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Koncert skupiny La Gioia
Speváci La Gioia spolu so Simple Lounge Quartet.
Viac vo fotoreportáži na strane 5.

Úspešný zájazd do Maďarska
Mažoretky počas vystúpenia v maďarskom Móre.
Dočítate sa na strane 5.

Novodubnické Vianoce 2018 
Aké podujatia nás čakajú počas decembra?

Viac na strane 8.

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Návšteva delegácie
z partnerského mesta Dubna 

V období od 22. do 24. ok-
tóbra 2018 navštívila naše 
mesto  delegácia z Ruskej 
federácie, z nášho partner-
ského mesta Dubna.

Cieľom návštevy v zložení 
Vladimír Bobrov (prezident 
Obchodnej komory mesta 
Dubna), Alena Vojnovova       
(riaditeľka Centra pre me-
dzinárodnú mobilitu a rozvoj 
Univerzity Dubna) a Michajil 
Arijarskij (konateľ spoločnos-
ti Ejliton, zástupca riaditeľov  
skupiny spoločností   Obchod-
no-ekonomickej zóny Dubna),  
boli rokovania v oblasti  roz-
voja spolupráce, vzdelávania         
a podnikania.

Prvé rokovanie sa uskutoč-
nilo s primátorom mesta Nová 
Dubnica Petrom Marušincom. 
Primátor skonštatoval, že spo-
lupráca medzi mestami Nová 
Dubnica a Dubna sa dynamic-
ky rozvíja na základe dohody    
o spolupráci z 18. apríla 2011  
a následnej dohody o partner-
stve z 3. septembra 2014. Poďa-
koval prezidentovi  Obchodnej 
komory pánovi Bobrovovi za 

aktívnu podporu spolupráce    
a zároveň informoval dele-
gáciu o programe rokovaní             
v inštitúciách v meste a taktiež 
programe vo fi rmách v regió-
ne zorganizovaných v spolu-
práci s obchodnými komorami 
v Trenčíne a Žiline. 

Počas rokovania si part-
neri vymieňali informácie                     
o najdôležitejších udalostiach 
v mestách, ku ktorým došlo      
v priebehu roka, od dátumu 
posledného stretnutia.

Po návšteve spoločnosti 
EVPÚ, a.s., delegácia navští-
vila Spojenú školu sv. Jána 
Bosca. Hostí obzvlášť zaujali 
učebne technického lýcea, 
štúdijný program a aktivi-
ty, ktoré  predstavil riaditeľ 
Ľuboš Valt. Rozprávalo sa                        
o kontaktoch medzi študentmi 
technického lýcea a študentmi 
univerzity v Dubne, ktoré sa 
nadviazali počas výmenného 
pobytu slovenských študentov 
v Dubne v marci tohto roku.  
Aj v budúcnosti sa plánuje po-
kračovať v tejto praxi, prípad-
ne aj s  možnosťou stáže či už 

na Univerzite v Dubne alebo 
na Technickom lýceu v Novej 
Dubnici.

Ďalšie rokovania sa usku-
točnili s rektorom Trenčian-
skej univerzity Alexandra 
Dubčeka v Trenčíne docentom 
Jozefom Habánikom. Po pred-
stavení štúdijných odborov       
a programoch medzinárodnej 
spolupráce obidvoch univer-
zít, sa diskutovalo o otázkach 
záujmu spolupráce univerzity 

v Trenčíne a  v Dubne.  Účast-
níci sa stretli  so spoločným 
záujmom o realizáciu nových 
príležitostí na mobilitu pre 
študentov a pedagógov, ako aj 
o spoluprácu na rozvoji kapa-
cít univerzít a výmene osved-
čených postupov v rámci pro-
gramu Erasmus+ (program 
Európskej únie zameraný na 
podporu spolupráce v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípra-
vy, mládeže a športu na obdo-
bie od roku 2014 do roku 2020).

