
NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

Oslavy MDŽ v Panorexe
Primátor mesta zablahoželal všetkým ženám pri príležitosti MDŽ.
Pozrite si fotoreportáž na strane 5.

Víťazka prestížnej súťaže
Viki Tarabová - nádejný objav súťaže Košický zlatý poklad.
Viac informácií o jej koncerte nájdete na strane 6.

Voľby prezidenta - 2. kolo
Druhé kolo prezidentských volieb sa bude konať 30. marca 2019
v čase od 7.00 do 22.00 hod. - nezabudnite prísť voliť.
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Dňa 20. februára sa konalo 
zasadnutie mestského za-
stupiteľstva v priestoroch 
Kultúrnej besedy v Novej 
Dubnici.

Podľa pozvánky mali poslan-
ci prerokovať desať bodov. Na 
návrh zástupcu primátora po-
slanci schválili doplňujúci bod 
rokovania „Zmena v dozornej 
rade spoločnosti TEKOS Nová 
Dubnica, s.r.o. a spoločnosti 
Nová Dubnica Invest, s.r.o.“. 
Prvý a druhý bod rokovania 
patril hlavnej kontrolórke. In-
formovala poslancov o plnení 
uznesení prijatých na zasad-
nutiach mestského zastupi-
teľstva. Bolo konštatované, že 
sú plnené v stanovených ter-
mínoch. Pokračovala správou 
o kontrolnej činnosti za rok 
2018.

Už tradične začiatkom roka 
poslanci schvaľovali výšku do-

tácie pre jednotlivé združenia 
pôsobiacich v kultúrnej, so-   
ciálnej alebo športovej oblasti. 
Mesto Nová Dubnica vyčlenilo 
na dotácie sumu vo výške 50 
000 eur. Ďalej poslanci schvá-
lili dodatok k Zásadám hos-
podárenia s majetkom mesta.                                 
V tomto dodatku sa zvýšili 
sadzby nájomného za prená-
jom nebytových priestorov                           
a pozemkov vo vlastníctve 
mesta Nová Dubnica z dô-
vodu nárastu trhových cien                         
a služieb spojených s nájmom 
nebytových priestorov.

Poslanci schválili aj odpre-
daj nájomného bytu na Ul. 
Petra Jilemnického č. 838 do 
osobného vlastníctva dlho-
ročnému nájomníkovi / nado-
budnutie nehnuteľnosti, po-
zemku z majetku Slovenskej 
republiky v obstarávacej cene 
149,22 eur do vlastníctva mes-
ta Nová Dubnica z dôvodu, že 

na uvedenom pozemku sa na-
chádza miestna komunikácia 
na  Novej ul.  v m. č. Kolačín / 
zámenu pozemkov v časti IBV 
Miklovky. Dôvodom realizácie 
uvedenej zámeny je majetko-
vo-právne vysporiadanie po-
zemku pod chodníkom / pre-
nájom pozemku o výmere 6,80 
m2 pod predajným stánkom 
na ul. SNP z dôvodu nového 
vlastníka novinového stánku. 
Nový nájomca uvedeného po-
zemku je povinný mestu Nová 
Dubnica uhradiť nájom vo výš-
ke 170 eur/rok. 

Jediný bod rokovania mest-
ského zastupiteľstva, ktorý 
nebol schválený, je prenájom 
časti pozemku pre odkladacie 
schránky Slovenskej pošty. Po-
slanci sa stotožnili s názorom 
odborných komisií, ktoré sa 
negatívne vyjadrili k funkčnos-
ti a odolnosti schránok proti 
poškodeniu vandalmi.

V poslednom bode poslan-
ci odvolali Petra Lendela                 
a Juraja Černého z pozície 
člena dozornej rady spoloč-
nosti TEKOS Nová Dubnica,                       
s. r. o. a Soňu Kačíkovú z po-
zície člena dozornej rady spo-
ločnosti Nová Dubnica Invest, 
s. r. o.. Novými členmi dozor-
nej rady spoločnosti TEKOS 
Nová Dubnica, s.r.o. sa stali 
Andrej Michalčík a Lukáš Cu-
cík. Novým členom dozornej 
rady spoločnosti Nová Dubni-
ca Invest, s r. o. sa stal Jozef 
Bukovčák. Všetci menovaní sa 
stávajú členmi dozorných rád 
od 1. 4. 2019.

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

Pavol Pažítka

Zápis detí na školský rok 
2019/2020 do Materskej ško-
ly, Petra Jilemnického 12/5 
a jej elokovaných praco-
vísk Komenského sady 59/1, 
Martina Kukučína 787/10                          
a Janka Kráľa 1 v Novej Dub-
nici sa uskutoční v termíne 
od 15. 4. 2019 do 15. 5. 2019 
nasledovne: párny týždeň                                   
6:00  - 13:00 hod. / nepárny 
týždeň 10:00 - 16:00 hod. 

Miesto zápisu:  
Materská škola, Petra Jilem-
nického 12/5 v Novej Dubnici.

Forma zápisu:  Rodič/zákonný 
zástupca dieťaťa si prevezme 
tlačivo „Žiadosť o prijatie die-
ťaťa do materskej školy“ osob-

ne vo všetkých pracoviskách 
školy alebo na stránke školy 
ms-jilemnickeho-nova-dubni-
ca.webnode.sk a odovzdá ju 
vyplnenú spolu s potvrdením                                                               
o zdravotnej spôsobilosti die-
ťaťa riaditeľke školy alebo na 
ekonomickom úseku Mater-
skej školy, Petra Jilemnického 
12/5 v Novej Dubnici.

Do materskej školy sú prijí-
mané deti spravidla od 3 do 6 
rokov veku. 

V školskom roku 2019/2020 
sú vytvorené podmienky aj 
pre prijatie detí od dvoch ro-
kov veku, ktoré budú prijaté 
podľa kapacity školy výhradne 
v priestoroch MŠ, na Ulici P. 
Jilemnického, Nová Dubnica.

Fašiangovému sprievodu dominovala dvojmetrová Cecil-
ka a jej o čosi vyšší starý Frído. Nasledovali pestrofarebné 
maškary od výmyslu sveta pod vedením troch ľadových med-
veďov a ich krotiteľky. To všetko samozrejme už tradične 
pod taktovkou Dychového orchestra a mažoretiek. Z amfíku  
rozvoniavali všakovaké zabíjačkové dobroty. Takéto boli  FA-
ŠIANGY V NOVEJ DUBNICI! 
Pozrite si fotoreportáž na 5. strane.

Láska Zeleného štvrtku ,
viera Veľkého piatku ,

nádej Bielej soboty
a víťazstvo Veľkonočnej nedele ,

nech Vás posilní a naplní pokojom a dôverou.
Nech veľkonočná atmosféra nikdy neskončí

a značí nový začiatok spolu s prebúdzajúcou sa prírodou.
Nech prebúdzajúci sa život a nové priateľstvá

naplnia i ti eto dni neobyčajnou nádejou.

Peter Marušinec, primátor mesta
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Voľby do Európskeho parlamentu

Zmeny poplatkov za prenájom 
mestského majetku

Schválené dotácie na rok 2019

zdarma

zdarma
15 €/hod.
10 €/hod.

20 €/hod.

15 €/hod.
100 €/hod.

zdarma
zdarma
25 €/hod.
15 €/hod.
50 €/hod.
20 €/hod.

zdarma

zdarma
3 €/hod.
25 €/hod.
10 €/hod.
30 €/hod.
15 €/hod.
250 € 

Kultúrny dom v mestskej časti Kolačín: 
1) použitie pre akcie mesta Nová Dubnica  ......................................................................
2) školám, spoločenským organizáciám, občianskym a záujmovým
    združeniam, politickým stranám a hnutiam pôsobiacim na území 
    mesta pre rokovania výborov (zasadacia miestnosť na 1. poschodí)  ....................
3) na pravidelné športové podujatia realizované pre občanov (cvičenie)  ................  
4) nájom miestností na nekomerčné účely počas vykurovacieho obdobia  .............. 
5) nájom miestností na nekomerčné účely mimo vykurovacieho obdobia  .............. 
6) nájom miestností na komerčné účely počas vykurovacieho obdobia  ...................
7) nájom miestností na komerčné účely mimo vykurovacieho obdobia  ...................
8) svadby, oslavy, zábavy ( nad 5 hod.) - jednorázovo (max. 48 hod.)   ........................

Kino Panorex v Novej Dubnici: 
1) použitie pre kultúrne a spoločenské podujatia pod záštitou
    mesta Nová Dubnica  ........................................................................................................
2) nájom pre školy a školské zariadenia na území mesta  ............................................
3) nájom na nekomerčné účely počas vykurovacieho obdobia  ...................................
4) nájom na nekomerčné účely mimo vykurovacieho obdobia  ...................................
5) nájom na komerčné účely počas vykurovacieho obdobia  .......................................
6) nájom na komerčné účely mimo vykurovacieho obdobia  .......................................

