 
ulici pri EVPÚ dôjde dokonca 

k premiestneniu už existujúcej  
autobusovej zastávky. Podľa 
Jána Krumpolca z oddelenia 
výstavby, chcú pokračovať                             
v trende modernizácie zastá-
vok v Novej Dubnici. „Maxi-
málne do konca apríla 2018 
musí byt hotová dlažba pod 
novou zastávkou na Odbojár-
skej ulici v Kolačíne aj s od-
vodňovacím žľabom. Nakoľko 
je dnes výška terénu nižšie 
oproti komunikácii, na ktorej 

zostáva stáť autobus, bude 
výška novej dlažby zvýšená                                                                
a uľahčí sa tým nastupovanie 
do autobusu, hlavne starším 
ľuďom a tiež malým deťom,“ 
vysvetlil  J. Krumpolec.

Úplne nová autobusová 
zastávka pribudne na Tren-
čianskej ulici pri EVPÚ, kde               
z dôvodu vlastníckych vzťahov 
dôjde k premiestneniu dote-
rajšej zastávky približne o 50 
metrov. Na tejto autobusovej 

zastávke, ako aj na prechode 
cez cestu, bude dlažba so sig-
nálnymi pásmi pre nevidiacich 
a samotný prechod bude dopl-
nený osvetlením, čo prispeje    
k väčšej bezpečnosti. Práce na 
oboch autobusových zastáv-
kach realizuje Tekos Nová 
Dubnica s. r. o.

Marián Michalko

(pokračovanie z 1. strany)

Primátor mesta Nová Dub-
nica Ing. Peter Marušinec pri 
príležitosti dňa učiteľov ocenil 
27. marca za dlhoročnú peda-
gogickú prácu a výborné vý-
chovno – vzdelávacie výsledky 
Mgr. Janu Kyselicovú zo Zá-
kladnej školy na Ulici Janka 
Kráľa, Janu Daubnerovú DiS.

art. zo Základnej umeleckej 
školy Štefana Baláža, Janu 
Pružincovú z materskej školy, 
Mgr. Lenku Ibolyovú z centra 
voľného času, Peadr.Mgr. Mar-
celu Dolovackú zo Spojenej 
školy sv. Jána Boscu, Mgr. Ro-
mana Mihálika zo súkromnej 
základnej školy.

Marián Michalko

Tak, ako po iné roky, aj              
v tomto roku je v prvých me-
siacoch najdôležitejšou prá-                                                                          
cou na oddelení organi-
začno-správnom príprava 
rozhodnutí na daň z nehnu-
teľnosti, daň za psa a popla-
tok za komunálny odpad. 

Rozhodnutia sú pripravo-
vané postupne a sú určené 
daňovníkom do vlastných 
rúk. Prevziať si ich budete 
môcť od 10. apríla 2018 v za-
sadačke mestského úradu,                               
a to: Pondelok, utorok, štvrtok 
v čase 08.00 - 11.30 hod. a 12.30 - 
15.00 hod. / Streda v čase 08.00 
- 11.30 hod. a 12.30 - 16.30 hod. / 
Piatok v čase 08.00 - 11.30 hod. 
a 12.30 - 13.30 hod.

Občanom mestskej časti 
Kolačín budú vydávané roz-

hodnutia dňa 10. mája 2018 
(štvrtok) od 08.00 hod. do 15.00 
hod. v kultúrnom dome mest-
skej časti Kolačín. 

Týmto spôsobom doručo-
vania mesto ušetrí nemalé 
fi nančné prostriedky. Našou 
snahou je nielen vyjsť v ústrety 
vám, ale aj  čo najmenej zaťa-
žiť mestský rozpočet. 

Dane a poplatok za komu-
nálny odpad budete môcť 
uhradiť až po prevzatí rozhod-
nutia, ktoré je potrebné pred-
ložiť pri platení v hotovosti         
v pokladni  mestského úradu.

Ďakujeme všetkým obča-
nom, ktorí si pre rozhodnutia 
prídu osobne. Tie rozhodnutia, 
ktoré si občania nevyzdvihnú, 
budú doručované do vlastných 
rúk v 2. polovici mesiaca máj 
2018.

Mesto pokračuje v modernizácii
autobusových zástaviek

Deň učiteľov
v Novej Dubnici

Medzinárodný deň 
žien s JDS

Členská schôdza Jednoty dôchodcov

Ach, ženy, dievčatá, babky, 
či mamy, všetky ste krásne, 
to srdce vraví mi. Na veku 
vôbec nezáleží, krása ženy 
každej z Vás prináleží.

V pondelok 12. marca sa 
kultúrna beseda zaplnila do 
posledného miesta členkami 
Jednoty seniorov za účelom 
osláv Medzinárodného dňa 
žien. Všetkých prítomných, 
vrátane vzácnej návštevy 
primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca a jeho zástupcu 
Bc. Pavla Pažítku, privítala zá-
stupkyňa predsedníčky Tonka 
Ďuďáková. 

Po otvorení začal kultúrny 
program. Ako prví vystúpili 
pod záštitou pani učiteľky Ďur-
čovej deti zo ZUŠ Štefana Ba-
láža. Za doprovodu živej hudby 
sa kultúrnou besedou niesli 

tóny ľúbivých ľudových piesní, 
ktoré boli odmenené búrlivým 
potleskom. Program pokračo-
val básňou o ženách v podaní 
recitátorky Sone Krškovej. 
Nasledoval príhovor primáto-
ra mesta Ing. Marušinca pri 
príležitosti Medzinárodného 
dňa žien, zavŕšený venova-
ním darčekov v podobe kvetín. 
Nechýbalo ani občerstvenie 
podávané mužskými kolega-
mi, po ktorom sa začala voľná 
zábava, či už rôzne tanečné 
kreácie pri reprodukovanej 
hudbe, alebo spev pri husľo-
vom doprovode. Podvečer 
sa oslávenkyne rozchádzali                                        
s dobrým pocitom z príjemné-
ho kultúrneho zážitku. 

Soňa Kršková
výbor ZO JDS

Jednota dôchodcov na Slo-
vensku (JDS) je občianske 
združenie. Vznikla v roku 
1990 a združuje občanov 
staršieho veku – dôchodcov 
bez rozdielu národnosti, po-
litickej príslušnosti, nábo-
ženstva a sociálneho pôvodu.

Na základe všeobecného 
spoločenského modelu zhod-
nocovania uplynulých aktivít 
a tvorby nových plánov má            
v činnosti našich ZO JDS pra-
videlne formu hodnotiacich 
členských schôdzí. 

Tá sa v našej ZO uskutočnila 
v pondelok 19. 2. 2018  v reštau-
račnom zariadení Repo-Gas-
tro. Slávnostné zasadnutie 
poctili svojou návštevou pred-

sedníčka KO JDS Trenčín a 
OO JDS Ilava Mgr. Anna Pro-
kešová, primátor mesta Ing. 
Peter Marušinec a viceprimá-
tor Bc. Pavol Pažítka.

Hodnotiaci príhovor pred-
niesla predsedníčka ZO Mgr. 
Margita Lamačková, ktorá po 
dvoch volebných obdobiach 
vo funkcii končí. Na jej miesto 
bola zvolená  Mgr. Alžbeta Ko-
pačková.