Program delegácie v Tren-
číne pokračoval rokovaním       
s Jánom Václavom, predse-
dom Slovenskej obchodnej                  
a priemyselnej komory v Tren-
číne. Hovorilo sa o nadviazaní 
kontaktov medzi spoločnosťa-
mi jednotlivých krajín, o mož-
nostiach vstupu  na zahranič-
né trhy.   

V Žiline zástupcovia mesta 
Dubna rokovali s predstavi-
teľmi SOPK Žilina a Žilinskej 
univerzity.

Vladimír Bobrov poďakoval 
primátorovi Petrovi Maru-
šincovi za srdečné privítanie,  
dobrú organizáciu návštevy, 
poznamenal, že všetky rokova-
nia boli veľmi produktívne, ko-
nali sa v atmosfére spoločného 
záujmu s predpokladom k ďal-
šiemu rozvoju spolupráce.

Dňa 8. novembra 2018 sa zišli 
poslanci na svojom posled-
nom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva vo volebnom 
období 2014 – 2018  tradične 
v priestoroch Kultúrnej be-
sedy  v Novej Dubnici. 

Pozvánka obsahovala 8 bo-
dov, s ktorými sa poslanci bez 
problémov vysporiadali.

V úvode rokovania prednies-
la hlavná kontrolórka správu                                                            
o výsledku realizovanej kon- 
troly a správu o plnení uznese-
nia prijatého na rokovaní MsZ.

Nasledovala správa o hos-
podárení s rozpočtom mesta 
Nová Dubnica za 1. – 9. me-  
siac 2018. Porovnaním príjmov 
a výdavkov v sledovanom 
období je prebytok vo výške 
489 620,94 €, pričom príjmy 
sú plnené na 78 % a výdavky 
na  67 %. Spolu s fi nančnými 
operáciami je rozpočet vy-
rovnaný a výsledok hospodá-
renia mesta s rozpočtom je                                                        
1 001 668,07 €.

Ďalším nie menej dôležitým 
bodom rokovania mestského 
zastupiteľstva bol návrh na 

zmenu rozpočtu mesta Nová 
Dubnica na rok 2018. Poslanci 
schválili zvýšenie fi nančných 
prostriedkov  v celkovom ob-
jeme o 93 430 € a to príjmovej        
i výdavkovej časti.

V ďalšej časti rokovania sa 
poslanci zaoberali zmenou 
uznesení, a to uznesenia č. 83 
zo dňa 20. 09. 2017, v ktorom 
bolo potrebné zosúladiť výme-
ru pozemku s aktuálnym sta-
vom v katastri nehnuteľností. 
V uznesení č. 118 zo dňa 04. 11. 
2015 bol schválený odpredaj 
lisu ekopack 50 za cenu 3000 €. 
Lis sa do dnešného dňa nepo-
darilo odpredať, preto bolo po-
trebné uznesenie zmeniť.

Posledným bodom rokova-
nia mestského zastupiteľstva 
nielen v roku 2018, ale vo vo-
lebnom období 2014 – 2018 bol 
návrh na schválenie odmien. 
Poslanci schválili odmenu 
hlavnej kontrolórke a všetkým 
poslancom MsZ.

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

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice
XXVIII. ročníkČíslo 11 Zdarma

November 2018
ISSN 1338-788X

Milí spoluobčania,

dovoľte mi sa Vám touto cestou úprimne z celého 
srdca poďakovať za dôveru, ktorá sa mi dostala od Vás 
občanov v tohtoročných komunálnych voľbách. 

Úprimne musím povedať, že dôvera ktorú ste mi dali, 
bola aj pre mňa samého príjemným prekvapením                      
a zároveň jedným obrovským záväzkom do ďalších 
rokov práce. 

Pevne verím, že aj s novým zastupiteľstvom budeme 
spolupracovať a prijímať také rozhodnutia, ktoré budú 
prospešné pre rozvoj nášho mesta, aby sme mohli 
napredovať a robiť naše okolie ešte krajším.  

Poslancom do nového volebného obdobia prajem pevné 
zdravie, triezvu myseľ a chuť pracovať k spokojnosti 
všetkých občanov nášho mesta.