Kultúrna beseda v Novej Dubnici:
1) použitie pre akcie mesta Nová Dubnica  ......................................................................
2) spoločenským organizáciám, občianskym a záujmovým združeniam,
    politickým stranám a hnutiam pôsobiacim na území mesta 
    na rokovania výborov (klubovňa)  ..................................................................................
3) nájom na nekomerčné účely počas vykurovacieho obdobia   ..................................
4) nájom na nekomerčné účely mimo vykurovacieho obdobia  ...................................
5) nájom na komerčné účely a pre podnikateľské subjekty
    počas vykurovacieho obdobia  .........................................................................................
6) nájom na komerčné účely a pre podnikateľské subjekty
    mimo vykurovacieho obdobia  .........................................................................................
7) jednorazový nájom (nad 5 hodín)  ..................................................................................

Mestské zastupiteľstvo v Novej Dubnici na svojom zasadnutí schválilo Dodatkom č. 10                          
k Zásadám hospodárenia s majetkom Mesta Nová Dubnica nasledovné zmeny a doplnky. Voľby do Európskeho parla-

mentu na území Novej Dub-
nice sa konajú v sobotu 25. 
mája 2019 v čase od 7.00 do 
22.00 h.

Zápis občana iného členské-
ho štátu Európskej únie do 
zoznamu voličov

Občana iného členského 
štátu Európskej únie, ktorý 
má na území SR trvalý pobyt, 
zapisuje do zoznamu voličov 
obec, v ktorej má občan iné-
ho členského štátu Európskej 
únie trvalý pobyt, na základe 
jeho žiadosti a vyhlásenia.

Žiadosť spolu s vyhlásením 
sa musí predložiť najneskôr 40 
dní predo dňom konania volieb 
(najneskôr 15. apríla 2019), 
inak právo na zápis do zozna-
mu voličov zaniká. 

Hlasovací preukaz
Volič, ktorý má trvalý pobyt 

na území SR a v deň kona-
nia volieb nebude môcť voliť              
v mieste svojho trvalého poby-
tu vo volebnom okrsku, v kto-
rého zozname voličov je zapí-
saný, môže požiadať ohlasovňu 
pobytu MsÚ v Novej Dubnici                                                        
o vydanie hlasovacieho preu-
kazu. MsÚ na základe žiadosti 
voličovi vydá hlasovací preu-
kaz a zo zoznamu voličov ho 
vyčiarkne s poznámkou o vy-
daní hlasovacieho preukazu.
Hlasovací preukaz oprávňuje 
na zápis do zoznamu voličov     
v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku.

Volič môže požiadať o vy-
danie hlasovacieho preukazu 
osobne, najneskôr posledný 
pracovný deň pred konaním 
volieb (t.j. najneskôr  24. 5. 
2019) v úradných hodinách. 
MsÚ vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne. V listinnej for-
me tak, aby žiadosť o vydanie 
hlasovacieho preukazu bola 
doručená MsÚ najneskôr 15 
pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t.j. najneskôr  
03. 05. 2019). Elektronicky (e-
-mailom) tak, aby žiadosť o vy-
danie hlasovacieho preukazu 
bola doručená MsÚ najneskôr 
15 pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t.j. najneskôr  
03. 05. 2019). 

Žiadosť musí obsahovať 
údaje o voličovi: meno a prie-
-zvisko / rodné číslo, ak ide         
o občana iného členského 
štátu Európskej únie, ktorý 
má trvalý pobyt na území SR / 
dátum narodenia, pokiaľ rodné 
číslo nemá pridelené / štátnu 
príslušnosť / adresu trvalé-
ho pobytu (obec, ulica, číslo 
domu) / korešpondenčnú ad-
resu, na ktorú mu MsÚ doručí 
hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby spl-
nomocnenej žiadateľom mož-
no požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu najneskôr v 
posledný deň predo dňom ko-
nania volieb (t.j. najneskôr  24. 
05. 2019). MsÚ zašle hlasovací 
preukaz voličovi na adresu 
trvalého pobytu, ak v žiadosti 
neuvedie inú korešpondenčnú 
adresu, najneskôr tri pracov-
né dni od doručenia žiadosti. 
MsÚ zašle hlasovací preukaz 
na adresu uvedenú v žiadosti 
doporučenou zásielkou „Do 

vlastných rúk“.
Ak volič v písomnej žiados-

ti alebo elektronickej žiadosti 
uvedie, že hlasovací preukaz 
prevezme iná osoba, musí                 
v žiadosti uviesť jej meno,                                                     
priezvisko a číslo občianskeho 
preukazu. Táto osoba je po-
vinná prevzatie hlasovacieho 
preukazu potvrdiť svojím pod-
pisom.

Volič, ktorému bol vydaný 
hlasovací preukaz, môže vo-
liť aj vo volebnej miestnosti 
príslušnej podľa miesta jeho 
trvalého pobytu, avšak len         
s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný 
len s občianskym preukazom 
alebo s pobytovým preukazom 
občana Európskej únie.

Spôsob hlasovania
Volič môže voliť na území SR 
vo volebnom okrsku, v ktorého 
zozname voličov je zapísaný /                                                                           
v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku na základe hlasovacie-
ho preukazu alebo na základe 
slovenského cestovného do-
kladu, ak nemá trvalý pobyt na 
území SR a ani na území iné-
ho členského štátu Európskej 
únie.

Volič je povinný po príchode 
do volebnej miestnosti preuká-
zať okrskovej volebnej komisii 
svoju totožnosť predložením 
občianskeho preukazu alebo 
pobytového preukazu občana 
Európskej únie. Ak bol voličovi 
na jeho žiadosť vydaný hlaso-
vací preukaz, predloží spolu                                                 
s občianskym preukazom 
alebo pobytovým preukazom 
občana Európskej únie hlaso-
vací preukaz, ktorý mu okrs-
ková volebná komisia odobe-
rie. Potom okrsková volebná 
komisia zakrúžkuje poradové 
číslo voliča v zozname voličov 
a vydá voličovi hlasovacie líst-
ky a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky 
obce.

Volič, ktorý nemá trvalý 
pobyt na území SR a ani na 
území iného členského štátu 
Európskej únie a dostavil sa 
v deň konania volieb do voleb-
nej miestnosti, preukáže svoju 
totožnosť predložením sloven-
ského cestovného dokladu        
a súčasne okrskovej volebnej 
komisii predloží čestné vyhlá-
senie o trvalom pobyte v cudzi-
ne, ktorého vzor zverejní Mini-
sterstvo vnútra SR na svojom 
webovom sídle. Okrsková vo-
lebná komisia takéhoto voliča 
dopíše do zoznamu voličov, čo 
zaznamená v jeho slovenskom 
cestovnom doklade a čestné 
vyhlásenie o trvalom pobyte    
v cudzine pripojí k zoznamu 
voličov. Potom okrsková voleb-
ná komisia vydá voličovi hlaso-
vacie lístky a prázdnu obálku 
opatrenú odtlačkom úradnej 
pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacích líst-
kov a obálky potvrdí volič            
v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.

Každý volič sa musí pred 
hlasovaním odobrať do pries-
toru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov. Voličovi, 
ktorý nevstúpi do osobitného 
priestoru určeného na úpravu 
hlasovacích lístkov, okrsková 

volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

V osobitnom priestore ur-
čenom na úpravu hlasovacích 
lístkov vloží volič jeden z hlaso-
vacích lístkov bez ďalšej úpra-
vy do obálky alebo na jednom 
z hlasovacích lístkov vyznačí 
odovzdanie prednostného hla-
su zakrúžkovaním poradového 
čísla najviac u dvoch kandidá-
tov. Potom hlasovací lístok vlo-
ží volič do obálky a následne 
do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu 
okrsková volebná komisia 
vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nespráv-
ne upravené hlasovacie líst-
ky vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasova-
ním túto skutočnosť okrskovej 
volebnej komisii, má právo 
vziať so sebou do priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích 
lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov a zá-
kona upravila hlasovací lístok 
a vložila do obálky; takouto 
osobou nemôže byť člen okrs-
kovej volebnej komisie. Obidve 
osoby pred vstupom do osobit-
ného priestoru na úpravu hla-
sovacích lístkov člen okrskovej 
volebnej komisie poučí o spô-
sobe hlasovania a o skutkovej 
podstate trestného činu mare-
nia prípravy a priebehu volieb.

Volič, ktorý nemôže pre 
zdravotné postihnutie sám 
vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže požiadať, aby 
obálku do volebnej schránky 
v jeho prítomnosti vložila iná 
osoba, nie však člen okrskovej 
volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti 
zo závažných, najmä zdravot-
ných dôvodov, má právo požia-
dať  o vykonanie hlasovania do 
prenosnej volebnej schránky, 
a to len v územnom obvode 
volebného okrsku, pre ktorý 
bola okrsková volebná komisia 
zriadená.