Končiacej predsedníčke 
aj touto cestou ďakujeme za 
vykonanú prácu a nastupuj-
úcej želáme veľa síl konanej                 
v prospech staršej generácie 
v meste.

Mgr.Alžbeta Kopáčková

POZVÁNKA

Komenského plaketa pre ocenených učiteľov. Foto: M. Michalko.

Autobusová zastávka v Kolačíne pred rekonštrukciou...

Foto: Mgr. Ivan Prokeš.

... a po ukončení rekonštrukcie - pozitívna zmena.

Novodubnické predajné trhy 1. Mája 

Srdečne vás pozývame 1. mája na novo-
dubnické predajné trhy na Mierovom 
námestí.  
V severnej časti námestia a na Ulici Pet-
ra Jilemnického budete môcť nakupovať 
podľa chuti od 7. do 15. hod. 

V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú 
a hromadnú dopravu uzatvorená sever-
ná časť Mierového námestia a časť Ulice 
Petra Jilemnického – za križovatkou k 
Hotelu Dynamic po Ulicu Janka Kráľa. 

Upozorňujeme vodičov motorových vo-
zidiel, aby v čase konania trhov nepar-
kovali svoje vozidlá v týchto lokalitách.

Dane - príprava rozhodnutí
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Dúfajúc, že drvivá väčšina 
Novodubničanov sme ro-
zumní, zodpovední ľudia          
s aktívnym prístupom               
k ochrane životného prostre-
dia, ktorým je pre nás mesto 
Nová Dubnica, takže sna-               
žiaci sa o EKO (eko-logické 
a eko-nomické) nakladanie 
s odpadmi, dovoľujeme si 
trochu si pripomenúť pravi-
dlá, platiace nielen v našom 
meste:

1. Čo sa zmestí, vložím do 
kontajnera! A čo sa nezmes-
tí, nevykladám ku kontaj-
nerom kedy si zmyslím.

Kontajnerové stojisko ne-   
slúži na ukladanie odpadov KU 
nádobám. Všetky druhy odpa-
du, pre ktoré sú v meste kon-
tajnery rozmiestnené, treba 
vkladať DO KONTAJNEROV 
(kartónové škatule poskladať, 
poskákať a dať do kontajnera 
na papier, polystyrén polámať 
a umiestniť do kontajnera 
na plasty, vrecko so zmieša-
ným komunálnym odpadom 
nepohodiť v rámci záchvatu 
lenivosti len tak zľahka ku kon-
tajneru...). Objemné odpady – 
teda tie, ktoré sa nezmestia do 
kontajnerov, nemajú pri kon-
tajneroch okrem ofi ciálneho 
termínu vývozu čo hľadať!

2. Kontajner nie je vianočný 
stromček, „ozdoby“ naň ne-
vešajme!

Vyložením nepotrebného 

šatstva alebo starého chleba 
chceme určite pomôcť, či už 
ľuďom bez domova, alebo cho-
vateľom hospodárskych zvie-
rat – škoda však, že vo väčšine 
prípadov ostáva oblečenie po-
rozhadzované v okolí stojiska, 
povešané vrecká so starým 
pečivom sa roztrhajú a rozmo-
čeným chlebom „nakŕmime“ 
miestne hlodavce či túlavé 
zvieratá. Ak odovzdáme šat-
stvo priamo na zbernom dvo-
re, alebo umiestnime do špe-
ciálnych kontajnerov (napr. pri 
kostole na Gorkého ulici), do-
stane sa priamo charitatívnej 
organizácii. Na odovzdávanie 
suchých zvyškov chleba a pe-
čiva si musí každý nájsť svo-
ju „cestičku“ – konkrétneho 
suseda/kamaráta chovateľa, 
ale ku kontajnerom potraviny 
radšej nedávajme – zbytočne 
znečistíme stojisko kontajne-
rov, môže sa šíriť zápach... 

3. Triafa nás šľak pri pohľade 
na špinavé stojiská na kon-
tajnery? Nakladajme správ-
ne s objemným odpadom!

To, čo sa do nádob (pre 
svoju hmotnosť alebo veľké 
rozmery) nedá umiestniť, je 
tzv. objemným odpadom. Pat- 
rí buď na zberný dvor alebo                  
s jeho vyložením čakáme na 
termíny jarného alebo jesen-
ného zvozu objemného odpa-
du. V opačnom prípade tieto 
odpady zdobia stojisko dlhšie 
obdobie, sú porozhadzované, 

mokré, rozbité. Chceme pred-
sa čisté, pekné mesto, tak to 
skúsme naučiť nielen seba, ale 
aj susedovcov, ktorí si zabudli 
prečítať ostatné číslo Novo-
dubnických zvestí.

4. Zlepšime sa v triedení! 
Okrem PET fl iaš poznáme aj 
iné druhy plastov!

Papier, plasty, sklo, tetra-
paky a kovové obaly už triedi 
väčšina obyvateľov, no často 
nie  sme dôslední a vytrieďu-
jeme len zlomok z toho, čo by 
sme mohli recyklovať. Trieď-
me dôkladne! Do plastov pa-
tria aj všetky igelity, fľaše zo 
šampónov, aviváží, čistiacich 
prostriedkov, plastové obaly z 
mäsa, ovocia, zeleniny, jogur-
tové kelímky a ešte veľa ďal-
ších odpadov z plastu... Do pa-
piera patria všetky papieriky z 
domácnosti – aj menšie, až po 
zápalkovú škatuľku či papiero-
vý obal z vrecúškového čaju. 
Kovové obaly sú plechovky, 
konzervy, obaly z paštét, vrch-
náky a viečka z jogurtov, fl iaš, 
zaváranín, alobal z pečenia či 
čokolád. Tetrapaky – škatu-
ľové obaly z mlieka, džúsov, 
triedime buď do kontajnera 
na tetrapaky, alebo ak taký 
nemáme, prípadne je už plný, 
tak do kontajnera na plasty. 
Zbytkového komunálneho 
odpadu v prípade dobrého 
triedenia ostáva aj vo väčšej 
rodine len málo. Obyvatelia 
rodinných domov môžu pridať 

ešte aj kompostovanie biood-
padu (okrem varenej stravy)                                                      
a dosiahnu tak takmer najvyš-
ší stupeň ekoosvietenia.

5. Využime služby zberného 
dvora!

Môžeme tu (čiže na Topoľo-
vej 781/5) bezplatne odovzdať 
takmer všetky druhy odpadov 
(okrem spoplatneného staveb-
ného), ktoré obyvateľom ako 
fyzickým osobám vznikajú. Je-
dinou podmienkou je priviezť 
odpad roztriedený podľa dru-
hov, aby mohol byť bez zbytoč-
ných prieťahov umiestnený do 
kontajnerov.