Peter Marušinec, primátor mesta

Poďakovanie primátora

Prezident Obchodnej komory mesta Dubna V. Bobrov s primátorom mesta. Foto: J. Oriešková

Delegácia na pôde Trenčianskej univerzity prijatá rektorom 
J. Habánikom (tretí zľava). Foto: OS
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Výsledky Komunálnych volieb
v meste Nová Dubnica

RTVS – Slovenská televízia porušila zákon

P. č. Priezvisko Meno okr. 1 okr. 2 okr. 3 okr. 4 okr. 5 okr. 6 okr. 7 okr. 8 okr. 9 SPOLU %

1 Kramár Tibor 44 38 69 69 36 72 39 22 41 430 10,61%
2 Krúpová Gabriela 25 23 40 58 42 48 25 27 65 353 8,71%
3 Marušinec Peter 337 326 366 409 418 425 409 327 254 3271 80,69%

406 387 475 536 496 545 473 376 360 4 054 100,00%SPOLU

Primátor

P. č. Priezvisko Meno okr. 1 okr. 2 okr. 3 okr. 4 Počet hlasov %

1 Augustínová Mária 233 204 278 362 1 077 12,28%
2 Marušinec Jaroslav 185 179 209 231 804 9,16%
3 Bukovčák Michal 136 134 205 258 733 8,36%
4 Zemko Tomáš 125 125 150 226 626 7,14%
5 Perichta Peter 110 105 174 185 574 6,54%
6 Šošovičková Jana 118 102 178 173 571 6,51%
7 Cucík Lukáš 135 107 149 137 528 6,02%
8 Králiková Júlia 123 142 131 127 523 5,96%
9 Babuková Marta 112 93 144 167 516 5,88%
10 Kramár Tibor 95 91 128 134 448 5,11%
11 Kusý Jaroslav 72 69 134 159 434 4,95%
12 Janíková Drahomíra 86 122 108 101 417 4,75%
13 Kunert Ľubomír 91 77 126 105 399 4,55%
14 Prekop Štefan 97 78 96 116 387 4,41%
15 Plánek Matej 84 80 85 120 369 4,21%
16 Mikláš Bohumil 68 52 112 135 367 4,18%

1 870 1 760 2 407 2 736 8 773 100,00%SPOLU

Volebný obvod č. 1

P. č. Priezvisko Meno okr. 5 okr. 6 okr. 7 okr. 8 Počet hlasov %

1 Pažítka Pavol 295 293 281 215 1 084 11,86%
2 Bezdeda Vincent 299 242 286 249 1 076 11,77%
3 Hoľba Miroslav 155 284 198 171 808 8,84%
4 Dvorský Štefan 145 275 187 109 716 7,83%
5 Bukovčák Jozef 154 243 192 119 708 7,74%
6 Cucík Štefan 237 118 164 138 657 7,19%
7 Pekařová Iveta 130 222 150 123 625 6,84%
8 Galovič Ľubomír 228 94 158 111 591 6,46%
9 Vaská Andrea 185 111 146 130 572 6,26%
10 Doman Michal 171 127 137 106 541 5,92%
11 Lendel Peter 107 140 91 76 414 4,53%
12 Strapko Miloš 91 129 110 70 400 4,38%
13 Rybák Roman 89 140 95 49 373 4,08%
14 Púš Peter 60 136 59 35 290 3,17%
15 Krúpová Gabriela 69 97 75 46 287 3,14%

2 415 2 651 2 329 1 747 9 142 100,00%SPOLU

Volebný obvod č. 2

P. č. Priezvisko Meno Počet hlasov %

1 Ovečka Miroslav 76 21,47%
2 Polakovič Lukáš 54 15,25%
3 Tlapák Jaroslav 224 63,28%

354 100,00%SPOLU

Volebný obvod č. 3

Červenou farbou je zvýraznený zvolený
primátor a poslanci v jednotlivých 
volebných obvodoch.