Volič je povinný odložiť ne-
použité alebo nesprávne upra-
vené hlasovacie lístky do zape-
čatenej schránky na odloženie 
nepoužitých alebo nesprávne 
upravených hlasovacích líst-
kov, inak sa dopustí priestup-
ku, za ktorý mu bude uložená 
pokuta 33 eur. V prípade hla-
sovania mimo volebnej miest-
nosti, volič nepoužité alebo ne-
správne upravené hlasovacie 
lístky znehodnotí pred členmi 
okrskovej volebnej komisie.

Dagmar Gregušová

I. Ochrana pred požiarmi 2 950,00
0320 Dobrovoľný hasičský zbor ND - Kolačín 2 950,00
II. Telovýchova a šport 26 220,00

0810 Klub slovenských turistov Kolačín 600,00
0810 Mestský klub stolného tenisu, N. Dca 1 200,00
0810 FK Nová Dubnica 14 270,00
0810 FK Nová Dubnica - letný tábor 700,00
0810 Tenisový klub Nová Dubnica 850,00
0810 TJ Družstevník Kolačín N. Dca 8 600,00
III. Občianske a záujmové združenia 11 800,00
0820 Dychový orchester a mažoretky N.Dca 6 300,00
0820 Miešaný spevácky zbor N. Dca 900,00
0820 Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA, N. Dca 0,00
0820 OVEČKOVO 600,00
0820 The Gospel Family 4 000,00
IV. Náboženské a iné spoločenské služby 3 350,00
0840 Klub paličkovanej čipky N. Dca 700,00
0840 Slovenský rybársky zväz, obv.org.2 - N. Dubnica 700,00
0840 Združenie seleziánov - DOMKA 1 000,00
0840 Únia žien Slovenska, N. Dca 600,00
0840 Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky 350,00
0840 SORELA 0,00
V. Vzdelávanie 2 500,00

09221 Spojená škola sv.J.Bosca 2 030,00
09221 Spojená škola Dubnica n/Váhom 470,00
VI. Zariadenie sociálnych služieb 0,00
1020 Združenie klubu dôchodcov 0,00
VII. Sociálne zabezpečenie 3 180,00
1012 Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS 380,00
1012 Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kolačín 500,00
1012 Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica 700,00
1012 Klub Venuša, N. Dubnica 500,00
1012 Slov.únia - Zväz sluchovo postihnutých ZO Ilava 300,00
1012 Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica 800,00

SPOLU 50 000,00

Oddiel Názov žiadateľa
Schválené 

dotácie 2019

Informácie pre voliča
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ZBER PAPIERA
Zbierame do 1100 l kontajne-

rov modrých, alebo s modrým 
vekom a nápisom PAPIER,        
v rodinných domoch je vrecový 
zber.
Čo sem patrí: kancelársky 
papier, noviny, letáky, zošity, 
knihy, papierové utierky, bloč-
ky z obchodu,  krabice a kra-
bičky,  kartón – všetky tvary                         
a veľkosti, nie veľmi zamaste-
né, kartónové krabice rozlože-
né, podupané, aby nezabrali 
veľa miesta v kontajneri.
Čo sem nepatrí:: mastný pa-
pier na pečenie, zalaminované 
papiere, vlhčené vreckovky.
 
ZBER SKLA

Zbierame do 1100 l kontaj-
nerov zelených, alebo so zele-
ným vekom a nápisom SKLO, 
v rodinných domoch je vrecový 
zber.
Čo sem patrí: sklo akejkoľvek 
farby, veľkosti, tvaru – prázdne 
sklené obaly bez obsahu, tabu-
ľové sklo, fľaše, fľaštičky, pohá-
re, vázy, sklené tienidlá z lámp 
a pod.
Čo sem nepatrí: Zrkadlá, por-
celán, keramika (šálky, tanie-
re), varné sklo, mriežkované 
sklo.
 
ZBER PLASTOV

Zbierame do 1100 l kontaj-
nerov žltých, alebo so žltým 
vekom a nápisom PLASTY,             

v rodinných domoch je vrecový 
zber.
Čo sem patrí: prázdne stla-
čené PET fľaše aj s uzáverom 
(fľašu od oleja opláchnite             
a zatvorte!), fólie, igelity, zľah-
ka opláchnuté kelímky z jogur-
tov, smotán, z baleného ovocia, 
mäsa, zeleniny,  plastové obaly 
z aviváží, drogérie, kozmetiky, 
čistiacich prostriedkov, poly-
styrén, plastové tašky a vrec-
ká, vrecká, tvrdé plasty – hrač-
ky, kvetináče, bandasky, vedrá, 
debničky, tácky, riady a pod.
Čo sem nepatrí: linoleum, gu-
mená rohožka, gumené šľapky/
žabky, gumený nafukovací ba-
zén, koleso na plávanie.
 
ZBER TETRAPAKOV

Zbierame do kontajnerov       
s hnedým vekom, alebo do čier-
nych nádob 240 l/120 l s oran-
žovým nápisom TETRAPAKY 
alebo KOMPOZITNÉ OBALY, 
v rodinných domoch je vrecový 
zber.
Čo sem patrí: opláchnuté 
prázdne viacvrstvové kombino-
vané obaly – tetrapaky z mlie-
ka, džúsov, smotán, rajčinovej 
šťavy a pod.
Ak nemáte pred domom nádo-
bu na tetrapaky, alebo je plná, 
hádžte tetrapaky do kontajne-
ra na plasty – na zbernom dvo-
re si ich z plastov vytriedime.
 
ZBER KOVOVÝCH

OBALOV
Zbierame do kontajnerov 

240 l/120 l červených, alebo         
s červeným nápisom KOVOVÉ 
OBALY, v rodinných domoch je 
vrecový zber
Čo sem patrí: Opláchnuté 
prázdne kovové a hliníkové  
konzervy a plechovky, hliní-
kové viečka z jogurtov, viečka        
z piva a podobných nápojov, 
alobal, obaly z paštét, kovové 
tuby z farby na vlasy, z mas-
tí a krémov (Indulona, Nivea             
a pod), iné  rôzne kovové odpa-
dy – nie príliš veľké a ťažké, tie 
treba doviezť na zberný dvor.
 
ZBER JEDLÉHO OLEJA

Použitý jedlý olej (škoda ho 
vylievať do záchoda) v  uza-
tvorených PET fľašiach alebo 
sklených zatváracích pohároch 
odovzdajte  na zbernom dvore 
alebo na mestskom úrade, na 
odd. ŽP. Rodinné domy môžu 
vykladať každý mesiac v deň 
odvozu triedeného odpadu 
pred dom. Obyvatelia byto-
viek, nevykladajte prosím fľaše 
s olejom ku kontajnerom, na 
mnohých miestach už bol olej 
porozlievaný kade-tade – od 
kontajnerov pred bytovkami 
olej neodvážame!
 
ZBER ŠATSTVA, OBUVI, 
HRAČIEK

Čisté a funkčné odevy, obuv, 
textílie, prípadne hračky pre 

charitu vkladajte do veľkého žl-
tého kontajnera na šatstvo pri 
kostole, alebo na Okružnej ulici 
nad cirkevnou školou, alebo do-
vezte na zberný dvor.
               
ZBERNÝ DVOR

Slúži pre Novodubniča-
nov na bezplatné odovzdanie     
TRIEDENÝCH zložiek odpadu  
- papiera, plastov, skla, kovov, 
tetrapakov, šatstva na charitu, 

nebezpečného odpadu, elekt-
roodpadu, objemného odpadu, 
odpadu zo zelene, konárov, po-
užitého jedlého oleja. 

Spoplatnené je odovzdanie 
drobného stavebného odpadu. 
Správca zberného dvora vás 
usmerní pri odovzdaní odpadu. 

Neodoberáme zmesový ko-
munálny odpad, ten patrí do 
kontajnerov v mieste bydliska.
 

Držíte v ruke niečo, chcete to 
vytriediť, a nie ste si istí, kam? 
Zavolajte, napíšte e-mail, radi 
poradíme: odd. ŽP 042/4433484 
kl. 160, 161, mobil: 0918323276, 
e-mail: basna@novadubnica.
sk,zahorcova@novadubnica.
sk.

Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Od redukcie odvozu odpa-
du od rodinných domov  na 
dvojtýždňový interval uply-
nuli už dva mesiace,  zmena 
priniesla niektoré poznatky 
a reakcie. Poďme si preto 
niektoré rozobrať.
 
Rodinnému domu nestačí 
obsah nádoby - čo s tým?