6. Ak potrebujem ďalšie in-
formácie, opýtam sa!

Keďže nikto učený z neba 
nespadol, budeme radi, keď 
sa na nás obrátite s otázkami, 
podnetmi. Spýtajte sa nás na 
termíny odvozu odpadu, vý-
menu pokazeného kontajnera, 
nejasnosti v triedení... Čo vie-
me, odpovieme, čo dokážeme, 
zariadime, a čo nevieme, zis-
tíme. Píšte, volajte, navštívte 
nás - vaše oddelenie životné-
ho prostredia: Mgr. Katarí-
na Bašná (0918/323 276, bas-
na@novadubnica.sk) a Mgr.                                                              
Gabriela Záhorcová (042/4433 
484 kl. 161, zahorcova@nova-
dubnica.sk).

Mgr. Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Ste domácnosť, ktorá zbiera 
použitý jedlý olej a odovzdá-
va ho na recykláciu? Ste zod-
povední pri triedení, ale hne-
vá vás, že sa olej ťažko zlieva 
do plastovej či sklenej fľaše? 
Chcete mať pri zlievaní oleja 
svoj lievik čistý? Príďte si k 
nám pre nový! 

Na oddelení životného pro-
stredia alebo na zbernom dvo-
re vám bezplatne odovzdáme 
do domácnosti extra špeciálny 
uzatvárateľný lievik, ktorý mô-
žete mať na fľaši pripevnený 
neustále, až do naplnenia fľa-
še. Vždy, keď pôjdete z panvi-
ce zlievať vychladnutý použitý 
olej, len vytiahnete fľašu s lie-
vikom, otvoríte lievik, nalejete 
olej, zatvoríte lievik, a hotovo! 
Okrem panvice nie je potreba 
žiadneho umývania. Po napl-
není fľaše jednoducho lievik 
odskrutkujete a nasadíte na 
prázdnu fľašu.

A prečo vám radíme nevylie-
vať použitý/prepálený jedlý 
olej do výlevky? 

Po prvé, je to EKOlogické. 
Prepálený kuchynský olej sa 
ľahko a s nízkymi nákladmi 
recykluje a používa sa ako bio-
prísada do motorovej nafty. Po 
druhé, je to EKOnomické. Pri 

vylievaní použitého kuchyn-
ského oleja do výlevky sa vy-
tvára olejový fi lm na vnútornej 
ploche kanalizačného potru-
bia, naň sa začnú zachytávať 
rôzne nečistoty, ktoré prúdia 
potrubím. Tieto nánosy naj-
skôr zúžia priemer kanalizač-
ného potrubia a môže dôjsť aj 
k upchatiu kanalizačnej prípoj-
ky. Náklady na prečistenie ka-
nalizácie sú relatívne vysoké. 

Kde je možné odovzdať pou-
žitý jedlý olej? 

V uzatvorenej nádobe (plas-
tovej či sklenej fľaši) ho môže-
te priniesť na zberný dvor na 
Topoľovej ulici alebo na Mest-
ský úrad, oddelenie životného 
prostredia. Obyvatelia rodin-
ných domov v IBV Miklovky 
alebo v Kolačíne môžu DOB-
RE UZATVORENÚ fľašu            
s jedlým olejom vyložiť v dňoch 
zberu triedeného odpadu pred 
svoj dom spolu s vrecami s vy-
triedeným papierom, plastmi, 
kovmi a  tetrapakmi. Ďakuje-
me.

Odd. životného prostrediaPrvá z troch etáp rozkopávok mestskej zelene z dôvodu zriadenia nového podzemného vedenia optických sietí UPC Broadband 
Slovakia sa blíži ku koncu. Obyvatelia ulíc dotknutých prácami sa nemusia obávať o doterajší vzhľad  zelene či stav chodníkov. Mesto 
Nová Dubnica určuje podmienky na uvedenie do pôvodného stavu, na čo osobne v piatok 2. marca dohliadlo aj vedenie Mestského 
úradu. Dodávateľ stavebných prác sa dohodol vytknuté nedostatky odstrániť, k spokojnosti obyvateľov Novej Dubnice.

Mesto Nová Dubnica príjme na pracovisko chránenej dielne - na zberný dvor v Novej Dubnici pracovníkov so zníženou pra-
covnou schopnosťou (občanov s celou alebo polovičnou invaliditou) na pomocné práce na zbernom dvore. 
Ide o triedenie papiera, plastov, kovových plechoviek, lisovanie odpadu, alebo aj o upratovanie a údržbu verejných priestranstiev          
v meste - zber  nečistôt, zametanie, vyhrabávanie trávnikov, pletie záhonov a pod.  Práca na celý pracovný úväzok (7,5 h denne). 
Nástup možný ihneď. V prípade záujmu kontaktujte Mgr. Bašnú na tel. 0918/323 276, 042/4433 484 kl. 160, alebo sa zastavte osobne na 
oddelení životného prostredia na Mestskom úrade v Novej Dubnici.

Každý správny Novodubničan vie, že... Ako triediť použitý 
jedlý olej

Rozkopávky pod drobnohľadom

Hľadáme pracovníkov do chránenej dielne

Zlievanie oleja do plastovej fľaše nebolo nikdy jednoduchšie.

Jednoduchý lievik ušetrí olej ale aj starosti s umývaním.Stav prác si osobne skontroloval aj primátor Ing. Peter Marušinec so zástupcom Bc. Pavlom Pažítkom. Foto: M. Michalko.
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Prítomným ženám sa prihovoril primátor Ing. Peter 
Marušinec. Foto: Ján Fulek.

Krásne kroje, nádherná hudba, príjemná atmosféra, to 
všetko pre novodubnické ženy. Foto: Ján Fulek.

Po skončení vystúpenia dostali mamy, babky aj prababky 
milú pozornosť - kvet. Foto: Ján Fulek.

Obdiv a úctu k ženám prišli pri príležitosti MDŽ prejaviť 
zástupcovia mesta. Foto: Ján Fulek.

K dobrej nálade prispela dychová hudba Mistříňanka. Foto:  
Ján Fulek.

Novodubnické ženy zaplnili sálu kina Panorex do posledného 
miesta. Foto: Ján Fulek.

Mistříňanka potešila novodubnické ženy na MDŽ

Obetavý čin nezostal nepovšimnutý, 
ocenil ho aj primátor

Dychová hudba, vľúdne slovo a kvet z rúk primátora Novej Dubnice Ing. Petra Marušinca vyčarili úsmev na tvárach novodubnických žien. Dôvod na oslavu nebol vôbec netradičný, pri príle-
žitosti Medzinárodného dňa žien sa v kine Panorex stretli  mamy, babky aj prababky z celej Novej Dubnice. Po príhovore primátora Ing. Petra Marušinca sa už sálou kina, zaplnenou do po-
sledného miesta, niesli ľúbivé tóny obľúbenej dychovky. Dobrá nálada a príjemná atmosféra sprevádzala celé vystúpenie populárnej dychovej hudby Mistříňanky. Celý dojem z vydarenej akcie 
umocnil na záver sám primátor, ktorý prítomným ženám odovzdal kvet ako výraz vďaky a obdivu k ženám, nielen z Novej Dubnice, ale z celého sveta.

(pokračovanie z 1. strany)

Miloš Karell sa vybral na 
svoj tradičný beh po hrádzi. 
Bol chladný marcový deň. Ne-
tušil, že dnes to obyčajný tré-
ning rozhodne nebude. 