94-ročná Mária Chudadová volila v Zariadení pre seniorov. 
Foto: Pavol Gubančok 

Členovia volebnej komisie volebného okrsku č. 6 sčítavajú 
hlasy. Foto: Pavol Gubančok 

Voľby do orgánov 
mestskej samosprávy  
v našom meste 

Aj v Novej Dubnici sme si       
v sobotu, 10. novembra 2018 
volili svojich zástupcov do 
orgánov samosprávy mesta.

Mestský úrad v Novej Dub-
nici spracoval v súlade so zá-
konom č. 180/2014 Z. z. o pod-
mienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov organi-
začné zabezpečenie volieb. Na 
jeho príprave, ako i samotnom 
priebehu, sa podieľali zamest-
nanci mesta  v súčinnosti  s ve-
dením mesta, predstaviteľmi 
politických strán a hnutí  zare-
gistrovaných v našom meste.

Najvyšším riadiacim orgá-
nom v meste bola  mestská 
volebná komisia, ktorá bola        
5-členná a bola zložená zo 
zástupcov politických strán 
a hnutí, ktorí podávali kandi-
dátnu listinu  na poslancov  
do mestského zastupiteľstva 
alebo na primátora mesta. 
Mestská volebná komisia ria-
dila činnosť 9 okrskových vo-
lebných komisií.

Na základe predložených 
kandidátnych listín  mestská 
volebná komisia zaregistrova-
la 3 kandidátov na funkciu pri-
mátora mesta a 34 kandidátov  
na poslancov do mestského 
zastupiteľstva. Všetci kandidá-
ti splnili zákonom predpísané 
náležitosti a ich kandidátne 
listiny boli zaregistrované.

Mestská volebná komisia 
po zaregistrovaní  kandidát-
nych listín tieto  zverejnila   na 
úradnej tabuli, internetovej 
stránke mesta, ako i v mest-
ských novinách. 

Možno konštatovať, že  všet-
ky úlohy boli po časovej a vec- 
nej stránke dôsledne plnené. 

Komisie pracovali v 5-člennom 
zložení a na úspešnom prie-
behu volieb sa podieľali všetci 
členovia, ako i zapisovateľky 
okrskových volebných komisií. 
Na celý priebeh volieb dohlia-
dala nielen štátna, ale i mest-
ská polícia. Ani jedna z nich 
nezaznamenala žiadne naru-
šenie volieb, ktoré sa po celý 
čas niesli v pokojnom duchu.

Volebná kampaň prebiehala  
v medziach zákona a  v zmysle  
prijatého všeobecne záväzné-
ho nariadenia.

Výsledky volieb za celé mes-
to spracovávala mestská vo-
lebná komisia, ktorá ich pred-
kladala Obvodnej volebnej 
komisii v Trenčíne.  

Ak porovnáme volebnú 
účasť v tohtoročných komu-
nálnych voľbách s rokom  2014, 
môžeme konštatovať pokles 
účasti voličov, ktorý sa znížil 
o 5,62%. V roku 2014 prišlo 
k urnám z celkového počtu  
9796 oprávnených voličov 4942 
(50,82%), v roku 2018 sa z cel-
kového počtu 9602 zapísaných 
oprávnených voličov zúčast-
nilo hlasovania 4163 (45,20%). 
Pokiaľ ide o voľbu primátora 
mesta, v  roku 2014 získal Peter 
Marušinec celkovo 3637  hla-
sov, čo predstavovalo 74,32%. 
V tohtoročných komunálnych 
voľbách 10. novembra  zvolilo   
Petra Marušinca za primátora 
mesta 3271 (80,69 %), s  veľkým 
odstupom od druhého kandi-
dáta v poradí, ktorý získal  430 
hlasov. Tretí  kandidát v poradí 
získal 353 hlasov.

Dagmar Gregušová

Dňa 15. 4. 2018 v čase oko-
lo 13:00 hod. odvysielala Slo-
venská televízia na Jednotke 
program Občan za dverami               
s názvom „Nová Dubnica – 
starý prístup II,“ v ktorom kri-
tizovala Mesto Nová Dubnica 
a primátora Petra Marušinca  
za to, že  spoločnosť Termono-
va nemohla zrealizovať pripo-
jenie fi riem nachádzajúcich sa 

v priemyselnej zóne Hliny ako 
aj obytných domov v obytnej 
zóne Dlhé Diely na dodávky 
tepla.