Každá rodina môže požia-
dať o pridelenie ďalšej nádoby 
– žiadosť zatelefonujte, zašlite 
e-mailom, osobne podajte na 
odd. ŽP, MsÚ Nová Dubnica. 
My si preveríme, za koľko osôb 
rodina platí poplatok za odpad. 
Ak je to menej ako 4-5 osôb, 
je jasné, že problém v prepl-
nenosti nádoby nie je ten, že 
je na nádobu priveľa ľudí, ale 
že pokrivkáva triedenie odpa-
du – čo sme si preverili najmä           
v mnohých častiach Kolačína 
či Dlhých Dielov, pretože kaž-
dú žiadosť o pridelenie ďalšej 
nádoby riešime aj kontrolou 
úrovne triedenia odpadu. Pre-
to menejpočetné rodiny musia 
pridať v snahe triediť odpady   
a nie v snahe bojovať za ďalšiu 
nádobu a zachovanie si svojej 
pohodlnosti pri vyhadzovaní 
a netriedení odpadu. Ak má 
rodina vyšší počet členov, prí-
padne má malé, plienkované 
bábätko či staršieho, ležia-
ceho rodinného príslušníka, 
je dôvod  na pridelenie ďalšej 
nádoby – samozrejme, dôsled-
ne triediť odpady je potrebné                
v každej rodine.

Rodinný dom vykladá k ná-
dobe aj vrece/vrecia s odpa-
dom a pri vývoze mu nebolo 
vrece s odpadom odvezené 
- čo s tým?  
Počas prvých 3 vývozov sme 

ešte odvážali aj vrecia, ulo-
žené pri nádobách na odpad, 
aby si občania „zvykli“ na nový 
systém odvozu, ale od marca 
už platí, že každá rodina sa má 
so svojím odpadom zmestiť do 
pridelenej nádoby. Ako na to? 
No ako je písané vyššie, tak 
dôsledným triedením odpadu 
(papiera, plastov, kovov, skla, 
tetrapakov) a kompostovaním 
bioodpadu (ak domácnosť ne-
chce kompostovať na svojom 
pozemku, tak bioodpad môže 
bezplatne odovzdať na zber-
nom dvore), prípadne požiada-
ním o pridanie ďalšej nádoby.  
Vrecia s netriedeným odpa-
dom, vyložené vedľa nádob na 
odpad sa už odvážať pri vývo-
ze nebudú. (Vulgarizmy na 
účet zamestnancov vývozcu, 
či hádzanie vriec s odpadom 
na cestu či smetiarske auto – 
áno, aj toto skúšajú obyvatelia 
Kolačína) nie sú reakciami pri-
meranými slušnému človeku    
a neriešia dôvod problému 
– že musíme zlepšiť triedenie 
odpadu v domácnostiach.

Rodinný dom má vyložené 
2-3 nádoby na odpad - čo          
s tým?

Odkiaľ sa zjavili?  Pri ob-   
hliadkach mesta pri vývoze 
odpadu sme zistili záhadný jav, 
vyskytujúci sa prevažne v Ko-
lačíne, a to „zjavenie sa“ via- 
cerých nádob na odpad, vylo-
žených pri rodinných domoch. 
Niektoré rodiny zrazu objavili 
v svojich zásobách staršie, 
pravdepodobne pri výmenách 
kontajnerov neodovzdané ko-
vové KUKA nádoby a rozhodli 
sa vyriešiť problém menej čas-
tého vývozu odpadu po svo-
jom.  Pri vývoze odpadu čakali 

na vývoz pekne v zástupe na-
chystané na odvoz  pri niekto-
rých domoch dve aj tri nádoby.  
Samozrejme, mesto nebude 
podporovať toto kontajnerové 
množenie, preto sme zaviedli 
prísnejšiu kontrolu pri výmene 
nádob – nikto nedostane novú 
nádobu bez odovzdania starej 
nádoby. Zároveň v krátkom 
čase označíme tie nádoby, kto-
rých vývoz budeme realizovať, 
nálepkou. Ostatné nádoby, kto-
ré si obyvatelia vyložili nad rá-
mec systému vývozu, nebudú 
označené a teda ani vyvážané.

Prečo riešime len rodinné 
domy? Čo bytové domy a od-
pady?

Samozrejme, opatrenia na 
zlepšenie triedenia odpadu                                                     
a redukciu komunálneho 
odpadu sa netýkajú len oby-
vateľov rodinných domov.                                     
V súčasnosti regulujeme po-
čet a veľkosť kontajnerov pri-
delených podnikom a fi rmám 
v Novej Dubnici a následne 
sa bude optimalizovať počet a 
vývoz kontajnerov od bytových 
domov. Nastavením primera-
ného počtu nádob na zmesový 
komunálny odpad, zvýšením 
počtu nádob na triedené zložky 
odpadov a rozširovaním infor-
mácií o správnom nakladaní                                                                         
s odpadmi sa budeme v tomto 
roku snažiť znížiť množstvo 
odpadu, uloženého na skládku 
a zvýšiť triedenie odpadu. 

Jedine tak dokážeme zasta-
bilizovať náklady na odpady      
a tým pádom aj výšku poplatku 
za odpad.
 
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Ako a čo triedime v Novej Dubnici

Nestačí vám nádoba na odpad?

Zberný dvor je otvorený pre obyvateľov mesta nasledovne:

Pondelok: 7:00 – 16:00 / Utorok: 7:00 – 16:00 / Streda: 7:00 – 17:00 / 
Štvrtok: 7:00 – 16:00 / Piatok: 7:00 – 16:00 / Sobota: 9:00 – 13:00

Otváracie hodiny zberného dvora:

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

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

8. 4. 2019 pondelok Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

9. 4. 2019 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

10. 4. 2019 streda

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

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

11. 4. 2019 štvrtok Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němco-
vej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

12. 4. 2019 piatok Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- jarný zvoz konárov

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

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

15. 4. 2019 pondelok

ZO č. 1 za Dynamikom, 
ZO č. 2 pri bývalom SPP,  

ZO č. 3 pri bývalej požiarnej zbrojnici,
ZO č. 4 nad cintorínom

16. 4. 2019 utorok

ZO č. 5 pri Termonove, 
ZO č. 6 Kaňová (pri areáli zdravia), 

ZO č. 7 Markovica - Kolačín, 
ZO za Tekosom

Záhradkárske osady - jarný zvoz konárov

Mesto Nová Dubnica
príjme do zamestnania s nástupom od 15. 4. 2019 na plný pracovný úväzok

SPRÁVCU ZBERNÉHO DVORA
Miesto výkonu práce:

Zberný dvor mesta, Topoľová  ulica 781/5, Nová Dubnica

Trvanie pracovného pomeru:
Na dobu určitú v trvaní 1 roka, s možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú.

Pracovná náplň: Sprevádzanie  a pomoc obyvateľom mesta pri odovzdávaní odpadu na zbernom 
dvore, výber poplatku za drobný stavebný odpad, evidencia odpadov, odovzdaných na zbernom 

dvore, rozdeľovanie úloh a organizovanie práce pracovníkov zberného dvora, koordinácia odvozu 
odpadu zo zberného dvora s vývozcom odpadu, udržiavanie poriadku a čistoty na zbernom dvore.

Požadujeme: Komunikatívnosť, samostatnosť, organizačné schopnosti, zmysel pre prácu                  
v kolektíve, primeraný zdravotný stav pre prácu najmä vo vonkajšom prostredí, stredné vzdelanie.

Pracovná pozícia vhodná aj pre osobu so zníženou pracovnou schopnosťou alebo absolventa. 

Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich 
vo verejnom záujme (zaradenie do platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzdelania), po 

skúšobnej dobe osobný príplatok.

V prípade záujmu kontaktujte: Mgr. Katarína Bašná, odd. Životného prostredia,
MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 0918 323 276, E-mail: basna@novadubnica.sk
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Marcová Akadémia 
strieborného veku

Fašiangy v Jednote dôchodcov

Karneval v Centre voľného časuPredškoláci skrášlili 
priestory knižnice

Predstavili sa nám v skvelej inscenácii

Príchod fašiangov oslávili v CVČ malí i veľkí. Vôňa čerstvo napečených šišiek sa rozliehala po celom CVČ-ku.

Aj ľudia so špeciálnymi potrebami – naše SLNEČNICE, sa vedia skvelo zabávať, a na karneval, ktorý si pripravili, prišli v rôznych 
maskách. Videli sme tu farmára, snehulienku, hokejového trénera a mnohé iné.

Najmenším občiankom Novej Dubnice pripravili rodičia  i tento rok krásne masky. Porotu, ktorú tvorili všetci rodičia, zaujala 
najviac malinká lienka – STELKA ONDEROVÁ, potom krásna doktorka – ISABELLKA TROCHANOVÁ a KRYŠTOFKO PADYŠÁK 
zabodoval ako volské oko.