„Behal som po hrádzi, keď 
som počul krik a videl som 
hlúčik ľudí postávať pri brehu 
Váhu a ukazovať na hladinu 
rieky. Rozbehol som sa k nim 
a asi dvadsať metrov od brehu 
som uvidel chlapca prebore-
ného v ľade. Kričal o pomoc 
a zúfalo sa snažil udržať nad 
hladinou, tým, že s vypätím 
všetkých síl sa snažil udržať 
ľadu. Bol som prekvapený, že 
mu nikto nešiel pomôcť,“ po-
vedal Miloš Karell. Voda vo 

Váhu mala len niečo nad nulou. 
„Viem z tréningov otužovania 
s trenčianskymi tuleňmi, čo 
urobí voda s ľudským telom, 
takže nebolo na čo čakať. Ne-
vedel som ako dlho sa chlapec 
vo vode ešte udrží, bol tam už 
asi päť alebo šesť minút,“ opi-
suje desivú situáciu M. Karell.

Ten sa začal k Alexejovi po-
maly plaziť. „Ako som sa pla-
zil, cítil som, že ďalej od brehu 
ľad praská. V tomto úseku sú 
dosť silné aj spodné prúdy         
a hlboká voda. Som rád, že 
som to stihol, že sa nám obom 
podarilo dostať späť na breh, 
že chlapca nestiahlo pod vodu, 
to by som si dlho vyčítal, však 
mám sám deti,“ povedal so sl-
zami v očami záchranca. Sám 

sa za hrdinu nepovažuje a to, 
čo spravil, pokladá, vďaka svo-
jim schopnostiam a skúsenos-
tiam, skôr za povinnosť ako za 
hrdinský čin. „Až neskôr som 
si uvedomil, že nie každý ma 
na to dispozície, aby neohrozil 
seba a chlapca, vzhľadom na 
moje skúsenosti ako otužilca 
som si veril. Sám mám päť 
detí..,“dodal s pokorou jemu 
vlastnou Miloš Karell.

Prejav odvahy, ľudskosti        
a obetavej záchrany ľudského 
života Miloša Karella, ktorý 
neváhal riskovať svoj život pre 
záchranu života iného človeka, 
sa dočkal ocenenia od  mesta  
Nová Dubnica. „Vy ste prejavili 
veľký kus odvahy, prejavili ste 
svoje skúsenosti, neváhali ste 
a podarilo sa vám zachrániť 
jeden mladý ľudský život. Za to 

vám patrí jedná veľká vďaka, 

“povedal dojatý primátor No-

vej Dubnice Ing. Peter Maru-

šinec. V piatok 16. marca si 

Miloš Karell v historickej izbe 

prevzal striebornú pamätnú  

plaketu mesta Nová Dubnica, 

čestné uznanie a o jeho obeta-

vom čine bol urobený zápis aj 

do pamätnej knihy. Podľa otca 

zachráneného chlapca Jura-

ja Štilicha, je veľa mužov, ale 

málo chlapov a Miloš Karell je 

nepochybne veľkým chlapom. 

„Ďakujem Pánu Bohu, že mu 

skrížil cestu s mojím synom 

práve vtedy, keď to najviac po-

treboval“ povedal J. Štilicha.

Marián Michalko

Otec zachráneného chlapca Juraj Štilicha v rozhovore s pri-
mátorom Ing.Petrom Marušincom. Foto: M. Michalko.

Všetky záchranné zložky asistovali pri záchrane chlapca.                
Z vody ho však vytiahol Novodubničan. Foto: M. Michalko.

Kollárovci vystúpia
na oslavách Dní mesta
Tohtoročné oslavy Dní mes-
ta Nová Dubnica budú 1.- 3. 
júna.

Program začne na Miero-
vom námestí v piatok 1. júna                    
v podvečer  vystúpením skupi-
ny SPOD BUDÍNA. Oravská 
kapela predstaví  nekonečnú 
studnicu slovenského folklóru 
v spojení s hudobným žánrom 
word music a etno nástrojmi         
z rôznych kútov sveta. 

Večer bude gradovať koncer-
tom mladých „veľkých“ mužov     
z malej goralskej obce Kolač-
kov v okrese Stará Ľubovňa                                                               
KOLLÁROVCOV. Kollárovci, 
ktorým sa do tradičnej sloven-
skej ľudovej hudby podarilo 
vniesť zaujímavý moderný pod-
tón, oslavujú 20 rokov na scéne. 
Za ten čas stihli vydať deväť 
albumov a vybudovať skalnú 
fanúšikovskú základňu, ktorá 
sa neustále rozširuje.  Zdá sa, 
že Slováci vďaka nim začali v 21. 
storočí opäť „fi čať“ na ľudovej 
nôte. 

Piatkové oslavy zakončíme 
tanečnou zábavou so skvelou 
skupinou Replay band - sklad-
bami v štýle popu, rock and 
roll-u, rocku cez evergreeny, 
reggae, funky.                                                         

Sobota 2. júna bude patriť de-
ťom. Okrem zábavných atrakcií 
- bungee trampolíny, vodných 

bublín, šmýkačky, skákacích 
hradov sa môžu tešiť na Bra-
ňa Jobusa a jeho Žubrienky 
inštalatérky, Cirkus Pelele, hry 
a súťaže s divadlom Bebčina, 
tanečnú školu so skupinou LT 
tanec, tvorivé dielničky a množ-
stvo iných sprievodných akcií. 
Počas celého dňa budú na ná-
mestí prebiehať remeselnícke    
a gazdovské trhy.

Večerný program otvorí ve-
selá hudobno-pracovná sku-                            
pina VRBOVSKÍ VÍŤAZI                             
s jedinečným inštrumentárom 
bizarných, prevažne dýchacích 
hudobných nástrojov, ktoré 
zhotovujú zásadne len z ume-
lohmotných rúrok, rúr, hadíc, 
plastových fl iaš a vysávačov. Po 
nich vám rozprúdi krv hudob-
ná skupina INÉ KAFE. Večer 
zakončíme Oldies party s DJ 
Majkym.                                                                                                                      

Príjemným obohatením 
osláv bude spoločný koncert 
Miešaného speváckeho zboru 
Nová Dubnica a Detského spe-
váckeho zboru Vážky a Niny Ko-
houtovej z Trenčína,  v nedeľu 
3. júna o 15,00 hod. v kostole sv. 
Jozefa Robotníka. 

Podrobný program osláv 
nájdete v budúcom čísle No-
vodubnických zvestí.   

EK
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Výstava fotografi í členov občianskeho združenia Fotoklub 
Považie. Foto: MM.

Členovia občianskeho združenia Fotoklub Považie. Foto:  
Peter Jelínek.

Výstavu fotografi í si nenechal ujsť ani fotograf Peter Jelínek 
a zástupca primátora Bc. Pavol Pažítka. Foto: MM.

Počas prestávky si diváci Expedičnej kamery nenechali ujsť 
otvorenie výstavy fotografi í. Foto: Peter Jelínek.

Skákací hrad nevynechalo snáď žiadne dieťa. Foto: Mário 
Badík.

Na ktorej strane objektívu stojí šarmantná Zuzana Jarošová 
z Novej Dubnice? Foto: Ján Fulek.