Vzhľadom k tomu, že v re-
portáži nebolo odprezentova-
né stanovisko primátora, mes-
to podalo sťažnosť na Radu 
pre vysielanie a retransmisiu, 
ktorá po preskúmaní sťažnosť 

vyhodnotila ako opodstatnenú. 
To znamená, že relácia bola 
tendenčná, účelovo spraco-
vaná tak, aby navodila dojem, 
že Mesto Nová Dubnica a jeho 
vedenie úmyselne poškodzuje 
spoločnosť Termonova, a.s.

Rada pre vysielanie a re-
transmisiu skonštatovala, 
že televízia porušila povin-

nosť zabezpečiť objektív-                   
nosť a nestrannosť politicko-
-publicistického programu 
a súčasne uložila televízii 
sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 

Celé znenie textu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu je 
zverejnené na webovej strán-
ke mesta.
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Oznamujeme Novodubniča-
nom, že v období december 
2018 – január 2019 bude pre 
verejnosť zberný dvor otvo-
rený nasledovne:

Zmena sa týka skrátenia 
otváracej doby v stredu – z dô-
vodu skorého zotmenia bude 
zberný dvor otvorený len do 
štvrtej poobede. Nie je dobre 
osvetlený - s odpadmi by ste 
sa tam hrali na slepú babu. Sa-
mozrejme, počas vianočných 
sviatkov a na Nový rok  bude 
zberný dvor zatvorený.

Pre pripomenutie: 
1. Obyvatelia Novej Dubni-
ce môžu na zbernom dvore 
bezplatne odovzdať oddelene 
zbierané zložky odpadov: pa-
pier a lepenku, plasty, sklo, 
kovy, kompozity (tetrapaky), 
elektroodpad, nebezpečný od-
pad, šatstvo a textil, odpad zo 
zelene, objemný odpad, dre-
vo, opotrebované pneumatiky         
z osobných vozidiel bez diskov, 
jedlé oleje. 

2. Drobný stavebný odpad je 
možné odovzdať za odplatu, 
nakoľko v meste Nová Dub-
nica je zavedený množstvový 

zber drobného stavebného 
odpadu. Sadzba poplatku je 
nasledovná:
a) za vytriedený stavebný od-
pad, bez prímesí, ktorý môže-
me odovzdať na recykláciu: 
sadzba 0,025 € za 1kg odpadu
b) za zmesový stavebný od-
pad s prímesami plastov, dre-
va, ktorý musíme odviezť na 
skládku odpadov: sadzba 0,040 
€ za 1kg odpadu.
Dovezený stavebný odpad sa 
odváži na mostovej váhe a na 
základe skutočne odovzdané-
ho množstva zaplatíte v hoto-
vosti určený poplatok. 

3. Na zbernom dvore je po-
trebné preukázať sa vlastným 
občianskym preukazom, prí-
padne iným dokladom, potvr-
dzujúcim totožnosť občana          
a jeho trvalý pobyt, prípadne 
dokladom o platení poplatku 
za odpad v meste Nová Dubni-
ca, ak nie je obyvateľom Novej 
Dubnice (napr. vlastní tu len 
nehnuteľnosť).

4. Odpady ukladáme a roz-
deľujeme podľa pokynov 
správcu zberného dvora. Pre 
urýchlenie vykládky odpadu 
odporúčame odpad doviezť už 
vytriedený na zložky (plasty, 
papier, kovy, drevo, murivo...).

5.  Pri návšteve zberného dvo-
ra je potrebné chrániť si svoje 
zdravie a venovať zvýšenú 
pozornosť pri pohybe na zber-

nom dvore - či už pešo, alebo 
vo vozidle.