Špeciálnu cenu vyhrali rodičia LINDUŠKY GERHÁTOVEJ, ktorá do našej rozprávkovej ríše zavítala ako Červená čiapočka, mami-
na ako babička a tatino ako vlk. Spolu sme si zatancovali na obľúbené pesničky a za pripravené masky si všetci odniesli domov peknú 
odmenu. Text a foto: Janka Florianová / Andrea Uhlíková

Panorex ponúklo svoje „dos- 
ky, ktoré znamenajú svet“ 
hercom z Bratislavy, ktorí  9. 
marca odohrali inscenáciu 

„Predstavím ťa oteckovi“. 
Divadlo malo naozaj veľmi 
pozitívne ohlasy. 

Pred predstavením nám Ju-
raj Bača poskytol rozhovor, 
v ktorom opisoval, aké to je 
stvárniť postavu v komédii: 

„Táto inscenácia je veľmi 
uvoľnená a je skvele napísa-
ná, takže nie je ťažké sa vžiť 
do postavy vzhľadom na to, 
že niektoré akcie vznikajú aj 
spontánne, buď vďaka publiku 
alebo nám, hercom. Nie je to 
také isté, ako hrať vážnu po-
stavu a zanechať hlboký citový 
zážitok, ale aj vtipné postavy 
majú niečo do seba.“

Vždy ste chceli byť hercom, 
Juraj?

„Určite nie. Ja mám vyštu-
dovaný manažment. Vždy som 
ale chcel robiť niečo iné alebo 
akčnejšie, než sedieť v kance-
lárii. Buď astronaut alebo he-
rec.“

Na otázku, čo má Mária Bar-
talos na tomto predstavení 
najradšej, odpovedala takto: 

„Najradšej mám situácie pri 
skúšaní, na ktoré si občas opä-

tovne spomeniem aj pri hraní 
naživo. Skvelá je aj improvi-
zácia a reprízami sa táto mož-
nosť zhmotňuje viac, pretože 
vždy je to o inom.“

Čo je najťažšie na tom byť 
hercom pre vás, Mary?

„Niekedy je to až také psy-
cho. Človek neustále hrá život 
nejakej postavy a potom príde 
domov a snaží sa žiť ten svoj. 
Herec musí mať veľmi veľkú 
kapacitu, aby si zapamätal 
všetko a zároveň si zachoval 
vlastnú tvár.“ 

Komédie sa vždy oplatí vi-
dieť. Potešia, rozveselia a aj 
odľahčia chvíle v živote. Insce-
nácia „Predstavím ťa otecko-
vi“ bola určite vhodnou voľbou 
pre sobotný večer, ktorý niekto 
chcel stráviť v zábavnom du-
chu a zároveň si dopriať kvalit-
ný kultúrny zážitok. 

Jasmína Jakalová

„Hrdinovia v súčasnej roz-
právke“ bol názov výtvarnej 
súťaže, ktorú vyhlásila mest-
ská knižnica pre deti mater-
ských škôl v našom meste.  

A predškoláci sa  tejto témy 
zhostili na výbornú. Svojich 
obľúbených hrdinov nám na-
kreslilo 35 detí.  Ako vybrať, či 
bol krajší Shrek, vláčik Tomáš, 
Máša, prasiatko Peppa alebo 
Nemo, keď všetky kresbičky 
boli krásne? To bolo nemož-

né, preto sme ocenili všetky              
a malú pozornosť dostal každý 
súťažiaci. 

Môžete sa o tom presvedčiť 
v knižnici, kde sme práce vy-
stavili. Príďte sa pozrieť, aké 
šikovné deti nám už v tomto 
roku zasadnú do školských 
lavíc. Ďakujeme malým ma-  
liarom a ich pani učiteľkám za 
spoluprácu.
                                                                                   
Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Dňa 4. marca sme v JDS pri-
vítali pána spisovateľa Ru-
dolfa Dobiáša s moderátor-
kou Jankou Polákovou. 

Jeho pohnutý a plodný ži-
vot bol plný pádov, ale vždy sa 
opäť dokázal odraziť od zeme              
a začať od začiatku. Narodil sa 
29. 9. 1934 v Dobrej pri Tren-
číne v rodine maloroľníka. 
Voľný čas na základnej škole 
mu vypĺňala činnosť v skupi-
ne Junák. Po maturite študo-
val na Filozofi ckej fakulte UK                 
v Bratislave slovenský a ruský 
jazyk.

V roku 1953 bol odsúdený za 
velezradu na 18 rokov väzenia 
za členstvo v ilegálnej skaut-
skej skupine a  šírenie protiko-
munistických letákov.

V rámci trestu pracoval 
v Jáchymovských baniach.  
V roku 1970 bol čiastočne 
rehabilitovaný a plne reha-
bilitovaný bol v roku 1990.                                                                                  
V rokoch 1973-76 napísal päť 
rozhlasových hier, ako naprí-
klad Hviezdička alebo Ohňová 
víla.

V rokoch 1990 – 92 bol redak-

torom Slovenského denníka. 
Pôsobí v Konfederácii politic-
kých väzňov, v Rozhlasovej        
a televízne rade, v Rade SR 
pre vysielanie a retransmi-
siu. Zároveň je redaktorom 
časopisu Svedectvo a taktiež 
sa angažuje v Klube autorov 
umeleckej literatúry pri Kraj-
skej knižnici Michala Rešetku 
v Trenčíne.

Rudolf Dobiáš a  moderátor-
ka sa vhodne dopĺňali pri číta-
ní ukážok z rozsiahlej skladby 
jeho diel, ako sú napríklad 
Perličky na slniečku, Básnici 
za mrežami – vo väzení, Zvony            
a kroky atď. Toto pútavé a za-
ujímané rozprávanie pána 
Dobiáša sledovala plná sála 
členov JDS s napätím a zata-
jeným dychom. Na záver sa         
s hosťami rozlúčila predsed-
níčka  Alžbeta Kopačková a za-
želala im pevné zdravie a ešte 
veľa plodnej spisovateľskej 
činnosti. Pri odchode sympa-
tického pána spisovateľa sa 
sála rozzvučala neutíchajúcim 
potleskom. 

Soňa Kršková

Jednoťáci si tohoročné fa-
šiangy skutočne užívali. 
Po vydarenom vystúpení 

v mestskom fašiangovom 
sprievode besedovali v pon-
delok na Akadémii striebor-

ného veku so spisovateľom 
Rudolfom Dobiášom. 

Vyvrcholenie prišlo v uto-
rok, keď spolu so zástupcami  
ZO JDS z okresu  do posled-
ného miesta zaplnili sálu Kul-
túrneho domu v Kolačíne,  kde 
sa uskutočnila nefalšovaná fa-                                                                           
šiangová zábava, ktorá vyvr-
cholila tradičným „pochováva-
ním basy“.

Prítomných privítala pred-
sedníčka ZO JDS Nová Dubni-
ca  Alžbeta Kopačková.

O histórii fašiangov pre-
hovorila a krátku básničku 
predniesla naša členka Soňa 
Kršková. Základom dobrej 
zábavy je vždy dobrá hudba,                        
o ktorú sa s úspechom po-
staral pán Suchánek a spolu            

s ním do spevu a pri pochová-

vaní basy vystúpili huslisti Jo-
zef Lamačka a Jozef Polkovič.    

Odobierka s basou bola vtip-
ná a prítomným sa veľmi páči-
la. Pre tých členov, ktorí sú na-
učení chodiť skôr spávať, bol 

pripravený autobus, ktorým sa 
dopravili do Novej Dubnice. Tí 
vytrvalejší sa bavili až do 23. 
hodiny, aby sa potom  spokojní 
i zrelaxovaní vrátili domov. 

Touto cestou by som rada 
vyslovila poďakovanie členom 
výboru a našim mužom, ktorí 
sa postarali o celý priebeh tej-
to vydarenej akcie. 
                                                                           
Alžbeta Kopačková

CVČ-ko plné masiek a dobrej nálady.

Nefalšovaná fašiangová zábava v Kolačíne.

Záverečná klaňačka, ďakujeme za príjemný večer. 
Foto: Petra Hrehušová

Slnečnice v karnevalových maskách.

Knižnicu ovládli obľúbení rozprávkoví hrdinovia detí z MŠ 
Komenského sady. Foto: M. Bieliková

Beseda so spisovateľom R. Dobiašom. Foto: P. Ďuďák
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Ťuki Tour

Pamätáte si ešte prvú Su-
perstar na Slovensku? Tejto 
speváckej súťaže sa zúčast-
nil aj talentovaný spevák 
Miro Jaroš, ktorý zaujal svo-
jou energiou a  pozitívnym 
prístupom. Pred pár rokmi 
sa z fi nalistu stal spevák 
skladajúci si vlastné piesne. 
Spoločne so živou kapelou  2. 
marca  odohrali koncert pod 
názvom Ťuki Tour, ktorý bol  
určený najmladšej generácii 
- deťom. 