Balóniky, pumpa a klaun - pre deti tá najzábavnejšia 
kombinácia. Foto: Mário Badík.

Vystavené fotografi e zaujali...  Foto: Peter Jelínek.

Nielen pútavé predstavenie, ale aj tvorivé dielne prilákali 
deti. Foto: Mário Badík.

Cestovateľský večer v Novej Dubnici

Ľadové kráľovstvo ovládlo Novú Dubnicu

Na premietacie plátno kina Panorex v Novej Dubnici sa 8. marca upierali oči 123 nadšencov expedícií a  cestovateľských fi lmov, ako aj 93 žiakov základných a stredných škôl z Novej Dubnice, 
ktorí si každoročné pútavé premietanie pozreli ešte v dopoludňajších hodinách.  Štvrtkový podvečer tak patril milovníkom expedičných a cestovateľských fi lmov, vďaka ktorým sa návštevníci 
novodubnického kina Panorex  vybrali do neprebádaných zákutí našej planéty a vďaka šiestim fi lmom sa  preniesli  na bicykli, kajaku, či po vertikálnych stenách do vzdialených kútov našej 
zeme. Väčšina divákov sa takmer svorne zhodla, že tohtoročná prehliadka cestovateľských a expedičných fi lmov, tak ako aj po minulé roky, bola skvelá a neváhali by pridať do budúcnosti aj 
viac fi lmov. Počas prestávky bola za prítomnosti zástupcu primátora Bc. Pavla Pažítku otvorená výstava fotografi í členov o.z. Fotoklubu Považie, ktorá potrvá až do 8. apríla, a záujemcovia si 
ju môžu pozrieť počas kultúrnych predstavení v kine Panorex alebo na požiadanie na oddelení kultúry mestského úradu v Novej Dubnici.

V prvú marcovú nedeľu sa ocitlo takmer 300 návštevníkov kina Panorex v Novej Dubnici v zajatí ľadu. Piesňam princezien  Anny  a Elsy z Ľadového Kráľovstva  sa potešili najmä dievčatá, 
sprievodný program pred ľadovým predstavením si ale vychutnali aj chlapci.
Postavičky zo svetoznámeho severského príbehu ožili aj v novodubnickom kine Panorex.  Filmové spracovanie príbehu nebojácnej a veselej princeznej Anny na ceste za záchranou svojej sestry Elsy, 
uväznenej v kráľovstve večnej zimy, si získalo srdcia divákov po celom svete a dočkalo sa aj mnohých ocenení , vrátane dvoch Oskarov. Svojich priaznivcov si po celom svete získalo aj nemenej pútavé di-
vadelné predstavenie, ktoré si 4. marca v popoludňajších hodinách mohli vychutnať aj obyvatelia Novej Dubnice. Už tak zaujímavé divadelné predstavenie spestrili organizátori detským divákom bohatým  
sprievodným programom vo vestibule kina. Okrem tradičných sladkostí  a rôznych džúsov tu rozvoniavali chrumkavé pukance. Svojimi výtvormi deti, ale aj ich rodičov, privádzal do úžasu klaun, ktorý 
z nafukovacích balónikov kúzlil rôzne neuveriteľné tvary. Takmer žiadne z detí nevynechalo príležitosť zvečniť sa s postavičkami z rôznych rozprávok, či vyšantiť sa na skákacích nafukovacích hradoch.

V Centre voľného času v Novej Dubnici nelenia a možnosti pohybového vyžitia sú rôznorodé. Okrem tradičných aktivít, ako sú pohybové a loptové hry, či gymnastika, sa môžu dospelí , študenti  aj samotné  
deti  venovať  joge a zumbe. Pod vedením Aleny Martišovej sa môžu priaznivci  meditačnej praxe a teórie, pochádzajúce zo starovekej a stredovekej Indie, každý pondelok a štvrtok od 18.15 hod. do 19.30.
hod., venovať  čoraz viac populárnejšej joge. Veľkej popularite sa zase u detí teší zumba, ktorej sa predškoláci a žiaci prvého stupňa môžu venovať každý pondelok od 16 do 17 hod. Prípadní záujemcovia        
o čoraz viac populárnejšie pohybové a relaxačné aktivity sa však pre veľký záujem môžu prihlásiť len po dohode, obe aktivity sú beznádejné plné. Centrum voľného času plánuje od budúcej sezóny kapacity 
podľa záujmu rozšíriť.

Zumba a Joga v Centre voľného času v Novej Dubnici
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TRHÁK MESIACA
ZÁBAVNÝ PROGRAM TO NAJLEPŠIE OD...
Streda 16. mája 2018 o 18:00 hod.
kino Panorex , Vstupné: 11 eur.
                                                                                                              
Účinkujú: Veselá trojka Pavla Kršky, Progres z Čerenian,                                                                                       
Kysucká vrchárska heligónka. Moderuje Števo Hruštinec.

Predpredaj a rezervácie vstupeniek na kultúrne podujatia: 
Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, e-mail: kebiskova@
novadubnica.sk, Tel.: 042/4433 484 kl. 110 a 112.

Príbeh desiatich zdanlivo náhodne vybraných ľudí umiestne-
ných v pivnici jedného malého mesta počas nacistickej okupácie 
Slovenska. V malom mestečku istej novembrovej noci roku 1944 
niekto zabije nemeckého vojaka. Nemecký dôstojník ako po-
mstu za jeho smrť použije starý zvyk: za jedného smrť desiatich 
a dá zaistiť prvých desiatich ľudí, ktorí budú na ulici po siedmej 
hodine. Zozbieraní rukojemníci spočiatku nevedia, prečo ich 
zaistili a utešujú sa tým, že je to len kvôli tej siedmej hodine. 
Keď privedú ako desiatu prostitútku Mariku, povie im o vražde. 
Vtedy začnú tušiť, o čo ide. Ak sa do rána nájde vinník, budú pre-
pustení, ak nie, všetkých obesia. Krajne napätá situácia, ktorá 
vznikla umožňuje porovnávanie ľudí a ich morálnych kvalít. Pod 
hrozbou smrti ich pud sebazáchovy núti konať inštinktívne. Nie 
všetci, čo v normálnom živote stoja sociálne či inak nad ostatný-
mi, sa v tejto situácii ukážu v dobrom svetle. Nikomu sa nechce 
umierať, ale slabšie charaktery podľahnú hystérii a strácajú 
svoju ľudskú tvár.