6. Na zbernom dvore je možné 
odobrať si pre opätovné použi-
tie niektoré druhy odpadov – 
funkčný nábytok, knihy, hrač-
ky, bicykle a pod., nie je však 
prípustné bez vedomia správ-
cov zberného dvora zasahovať 
do odpadov, vyťahovať odpad     
z kontajnerov, a podobne. Nie 
je možné odobrať si nebezpeč-
né druhy odpadov. 

7. Na zbernom dvore sa neo-
doberá zmesový komunálny 
odpad (ten patrí do kontajne-
ra v mieste bydliska), preto 
je každý návštevník zberného 
dvora povinný doviezť odpa-
dy buď roztriedené na zložky, 
alebo pod dohľadom správcu 

zberného dvora triediť a odde-
lene ukladať jednotlivé zložky 
komunálnych odpadov.

Potrebujete vypratať niečo 
z bytu, pivnice, garáže? Ne-
tvorte čiernu skládku pri kon-
tajneroch v meste, ale dovezte 
jednotlivé druhy odpadov na 
zberný dvor! 

Máte nejaké otázky o odpa-
doch, pripomienky či podnety? 
Volajte, píšte, príďte nám pove-
dať: oddelenie ŽP, MsÚ Nová 
Dubnica, tel.: 042/4433484 
klapka 160 alebo 161, mobil: 
0918 323 276, e-mail: basna@
novadubnica.sk, zahorcova@
novadubnica.sk. 

Ďakujeme všetkým poriad-
nym, ktorí v hojnom počte vyu-
žívajú služby zberného dvora.

V častiach Novej Dubnice s prevažujúcou zástavbou rodinných domov sa triedenie odpadu realizuje systémom TRIEDENÉ-
HO VRECOVÉHO ZBERU: Do vriec triedime plasty, papier, kovy, tetrapaky a sklo. Odvoz je zabezpečovaný raz mesačne.

ŠTVRTOK: 10.1. 7.2. 7.3. 4.4. 16.5. 13.6.

Ulice: Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom,
+ nové ulice na Dlhých dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé Diely.

Vrecia s triedeným odpadom  (každú zložku treba triediť do vreca zvlášť, nemiešame papier s plastmi a pod!) vykladáme vždy ráno 
v deň vývozu do 6:30 hod. pred dom k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Vrecia zaviažte, aby sa ich obsah nevysýpal pri ma-
nipulácii a odvoze. Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec.  V prípade, ak  vám vrecia budú odcudzené, alebo vám 
budú chýbať, na oddelení ŽP vám vydáme ďalšie. Pri odvoze vriec s triedeným odpadom môžeme vyložiť spolu s  vrecami aj dobre 
uzatvorenú fľašu s použitým jedlým olejom. 

Kalendár vývozov odpadov na celý rok 2019 pre IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín vám bude doručený do poštovej schránky v prie-
behu januára 2019.Veríme, že triedenie a recyklácia odpadov je dôležitá pre každého Novodubničana a v budúcom roku ešte zlepšíme 
naše výsledky a na skládku uložíme menej odpadu ako doteraz. Čistej a  zdravej planéte Zem zdar!

Oddelenie životného prostredia

V dňoch 14. 1. 2019 (pondelok) a 28. 1. 2019 (pondelok)
sa v meste Nová Dubnica uskutoční celomestský zber vianočných stromčekov.

Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám kontajnerov pri bytových domoch 
jeden deň pred zvozom. V ostatné dni môžu občania vianočné stromčeky priniesť na zberný dvor na Topoľovej ulici v rámci otváracích 
hodín. Všetkým občanom ďakujeme za spoluprácu.

Oddelenie životného prostredia

UTOROK: 8.1. 5.2. 5.3. 2.4. 14.5. 11.6.

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

Dušičky sú za nami a ob-
chodné domy nám už nie-
koľko týždňov intenzívne 
ponúkajú informáciu, že 
sa blížia Vianoce.  Poďme 
si teda posvietiť na najvý-
raznejší súčasný symbol Via-
noc – vianočný stromček. 