Dnes už nájdete veľa inter-
pretov, ktorí tvoria piesne pre 
maličkých. Miro Jaroš sa však 
líši najmä svojím prístupom, 
ktorý je naozaj originálny. Ako 
sa sám vyjadril v rozhovore, 
snaží sa, aby jeho piesne boli 
nielen plné priamych a vtip-
ných veršov, ktoré zaujmú, ale 
aby aj poučili a poukázali na 
správne hodnoty v detských 
životoch. Preto sa v piesňach 
ako „Lakomec“ či „U dokto-
ra“ vyskytujú sem-tam rady, 
ktoré motivujú deti správať sa 
slušne. Okrem toho do textov 
zaraďuje aj myšlienky, ktoré 
pomôžu dospelým nahliadnuť 
do sveta detí, pretože mnoho-
krát sa stáva, že práve dospe-
lý človek zabudne na ľahkosť         
a krásu života, ktorú vnímal          

v detských časoch. 
To, čo ho v Novej Dubnici 

prekvapilo, bola reakcia detí 
hneď pri prvej pesničke. Keď-
že sa lístky na koncert  kom-
pletne vypredali, obrovské  
množstvo detí sa postavilo pod 
pódium na úplnom začiatku a 
spievalo si s Mirom Jarošom.

Jeho interaktívny prístup k  
deťom spôsobil, že chlapci aj 
dievčatá odpovedali na jeho 
otázky bez zahanbenia a opa-
kovali po ňom zábavné taneč-
né kroky. Pracoval s publikom 
takmer neustále a odozvou sa 
mu stal hlasný potlesk a pros-
by o prídavok zo strany detí. 

Na otázku, čo ho najviac na 
koncertoch teší, odpovedal: 
„Najväčšiu radosť mám jed-
noznačne z toho, že sme dobrá 
partia. Keby sme sa v zákulisí 
nemali radi, nevyzeralo by to 
tak aj na pódiu. My sme však 
skvelý tím a spolupracuje sa 
nám skvele. Určite to je aj 
energia z ľudí na koncertoch. 
Niekedy, ešte keď si líham, my-
slím na to, že to stálo za to.“

Koncert  zožal veľký úspech 
nielen u detí, ktoré poznali tex-
ty naspamäť, ale aj u všetkých, 
ktorí strávili príjemné  sobotné 
popoludnie v Panorexe.

Jasmína Jakalová

Folkloristi zo susednej Trenčianskej Teplej. 
Foto: Peter Jelínek

Fašiangový sprievod sa rozrástol... a o rok nás bude ešte viac. Foto: Peter Jelínek

Súťaž v papkaní obľúbených teplanských koláčov. 
Foto: Peter Jelínek

Primátor Peter Marušinec sa prihovoril všetkým ženám pri 
príležitosti ich sviatku. Foto Ján Fulek.

Aj tento rok bol Panorex plný žien. Foto: Ján Fulek  Ženy si s chuťou zaspievali nestárnuce šlágre Karla Gotta. 
Foto: Ján Fulek.

Vtipným a nápaditým maskám jednoznačne kraľovali tento 
rok seniori. Foto: Peter Jelínek

Úžasné novodubnické maškary vo víre tanca. 
Foto: Peter Jelínek

Miro Jaroš v zajatí malých fanúšikov. 
Foto: Jasmína Jakalová

Fašiangy v Novej Dubnici 
Už v piatok poobede vy-

rástol v areáli amfíku skaut-
ský stan (za čo veľmi pekne 
ďakujeme), aby zastrešil kuli-
nárske špeciality fi rmy Hôrka 
z Trenčianskej Teplej.  Chlieb 
s masťou a cibuľou a výbornú 
kapustnicu z kotliny podával 
usilovný a šikovný tím okolo 
prednostky MsÚ Evky Lacko-
vičovej. A po fašiangových šiš-
kách sa doslova zaprášilo. 

„Sprievod sa už blíži“, 

oznamoval moderátor Peter 
Domáň. Onedlho ho na scéne 
krátko  nahradil folkórny súbor 
Teplanka z blízkej Trenčian-
skej Teplej. Energia a fašian-
gová nálada nastúpila na pódi-
um s Moštenskými Pajtášmi. 
Statní chlapci z Moštenca to 
poriadne rozbehli. Cigánky, je-
žibaby, čerti a trpaslíci sa točili 
vo víre tanca, do toho zástupca 
primátora mesta ponúkal živo-
tabudič, teda skôr vysokoper-

centnú infúziu a charizmatic-
ký farmár si intezívne hľadal 
medzi prítomnými ženu.  Do 
tejto pestrej zmesi vstúpilo  
Duo M a na záver už tradične 
náš Pavol Gubančok  alias ad-
ventný Karel Gott. 

Predovšetkým deti si užili 
fašiangové súťaže a prišli za-
bojovať o hodnotné ceny. Ale aj 
dospeláci sa oproti minulému 
roku polepšili, chytanie klobá-
sy a klobúkový taniec doviedli 

takmer k dokonalosti. Však 
aby nie, keď na nich čakali 
krásne výhry. Nezabudli sme 
ani na ocenenie najkrajších 
masiek. Spokojní ale určite 
odchádzali všetci! Zabíjačkové 
špeciality a bláznenie sa podľa 
chuti je tou pravou fašiango-
vou kombináciou! 

EK



KOLLÁROVCI
Piatok 17. mája o 19.00 hod.
kino Panorex   
 

Kollárovci - to je dokonalá živá hudba, temperamentný spev          
a humorné slovo, ktoré vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, 
vyčaria na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Nos-
ným pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá 
však dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento žáner 
nikdy nevyhľadávali. Vstupné do konca marca 13€, od apríla 15€              
a v deň konania koncertu 17€. 

Predpredaj vstupeniek a informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 4433 3484, kl. 110, 112,
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk

CESTOVATEĽSKÝ VEČER
S KAROLOM MARGETOM
Piatok 26. apríla o 16.00 hod.
kultúrna beseda 
 
Tentokrát vám organizátor cyklozájazdov  po celej Európe  po-
rozpráva o cestovaní na dvoch kolesách v Benátskom zálive,         
v okolí rakúskeho Karibiku (Klagenfurt am Wörthersee), ako aj 
po legendárnej Dunajskej cykloceste. Vstupné dobrovoľné. 

VEĽKÁ NOC IDE...
Veľkonočné tvorivé dielne a predaj veľkonočných výrobkov
Sobota 13. apríla v čase od 14.00  do 17.00 hod.
kino Panorex
 

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice,  veľkonočné       
a jarné dekorácie. Organizuje oddelenie kultúry MsÚ v spolu-
práci so školami, školskými zariadeniami mesta a umeleckými 
remeselníkmi.

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY FRAGILE
Nedeľa 31. marca o 19.00 hod.
kino Panorex, Vstupné: 14€

KONCERT MLADEJ PESNIČKÁRKY 
VIKI TARABOVEJ
Sobota 4. mája o 18.00 hod. 
Kultúrna beseda

Má 16 rokov, gitaru v rukách a patrí k najväčším objavom 34. roč-
níka prestížnej pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad, v ktorej 
získala druhé miesto spomedzi 161 prihlásených súťažiacich! Do 
súťaže ju prihlásil učiteľ hry na gitare Filip Siekel.
V metropole východného Slovenska zažiarila vlastnou skladbou 
so silným príbehom. Text je plný vďačnosti, úcty a pokory. Viktó-
ria spieva, že má priateľov, kde je láska viac ako stovky slov, kde 
sa cíti sama sebou a kde zrazu cíti nebo.
„Poéziu mám veľmi rada, metafory sú nádherné, ale viem s is-
totou povedať, že takéto miesto existuje. Aspoň malinké nebo na 
zemi môže mať každý. Stačí ho len vidieť – nie očami, ale srdcom. 
Pri svojich najbližších sa nemusím pretvarovať, poznajú ma so 
všetkými nedokonalosťami, a aj tak ma ľúbia. Oni sú pre mňa 
tým nebom,“ skromne priznala Viktória Tarabová.
Usmievavá a jemná študentka pochádza z Dolnej Poruby, má 
talent, píše si vlastné piesne a trocha pripomína Simu Martau-
sovú. Nakoniec, príďte sa pozrieť a hlavne počuť. Vstupné: 3€ už 
v predaji.
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NECHAJTE SA POZVAŤ VÝSTAVA

Už je to pätnásť  rokov, čo je naša krajina členom EÚ. Pri tejto 
príležitosti si aj v našom meste budete môcť užiť oslavy tohto ju-
bilea dňa 30. apríla, kedy postavíme máje v Kolačíne a na Miero-
vom námestí, kde sa uskutoční aj vystúpenie dychového orches-
tra a mažoretiek. Oslavy zakončíme už tradičným ohňostrojom.