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

Už je to štrnásť rokov, čo je naša krajina členom EÚ. Aj v na-
šom meste si budete môcť užiť oslavy tohto jubilea. Dňa 30. 
apríla postavíme máje v Kolačíne a na Mierovom námestí, 
kde sa uskutoční aj vystúpenie dychového orchestra a mažo-
retiek. Oslavy zakončíme už tradičným ohňostrojom.
Program: 
16:30 - Stavanie mája v mestskej časti Kolačín
            s dychovou hudbou Bodovanka 
18:00 - Stavanie mája na Mierovom námestí
             s dychovou hudbou Bodovanka   
20:00 - Príhovor primátora mesta Ing. Petra Marušinca 
20:05 - Koncert Dychového orchestra a mažoretiek
             Nová Dubnica 
20:45 - Lampiónový sprievod 
21:00 - Ohňostroj

Chcete sa dozvedieť, čo spraví nečakaná ženská návšteva so za-
behnutým manželským párom? 8. apríla o 19.00hod. v kine Pa-
norex v Novej Dubnici, v  komediálnom divadelnom predstave-
ní, v ktorom účinkujú Marta Sládečková, Dominika Kavaschová, 
Zuzana Porubjaková a Martin Mňahončák, bude jednotvárne, 
ba až takmer nudné manželstvo programátora Bohuša a pre-
kladateľky Margit vystavené ťažkej, ale zato príťažlivej skúške. 
Príchod mladej pomocníčky do domácnosti dvoch zaneprázd-
nených manželov otrasie základmi ich zabehnutého spolunaží-
vania. Návštevníkov divadelného predstavenia tak okrem skve-
lého hereckého obsadenia, zápletky  z reálneho života, čakajú 
skvelé výkony hercov a veselé dialógy. Podľa Marty Sládečkovej, 
je toto predstavenie výnimočné aj samotným režijným spraco-
vaním a vrelo ho odporúča. „V našom predstavení sa to s nad-
hľadom nakoniec skončí dobre. Život však prináša aj zložitejšie 
situácie a riešenia. Humor a úsmev by určite nemali chýbať ani 
v bežnom živote a keďže som taký slniečkový typ, bez úsmevu    
a humoru by som neprežila. Okrem toho, že sa naozaj pobavíte, 
uvidíte ma v dvoch rôznych postavách. Jedna bude na javisku                    
a druhá na fi lmovom plátne.,“ vysvetľuje Marta Sládečková. Zá-
roveň dodala, že oblasť manželského spolunažívania je nevyčer-
pateľnou studnicou nápadov a námetov a používanie „ženských 
zbraní“ je len pre niektoré ženy a niektorých pánov. V prípade 
záujmu si môžete vstupenky zakúpiť na Mestskom úrade v No-
vej Dubnici na oddelení kultúry alebo si ich rezervovať na tel. 
čísle 042/4433484 kl. 110, 112. Cena vstupného je 13 eur.

KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
Sobota 5. mája o 19.00 hod.
kino Panorex

Jedno z najlepších divadelných predstavení sezóny, v prevede-
ní divadelného súboru Hugo, ktorý sa po mnohých muzikáloch, 
drámach a komédiach, popasuje pod režisérskou taktovkou An-
dreja Škvara. Vstupné: 5 eur.

OSLAVY VSTUPU SR DO EÚ
30. apríla 2018 od 16:30 hod

Mestská časť Kolačín
a Mierové námestie

Jana Graterová:
Hodinový manžel
Aj vám chýba v domácnosti 
chlap a keď treba niečo opra-
viť, ste bezradná? Alebo by ste 
potrebovali aj niečo iné? Sex, 
lásku, porozumenie? Či len 
osvieženie v horúcich letných 
dňoch? Potom je hodinový 
manžel pre vás ideálnym rieše-
ním. Hodinový manžel je román 
o mužovi, ktorý vie opraviť všet-
ko okrem vlastných vzťahov. 

Camila Läckberg:
Bosorka
Príbeh nás zavedie do švédske-
ho mestečka, kde Patrik Hed-
ström vyšetruje prípad zmiz-
nutého štvorročného dievčatka. 
Prípad pripomína starú tragé-
diu, keď na rovnakom mieste 
pred tridsiatimi rokmi zmiz-
lo iné dievčatko, ktoré našli 
mŕtve. Vyšetrovanie rozjatruje 
staré rany a začína sa lov na 
páchateľa.

Mary Baloghová:
Milovaná
Romantická historická séria 
vrcholí príbehom Georgea, voj-
vodu Stanbrooka, ktorý obeta-
vo pomáhal svojim priateľom 
prekonávať traumy spôsobené 
vojnou a usporiadať si život. 
Nastal čas, aby aj on konečne 
našiel šťastie.

Viola Jakubičková: Slovenské 
povesti z hradov a zámkov
Vyberte sa na výlet po Sloven-
sku a od západu na východ nav- 
štívte 24 hradov a zámkov. Kaž-
dý z nich dýcha svojou dávnou 
históriou a je opradený tajom-
nou povesťou. Čachtická pani, 
Juraj Jánošík, Omar a Fatima  
a mnohí ďalší vám vyrozprávajú 
svoj príbeh. Odporúčame aj pre 
najmladších čitateľov ako prvé 
čítanie. 

Simon Sebag Montefi ore:
Romanovci 1613 – 1918
Najúspešnejší panovnícky rod 
vládol na šestine územia sve-
ta. Ako dokázala jedna rodina 
zmeniť vojnou zničené kniežat-
stvo na najväčšiu svetovú ríšu? 
Podrobný príbeh dvadsiatich 
cárov a cárovien, niektorých 
obdarených geniálnou mysľou, 
iných postihnutých šialen-
stvom.

Andrej Nagorski:
Lovci nacistov
Mocnosti, ktoré zvíťazili vo voj-
ne, stratili po norimberských 
procesoch záujem stíhať na-
cistov. Tejto úlohy sa zhostili 
lovci nacistov. Spočiatku túžili 
po odplate, no čoskoro sa ich 
úsilie zmenilo na neúprosný boj 
za spravodlivosť. Po vyše se-
demdesiatich rokoch sa pomaly 
končí ich éra. Nastal čas vyroz-
právať ich spletité príbehy.

Novinky v knižnici zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia

Veselá trojka

Progres

Kysucká vrchárska heligónka 

Števo Hruštinec 



Spomienky a poďakovania

Narodili sa: 
Marcel Mydla, Matej Chorvát, Tomáš Seewald, Christopher  
Eliášek, Ben Jur Bukovčák, Matúš Surový.

Smútime:
Stanislav Marušinec, Pavol Fingerhütt, Štefánia Potočná, 
Marta Pružincová, Előd Tibor Rostás, Rozália Sitárová, 
Anton Hanuska, MUDr. Emília Drobná, Anton Dulka, 
Dušan Jung, Mária Kvoročková, Terézia Junová, Štefan 
Kočka, Zuzana Škarbová, Marta Friedlová.

Spoločenská kronika

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Marta Pružincová
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí dňa 22. fe-
bruára odprevadili na poslednej ceste našu 
milovanú mamu, babku a prababku Martu 
Pružincovú. S láskou spomínajú dcéry s ro-
dinami.

Monika Búziková
Dňa 10. marca uplynulo 3. výročie, odkedy nás 
opustila naša milovaná dcéra a sestra Monika 
Búziková. S láskou spomínajú mama, sestra 
Jana a celá ostatná rodina.

Rozália Sitárová, rod. Bitterová
Rodina Rozálie Sitárovej, rod. Bitterovej ďa-
kuje za kvetinové dary a prejavy sústrasti pri 
poslednej rozlúčke zo dňa 21. februára 2018.