Program osláv: 

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 Petra Marušinca 
20:05 ....... Koncert Dychového orchestra
 a mažoretiek Nová Dubnica 
20:45 ....... Lampiónový sprievod 
21:00 ....... Ohňostroj

Srdečne vás pozývame 1. mája  na Novodubnické pre-
dajné trhy na Mierovom námestí. V severnej časti ná-
mestia a na Ulici Petra Jilemnického budete môcť na-
kupovať podľa chuti od 7.00 do 15.00 hod. 

V čase od 5.00 do 16.00 hod. bude pre osobnú a hromad-
nú dopravu uzatvorená severná časť Mierového námestia        
a časť Ulice Petra Jilemnického – za križovatkou k Hotelu 
Dynamic po Ulicu Janka Kráľa. 

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase ko-
nania trhov neparkovali svoje vozidlá v týchto lokalitách.

Zároveň vám oznamujeme, 
že sa trhy 1. septembra neuskutočnia!!!

Sestry Bacmaňákové Moderátor Števo Hruštinec Hudobná skupina Profi l Hudobná skupina Akord

Novodubnické 
predajné trhy 

Oslavy vstupu do EÚ

KOLMÝ RIEČNY BREH – NAJLEPŠIE
MIESTO PRE ŽIVOT
Výstava organizovaná v spolupráci s Prírodovedeckou fakul-
tou Univerzity Komenského a Bratislavským regionálnym 
ochranárskym združením
29. apríla – 31. mája
Historická miestnosť pri mestskej knižnici 

Interaktívna výstava približuje život troch druhov vtákov – ry-
bárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. Poskytuje 
informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození a obnove 
riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostredím, ako aj 
o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť ich prežitiu          
v človekom narúšanej krajine. Je vynikajúcim prostriedkom 
environmentálnej výchovy pre žiakov základných aj stredných 
škôl, ale aj zaujímavou výstavou pre širokú verejnosť.
Slávnostná vernisáž za účasti autorov výstavy sa uskutoč-
ní v pondelok 29.apríla o 15:00 hod. Výstava bude otvorená v 
pracovných dňoch - na požiadanie vám ju otvoria pracovníčky 
mestskej knižnice nasledovne: Pondelok 9:00 - 16:00 / Utorok 
9:00 - 12:00 / Streda 10:00 - 18:00 / Štvrtok 9:00 - 16:00 / Piatok 
9:00 - 18:00.

NA  SLOVENSKEJ  ZÁBAVE / Nedeľa 14. apríla o 17.00 hod. / kino Panorex 

Nový hudobno-zábavný program jedného z najlepších slovenských zabávačov Števa Hruštinca, na ktorom odznejú piesne z jeho nové-
ho CD,  vtipy a úsmevné príhody v jeho originálnom prevedení. 
Výbornú náladu, aká vládne na typickej slovenskej zábave dotvoria legendárne hudobné skupiny Akord z Červeného Kameňa, Profi l 
z Topoľčian, ktoré v 90-tych rokoch patrili medzi najpopulárnejšie a ich piesne sú doteraz veľmi žiadané. Štvorlístok účinkujúcich 
uzatvoria heligonkárky Sestry Bacmaňákové. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú zažiť pravú slovenskú zábavu. Vstupné: 10€.
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Monika Búziková
Dňa 10. marca uplynuli 4 roky, odkedy 
nás opustila naša dcéra a sestra Monika                          
Búziková. S láskou spomínajú matka, sestra 
Jana a celá ostatná rodina.

Jozef Kupka a Mária Kupková
Dňa 31. marca si pripomenieme nedožitých 
100 rokov nášho otca, pána Jozefa Kupku, 
ktorý nás opustil v roku 2003 vo veku 84 rokov.
Dňa 9. apríla si pripomenieme 98. výročie na-
rodenín našej matky Márie Kupkovej, ktorá 
nás opustila v roku 1985 vo veku nedožitých 
64 rokov. S úctou a vďakou spomínajú synovia 
a dcéra s rodinami.

Jozef Poláček
Dňa 2. februára vo veku nedožitých 66 rokov 
nás navždy opustil Jozef Poláček z Novej 
Dubnice. Lúči sa s ním manželka, dcéry, za-
ťovia, vnučka a vnuci, pravnučka Alžbetka, 
svatka Ľudmila a ostatná smútiaca rodina. 
Zároveň ďakujeme vdp. Petrovi Šinčíkovi za 
peknú rozlúčku.

Jolana Hermanová
Dňa 13. marca uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná mama a babka 
Jolana Hermanová. S láskou a úctou spomí-
najú syn a dcéry s rodinami.

Ing. Ondrej Horňák
Dňa 23. apríla uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a otec Ondrej Horňák. S lás-
kou spomínajú manželka a deti.

Bohumil Doležel
9. marca si pripomíname 21. výročie, odke-
dy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Bohumil Doležel. 
Vždy ostaneš v našich srdciach.

Ing. Emil Filípek
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no                      
v našich srdciach stále žiješ spomienkami. 
Dňa 4. marca uplynulo 8 rokov, čo nás navždy 
opustil, milovaný manžel, otec a dedko Ing. 
Emil Filípek. Kto ťa poznal spomenie si, kto 
ťa mal rád, nikdy nezabudne. S láskou spomí-
najú dcéry, manželka a vnučky.

František Vetro
Dňa 7. marca sme si pripomenuli smutné 5. 
výročie, čo nás navždy opustil môj milova-
ný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko     
František Vetro. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou spomínajú 
manželka Evka, synovia Peter, Pavol, ne-
vesty Eva a Ingrid, vnučky Zuzanka, Ivanka,                      
Viktória, vnúčik Patrik a ostatná rodina.

Viera Kyselicová
Vzácne spomienky si v srdci ukrývame, už 
5 rokov sú jediné, čo máme. 29. marca 2019 
uplynie 5 rokov, čo nás opustila naša drahá 
Viera Kyselicová. S láskou a vďakou spomí-
najú dcéra a syn s rodinami.

Vendelín Hrvol
Dňa 11. apríla uplynie 25 rokov, kedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý 
otec Vendelín Hrvol. S láskou a úctou spomí-
na rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

Dušan Jung
Odišiel si tíško ako sen. Zostali v našom srd-
ci spomienky len. Dňa 5. marca uplynul rok, 
kedy nás opustil môj milovaný manžel, otec                                     
a dedko Dušan Jung. Venujte mu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomína manželka, syn               
a dcéra.

Pavol Kapusník
Dňa 19. marca uplynulo 20 rokov, keď nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec               
a dedko Pavol Kapusník. Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na teba s láskou spomíname. S láskou 
spomínajú manželka Mária a deti s rodinami.

Dňa 02. 02. 2019 o 16.02 hod. na Mierovom námestí 55 bola       
hliadkou mestskej polície spozorovaná dvojica žien so psami. 
Pri kontrole bolo zistené, že ide o osoby, ktoré nemali prihláse-
ných svojich psov na Mestskom úrade v Novej Dubnici v zmysle 
VZN č. 11/2018 a zároveň bolo zistené, že za obdobný priestupok 
boli riešené už v mesiaci január 2019. Vec bola opätovne riešená           
v blokom konaní.

Dňa 25. 02. 2019 o 23.21 hod. hliadka mestskej polície spozoro-
vala na Ul. SNP 7 zaparkované úžitkové motorové vozidlo, ktoré-
ho vodič parkuje takým spôsobom, že bráni vo vjazde na miesto 
vyhradené pre vozidlá prepravujúce osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím a zároveň neponechal 1,5m voľnej plochy určenej 
pre chodcov. Vodič na požiadanie odmietol hliadke mestskej 
polície preukázať svoju totožnosť, bol arogantný a odmietal sa 
s príslušníkmi baviť. Hliadka mestskej polície bola nútená proti 
24-ročnému obyvateľovi mesta použiť donucovacie prostriedky    
v zmysle zákona. Dopravný priestupok v súčasnosti rieši Poli-
cajný zbor SR.

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

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Pozrieť sa zblízka na príčiny našich zranení môže byť bolestivý, háklivý proces: niečo, čomu sa inštinktívne vyhýbame.
Ale ak obidvaja partneri naberú odvahu postaviť sa tvárou v tvár minulosti, výsledky prinesú trvalú zmenu.
Ak sa nakopilo veľa nevyriešených zranení a hnevu, musíme odblokovať odtokový kanál nasledovným postupom: Hovoriť                       
o zranení - Byť pripravený požiadať o odpustenie - Rozhodnúť sa odpustiť jeden druhému.

Tento proces je ako kanál, ktorý odplavuje zranenia, aby neškodili nášmu vzťahu. Ak sa podarí vyčistiť minulosť, treba sa 
rozhodnúť riešiť každá malé či veľké zranenie hneď, ako k nemu dôjde a nedovoliť už viac takéto ich hromadenie.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

PROSBA OBČANOM

Aj kvapka pomôže
Dňa 23. 1. 2019 som prišiel o strechu nad hlavou.
Požiar záhradnej chatky na Dubovci bol neúprosný. 