Jožko Lehocký
Dňa 28. marca veľmi smutný rok uplynul, ne-
bolo nám dopriate spolu naďalej žiť, zo života 
sa tešiť. „Ty nie si mŕtvy, si len vzdialený, moja 
životná láska.“ S láskou v srdciach manželka 
Terka, dcéra Alenka, syn Jožko s rodinami. Za 
tichú spomienku na nášho milovaného Jožka 
Lehockého z Kolačína Vám ďakujeme.

Mária Čuriková
Dňa 21. marca uplynul rok, čo nás navždy 
opustila milovaná manželka, mama, babka      
a prababka Mária Čuriková. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.     
S láskou spomínajú manžel, dcéry a syn s ro-
dinami, vnúčatá a dvaja pravnuci.

Dušan Jung
Ďakujem všetkým príbuzným, známym, ka-
marátom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť     
s mojim manželom Dušanom Jungom na jeho 
poslednej ceste, ako aj pracovníkom Mestské-
ho úradu v Novej Dubnici a pohrebnej služby 
STYX za dôstojnú rozlúčku.

Milan Vojtech
Ďakujeme rodine, všetkým priateľom a známym, ktorí sa dňa 6. 
2. 2018  zúčastnili na poslednej rozlúčke s Milanom Vojtechom. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Smútiaca ro-
dina.

Ivan Lehocký
Vo februári uplynulo 15 rokov keď nás opustil Ivan Lehocký z 
Kolačína. Kto ste poznali jeho dobré srdce a veselú povahu, ve-
nujte mu prosím tichú spomienku. S úctou a láskou spomína 
Terka Lehocká s rodinou.

Agnesa Galková
Dňa 17. marca uplynuli 3 roky, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná manželka, mama 
a babka Agnesa Galková. S láskou spomínajú 
manžel  Emil, syn a dcéry s rodinami ako aj 
ostatná rodina.

Ernest a Štefánia Pistovičovci
Dňa 1. decembra uplynulo 40 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko 
pán Ernest Pistovič a dňa 2. februára uply-
nulo 19 rokov, čo od nás odišla naša mama, 
babka a prababka pani Štefánia Pistovičová. 
S láskou na nich oboch spomínajú synovia   
Ernest, Jozef a Milan s rodinami.

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynie 8 rokov odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná mama, babka        
a prababka Helena Češková. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej tichú spomienku. S láskou spo-
mína dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami.

Ing. Jozef Vavro
Dňa 28. marca uplynie 5 smutných rokov, od-
kedy nás navždy opustil náš láskavý a milo-
vaný manžel, otec a dedko Ing. Jozef Vavro. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou spomína manželka 
s rodinou.

Ján Mišáni
Dňa 11. marca  uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš manžel, otec a dedko Ján 
Mišáni. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku, manželka s rodinou.

Jozef Sýkora
Dňa 30. marca uplynie 25 rokov, odkedy nás 
navždy opustil milujúci manžel, otec a dedko 
Jozef Sýkora. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel-
ka, syn Jozef, dcéry Daniela, Marta a nevesta 
Elenka s rodinami.

Katarína Horňáčková
Dňa 3. apríla uplynie rok, odkedy  nás vo 
veku 92 rokov navždy opustila matka, babička            
a prababička Katarína Horňáčková. S láskou 
na ňu spomína dcéra s rodinou, nevesty s ro-
dinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Dňa 22. 2. 2018 o 21.14 hod. prijala hliadka mestskej polície ozná-
menie o ležiacom mužovi na chodníku pred podnikom Pizzeria 
Livigno. Po príchode na miesto bolo zistené, že muž je silno pod 
vplyvom alkoholu, nevládal vstať. Za uvedený priestupok bola vec 
riešená v blokovom konaní.

Dňa 23. 2. 2018 o 17.45 hod. oznámila obyvateľka mesta, že sa 
nemôže so svojim pomocným vozíkom pre osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím dostať do vchodu na ul. Sady kpt. Nálepku 48, 
nakoľko jej v tom bráni zaparkované auto. Na mieste bolo hliadkou 
mestskej polície zistené, že vozidlo parkujúce pred vstupným chod-
níkom čiastočne bráni s prejdením vozíka z jednej strany. Uvedenej 
pani bola poskytnutá pomoc.

Dňa 28. 2. 2018 o 09.15 hod. na základe oznámenia o založení ne-
povolenej skládky v Sadoch Cyrila a Metoda bolo hliadkou mestskej 
polície zistené, že pri kontajneroch sa nachádzalo väčšie množstvo 
kartónov. Na kartónoch boli však aj štítky s adresou osoby. Osoba 
bola vyhľadaná, poučená o spôsobe nakladania s odpadom na úze-
mí mesta a vec bola riešená v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

ZĽAVY NA VŠETKY SLUŽBY OD 50 DO 500 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Rozprávkový marec v mestskej knižnici

K mesiacu marec neodmysli-
teľne patrí spojenie „mesiac 
knihy“. Ale v tomto mesiaci 
sme si pripomenuli i 190. 
výročie narodenia nášho 
najznámejšieho rozprávkara 
Pavla Dobšinského. 

Oslávili sme ho spolu so 
žiakmi základných škôl. Po-

rozprávali sme im, ako vznikli 
slovenské ľudové rozprávky, 
ako sa tradovali z generácie 
na generáciu, kto má záslu-
hu na tom, že sa zachovali do 
dnešných čias. Rozprávkové 
dopoludnia pokračovali číta-
ním rozprávok a nechýbali ani 
súťaže, v ktorých deti skladali 
obrázok Janka Hraška alebo 

hľadali slová, z ktorých zosta-
vili názov rozprávky. 

Navštíviť nás prišli i deti 
z materských škôl. Mnohé             
z nich po prvýkrát. Zoznámili 
sa s knižnicou, i s nádherne 
ilustrovanými knihami, ktoré 
na nich v poličkách čakajú. 

Vzťah ku knihám treba pes- 
tovať od detstva, lebo čita-

teľom sa človek nerodí, v prie-
behu života sa ním môže, ale                                                                   
i nemusí stať.  A aby čo najviac 
detí chytilo do rúk knihu a stali 
sa z nich čitatelia, sa svojimi 
aktivitami snažia i pracovníč-
ky knižnice.

Marta Bieliková
vedúca MsK

Deti pri skladaní obrázkov. Rozprávky počúvali so zatajeným dychom. Deti si potrénovali čitateľské schopnosti.

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. 
prijme pre prevádzku letného kúpaliska

v Novej Dubnici nasledujúcich 
zamestnancov:

- plavčíkov
- pracovníkov do objektu občerstvenia a nápojov

- pracovníkov do pokladne
- upratovačky

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
V prípade záujmu volajte na t.č. 0907/ 581 218

a 0902/ 798 010.

Hladáme pracovníkov
na letnú sezónu 2018
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Mladé krasokorčuliarky prepisovali 
novodubnickú športovú históriu

Futbalový turnaj 
prípraviek

Halový turnaj
žiakov U13

Chceš byť slávny ako Ronaldo či Messi?

V športovej hale vo Svinnej 
sa 10. februára 2018 odoh-
ral halový turnaj prípraviek, 
ktorý usporiadala Akadémia 
Tatran Bobot.