Touto cestou Vás prosím o malú fi nančnú výpomoc,
aby som na jeseň opäť býval vo svojom. 

Aj malá čiastka (kvapka) pomôže. 
Všetkým spoluobčanom vopred pekne Ďakujem
a prajem pevné zdravie.

Moje číslo účtu: 
SK10 6500 0000 0000 9544 7883

Ľuboš Švančárek
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Počas poslednej februárovej 
nedele prebiehal v športovej 
hale turnaj žiakov kategórie 

U15 a mladší, ktorý usporia-
dal TJ Družstevník Kolačín.

Turnaja sa zúčastnilo 7 
družstiev, ktoré odohrali sys-
témom každý s každým spo-
lu 21 zápasov. Všetky zápasy 
sa odohrali v duchu fair play, 
za čo si všetci zúčastnení za-        
slúžia pochvalu. 

O vyrovnanej konkurencii 
tímov svedčí aj fakt, že rozdiel 
medzi prvým a štvrtým tímom 
bol len jeden bod. 

Najviac sa darilo chlapcom 
FK Nová Dubnica (13 b.),dru-
há bola Svinná (13 b.) a tretie 
Motešice (12 b.). Domáci Kola-
čín (12 b.) obsadil 4.miesto, za 
ním skončili Bobot (6 b.), Selec 
(2 b.) a Dolná Súča (1 b.).

Výsledky zápasov:
Kolačín - Bobot 3:2 / N. Dubni-
ca - Motešice 2:0 / Svinná - D. 
Súča 4:0 / Bobot - Selec 1:1 / 
Kolačín - N. Dubnica 2:1 / Svin-
ná - Motešice 3:1 / D. Súča - Se-
lec 0:0 / Bobot - N. Dubnica 2:2 

/ Kolačín - Svinná 0:2 / Moteši-
ce - Selec 3:1 / Bobot - D. Súča 
2:1 / Svinná - N. Dubnica 0:1 / 
Kolačín - Selec 1:0 / Motešice - 
D. Súča 3:1 / Bobot - Svinná 0:0 
/ N.Dubnica - Selec 1:0 / Kola-
čín - Motešice 1:4 / N. Dubnica 
- D. Súča 1:0 / Motešice - Bobot 
3:1 / Selec - Svinná 1:3 / Kolačín 
- D. Súča 3:0.

Po turnaji boli ocenení aj 
najlepší jednotlivci. Najlepším 
strelcom sa stal Marko Lacík 
z Motešíc, najlepšou hráčkou 
Vanesa Panáková zo Selca         
a najlepším brankárom Peter 
Kuric z Kolačína, ktorý počas 
turnaja vypomáhal aj chlap-
com z Novej Dubnice.

Poďakovanie za prípravu 
turnaja patrí ZŠ na Ulici J. 
Kráľa, organizačnému tímu       
a obom rozhodcom.
               
JP

Vyrovnaný futbalový turnaj

Majstri kraja aj do tretice

EXPEDÍCIE 2019

Spolu dokážeme viac

V prebiehajúcej stolno-te-
nisovej sezóne bola 24. feb-                                                                          
ruára ukončená séria turna-
jov družstiev v 1. lige starších 
žiakov Trenčianskeho kraja, 
kde malo svoje zastúpenie aj 
družstvo MK stolného tenisu 
Nová Dubnica. 

Tento rok v zložení Mar-
tin Pšenka, Marek Palieska, 
Richard Veselka a Nicolas 
Prachár. S radosťou konštatu-
jeme, že už tretí rok po sebe 
zvíťazili hráči nášho oddielu 
bez prehry  pomerom bodov 
79:11. 

Spolu s družstvom ŠKM 
Trenčín si vybojovali právo 
štartu v kvalifi kácii o postup 
na Majstrovstvá Slovenska. 

Hlavným strojcom úspechu 
bol M. Pšenka, ktorý počas 
troch rokov nenašiel v tejto sú-
ťaži premožiteľa. Výsledkovo 
sa mu priblížil v tejto sezóne 
M. Palieska s jednou prehrou. 
R.Veselka a N. Prachár, vekom 
ešte mladší žiaci, pri nich zís-
kavali cenné skúsenosti i po-
trebné body, a sú prísľubom 
do ďalšej sezóny, v ktorej už 
nemôže z dôvodu veku  hrať 
M. Pšenka. 

Chlapcom prajeme veľa 
šťastia v kvalifi kácii, ktorá 
bude 24. marca a ďakujeme za 
poctivý prístup k reprezentácii 
klubu.  

      
Milan Ondřejíček

OZ Karpaty a Klub slovenských turistov pozývajú na 33. roč-
ník medzinárodného stretnutia expedičných turistov a ne-
tradičných cestovateľov EXPEDÍCIE 2019.

Na akcii bude desať prednášateľov na širokom plátne prezen-
tovať vydarené podujatia z nenarušených alebo málo naruše-
ných oblastí, ktorým sa spravidla vyhýbajú masmédiá a cestovný 
ruch.

Podujatie sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 na Fakulte 
elektrotechniky a informatiky STU v areáli Mlynskej doliny 
v Bratislave v čase od 10.00  do 19.00 hod.

Svetozár Krno
predseda Komisie pre expedičnú turistiku
pri sekcii PT Klubu slovenských turistov
E-mail: karpaty84@gmail.com
www.expedicie.estranky.sk

Členovia a sympatizanti KST Kolačín, dňa 30.3.2019 (v sobotu) od 
7.30 sa bude konať brigáda - sadenie stromčekov. 
Čím viac nás bude, tým skôr budeme mať hotovo. Svoj záujem 
prejavte zavolaním na tel.č.0911782539 kvôli organizačnému za-
bezpečeniu. Tešíme sa na vás.

Michal Hál
predseda KST Kolačín

Tím žiakov TJ Družstevník Kolačín. Horný rad zľava: tréner 
Juraj Porubčan, Jakub Porubčan, Filip Falath, Martin Tašár, 
Matej Púčik, František Samul, tréner Peter Falath. Dolný rad 
zľava: Jakub Mlynek, Patrik Čačko, Peter Kuric, Vojtech Mora-
vec, Daniel Závodský, Patrik Kapusník.

Družstvo MK stolného tenisu Nová Dubnica v zložení Martin 
Pšenka, Marek Palieska, Richard Veselka a Nicolas Prachár (na 
snímke zľava). Foto: Juraj Pšenka

Relaxovali a športovali zároveň

Únia žien Slovenska v Novej 
Dubnici uskutočnila nedáv-
no pre svoje členky fašian-
gové posedenie, spojené so 

súťažou v bowlingu. 

Tie, ktoré mali chuť zašpor-
tovať si, vytvorili dve družstvá, 

posilnili ich aj manželia niekto-
rých členiek. S chuťou sa pus-
tili do zápolenia na bowlingo-
vých dráhach. Výkriky radosti 
z vydarených hodov sa strie-
dali so sklamaním, keď bow-
lingová guľa nabrala iný smer                                                                   
a nedorazila do cieľa. Súťažia-
ce sa navzájom povzbudzovali 
a radili si, aký postoj majú za-
ujať, aby sa im podarilo zvaliť 
čo najväčší počet kolkov. Bolo 
vidno, že si svoje výkony uží-
vajú. V príjemnej atmosfére si 
nielen zašportovali, ale pri fa-
šiangovom občerstvení sa na-
vzájom aj porozprávali, vyme-
nili si svoje názory a postrehy, 
odzneli návrhy na ďalšiu čin-
nosť organizácie. Určite toto 
športovo spoločenské stretnu-
tie prispelo k utuženiu vzťahov 
medzi členkami.

Opäť sa potvrdilo, že re-

lax a zábava sú v súčasnom 
uponáhľanom živote dôleži-
té. Aspoň na chvíľu tak mohli 
zabudnúť na svoje starosti                         
a zdravotné ťažkosti.

Po zrátaní bodov na  jednot-
livých dráhach bolo umiest-
nenie nasledovné: 1. miesto                   
a 112 bodov získala M.                                                                  
Kubicová, druhá bola V.                              
Berčíková so ziskom 79 bodov, 
3.  miesto so 71 bodmi obsadila 
M. Vranková.

Z mužov sa najlepšie darilo 
M. Faturíkovi, ktorý za zvalené 
kolky získal 112 bodov. 

Víťazom srdečne blahože-
láme a tešíme sa na ďalšiu ta- 
kúto vydarenú akciu.    

M. Babuková

Ocenení súťažiaci: M. Faturík, M. Vranková, M. Kubicová
a V. Berčíková. Foto: M. Babuková