Turnaja sa zúčastnili aj 
mladí futbalisti TJ Kolačín                  
v zložení: Kuric M., Hupčík 
M., Mlynek J., Ulman M., Fa-
lath M., Porubčan J., Mauer 
J., Hnaníček Š., Prostinák E.          
a  Samul P.  Chlapci sa pred-
stavili v siedmych zápasoch, 
keď v prvom zápase s Topoľča-
nmi prehrali vysoko 1:9 (gól za 
Kolačín dal Porubčan). Druhý 
zápas remizovali s Bošácou 
2:2 (gól dali Mlynek a Porub-

čan) a nasledovalo 5 víťazstiev. 
Horná Súča - Kolačín 0:5 (Po-
rubčan 2, Samul, Mlynek, Fa-
láth po 1 góle), Kolačín - Aka-
démia Tatran 3:2 (Mlynek 1 
gól a Porubčan 2 góly), Hrádok 
- Kolačín 1:3 (Porubčan 2 góly 
a Hupčík 1 gól), Kolačín - Pezi-
nok 2:1 (Mlynek 2 góly), Kola-
čín - Svinná 6:0 (Mlynek 3 góly, 
Hnaníček, Faláth a Porubčan 
po 1 góle).

V konečnom hodnotení 
vybojovali chlapci celkovo 
krásne 2. miesto. Gratulujeme.

Ladislav Mišovec
tréner

V sobotu 3. februára 2018 sa 
mladší žiaci TJ Družstevník 
Kolačín zúčastnili na 3. roč-
níku o pohár primátora mes-
ta Bánovce nad Bebravou. 

Zúčastnili sa ho kluby               
z Kanianky, Soblahova, Bobo-
ta, Svinnej, Trenčína, Báno-
viec a Kolačína. Postupne sme 
odohrali zápasy s výhrami nad 
mužstvami TJ Tatran Bobot 
1:0, TJ Štart Svinná 2:0, Aka-
démia Bánovce 4:0, TJ Tatran 
B 3:0, OŠK Soblahov 2:0.

Nakoniec nás čakali favoriti 
turnaja výber OBFZ Trenčín 
s výsledkom 0:0 a FK Junior 
Kanianka 1:1, kde sme dostali 
gól v posledných sekundách 
zápasu. S bilanciou 5 výhier, 2 

remízy, 0 prehier sme obsadili 
pekné druhé miesto.

Chlapci bojovali, čo im sily 
stačili a odovzdali maximum 
svojich síl, za čo im dakujem. 
Dokázali, že sú schopní popa-
sovať sa s mužstvami aj z 3. 
ligy. Ďakujeme TJ Tatran Bo-
bot za pozvanie, mestu Nová 
Dubnica za celoročnú podporu 
a rodičom za ich obetavosť.

Radi privítame nové deti, 
ktoré by sa chceli venovať 
futbalu na tréningu vo štvrtok 
na ZUŠ od 18.00 do 19.00 hod.                    
a  v nedeľu v ŠH Nová Dubnica 
od 14.00 do 15.30 hod.                           
                                                                                                                                  
Rastislav Čačko
tréner TJ

Tak potom kde si? Ak si sa narodil v rokoch 2007 až 2011, hľadáme práve Teba!

10. apríla o 16.00hod. v Športovej hale v Novej Dubnici
hľadáme futbalové talenty do novovznikajúceho
futbalové klubu. 

Novodubničania príďte hrať za Novú Dubnicu! 
Potrebná je len dobrá nálada a chuť si zahrať futbal. 

Iba 7-ročná Paulínka Hrebí-
ková z Kolačína a 10-ročná 
Natália Ostrolúcka z Novej 
Dubnice potvrdili, že Nová 
Dubnica nemá ani v dneš-
nej dobe  núdzu o športové 
talenty.  

Členky krasokorčuliarske-
ho klubu Kraso z Trenčína sa 
stali majsterkami Slovenska                
v krasokorčuľovaní a víťazka-
mi Slovenského pohára v se-
zóne 2017 – 2018. Svojim úspe-
chom sa zapísali do bohatej 
športovej histórie Novej Dub-

nice a zároveň sa stali  prvými 
úspešnými krasokorčuliarka-
mi z Novej Dubnice.

Pod vedením trénera Petra 
Hebra mladšieho, úspešného 
slovenského krasokorčulia-
ra, rozvíjajú  obe výnimočné 
športovkyne talent už od svo-
jich štyroch rokov. Paulínka 
Hrebíková na rozprávkovú 
hudbu z fi lmu Čierny mustang                       
a Natália Ostrolúcka na hudbu                                                
z Levieho kráľa predvádzajú 
na ľadovej ploche svoje ume-
nie  „Natálka bola už od mala 
veľmi hyperaktívna, tak som 

hľadala šport, kde by vybila 
svoju energiu a v krasokorču-
ľovaní sa našla. Aj keď sme si 
ako rodičia ušili na seba bič, 
sme radi, že ich to baví,“ po-
vedala s úsmevom mama Na-
tálky, Jana Ostrolúcka. „Aj keď 
sa môže krasokorčuľovanie 
javiť ako náročný koníček, je 
to v prvom rade krásny šport. 
Záujemcovia o krasokorču-
ľovanie by mali mať nielen 
športový talent, ale aj umelec-
ké cítenie a nemal by chýbať 
ani hudobný sluch,“ dodala 
J. Ostrolúcka.  Podľa otca se-
demročnej Paulínky, Štefana 
Hrebíka je krasokorčuľovanie 
kombináciou fyzickej nároč-
nosti aj umeleckého talentu. 
„Jednak musíte mať nejaký 
tanečný, či baletný prejav, nie 
je to len o natrénovaní, ale je 
potrebná aj fyzická vytrvalosť,  
ale zo všetkého najdôležitejšie 
je, aby to deti bavilo,“ dodal Š. 
Hrebík.  Obaja rodičia svor-

ne dúfajú, že úspech Paulín-
ky a Natálky priláka k jednej                                                 
z ofi ciálnych disciplín zimných 
olympijských hier a najkrajší 
druh zimného športu na ľade, 
v ktorom sa kladie dôraz na 
umelecké stvárnenie piruet, 
skokov a krokov, aj ďalších 
záujemcov, ktorí by kráčali                    
v šľapajách talentovaných 
športovkýň.

Aj napriek dosiahnuté-
mu úspechu však ani jedna                
z úspešných Novodubničaniek 
nepoľavuje vo svojich športo-
vých  aktivitách. Po bohatej                                                                          
a úspešnej sezóne plnej slo-
venských, ale aj medziná-
rodných súťaží v Maďarsku, 
Slovinsku či Bulharsku, sa už 
intenzívne pripravujú na bud-
úcu sezónu a čaká ich ešte 
niekoľko domácich a zahra-
ničných sústredení s medziná-
rodnou účasťou.

Marián Michalko

Paulínka Hrebíková sa stala majsterkou SR v kategórii se-                     
demročných a aj víťazkou Slovenského pohára 2017- 2018.

V športovej hale vo Svinnej sa 10. februára 2018 odohral 
halový turnaj prípraviek.

Natália Ostrolúcka sa stala nielen majsterkou Slovenska, ale 
aj víťazkou Slovenského pohára v sezóne 2017 - 2018.