Prekvapivé je už len to, 
koľko rôznych nárečových vý-
razov ho pomenúva: jezuľan, 
polazník, kriskindel/kriskin-
dla, podľažnik, krispán, má-
jik, kračúnsky strom, drevo, 
borovka. Neviem, čo vy, ale 
ja odteraz  budem zdobiť už 
len kriskindlu.  Zdobiť sa má 
až na Štedrý deň, vydržať by 
mal do Troch kráľov. Darčeky 
sa pod stromček kladú vraj až 
od 20. storočia. V niektorých 
krajinách sa malý stromček 
vešal nad štedrovečerný stôl, 
zavesený špičkou nadol. Po-
znám rodiny, kde tak vešajú 
stromček doteraz – kvôli do-
mácemu miláčikovi – kocúro-
vi, ktorý by si inak zo stromče-
ka spravil preliezku. 

Tradícia ozdobovania strom-                                                                  
čekov pochádza z nemeckých 
miest, bohatší mešťania zdo-
bili stromček cukrovinkami, 
ďatlami, papierovými ruža-
mi. Na dedinách sa vešali 
na stromček jabĺčka, orechy, 
slamené ozdoby, perníky. 
Stromček sa najprv nezdobil 
sviečkami – pravdepodobne 
boli aj kedysi prísne proti-
požiarne opatrenia. Jedna               
z prvých správ o ozdobenom 
a osvetlenom vianočnom 
stromčeku v miestnosti je          
v kronike mesta Brémy z roku 
1570. Módu zdobenia vianoč-
ných stromčekov spočiatku 
prijímali viac protestanti ako 
katolíci. Katolícka cirkev pova-
žovala tento zvyk za pohanský, 
pretože podobnými symbolmi  
oslavovali pohanských bohov 
Germáni a Kelti v čase slno-
vratu. 

Na Slovensko začali via-
nočné stromčeky prenikať do 
miest koncom 18. storočia, do 
dedín od konca 19. Storočia.  
A oveľa, oveľa neskôr zavítal 
k nám príbuzný vianočného 
stromčeka – umelý stromček. 
Pamätám, ako si ho rodičia aj 
starí rodičia nadšene donies-
li niekedy v deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia. 
Vyzeral ako opršaný a opad-
nutý smrečok, ale niekoľ-
ko rokov sme sa ho poctivo 
snažili „opekniť“ ozdobami.  
Potom prišli novšie a novšie 
typy umelých stromčekov – 
dokonca už mali akože ihličie, 
a od prototypu „ako metla“ sa 
stále viac vzďaľovali. Postupne 
výrobcovia prinášali rôzne ino-
vácie – šišky na stromčeku, za-

snežený stromček, úplne biely 
stromček, stromček so svetiel-
kami, 3D stromček. Výsledok? 
Myslím, že sa nenájde rodina, 
ktorá nevymenila už niekoľko 
typov umelého vianočného 
stromčeka. A tak sa namiesto 
„večného“ stromčeka, ktorý 
mal chrániť živé ihličnany          
v lese, stal módny doplnok, 
ktorý po niekoľkých sezónach 
končí v odpade.  

A ako je to s tým vyrúba-
vaním živých stromčekov? 
Kúpou živého ihličnatého 
stromčeka v obchodnej sieti 
určite nespôsobujete úbytok 
lesov na Zemi – naopak, via-
nočné stromčeky sa pestujú 
na to určených  „plantážach“, 
sú to za týmto účelom šľach-
tené kultivary, a koľko sa                                  
v jednom roku vyrúbe, toľko 
sa znovu nasadí. A na rozdiel 
od vyhodeného stromčeka 
umelého, ktorý je ako odpad               
v našich podmienkach nerecy-
klovateľný a končí na sklád-
ke odpadu, uschnutý „živý“ 
stromček putuje na energetic-
ké zhodnotenie. 

Takže – ak ste za taký ži-
votný štýl, ktorý čo najmenej 
poškodzuje prírodu, kupujte 
živý vianočný stromček, kto-
rý síce kvôli Vianociam pri-
šiel o život, ale dovtedy pro-
dukoval kyslík, zamestnával 
pri svojom raste ľudí, a po vr-
chole svojho života – po Via- 
nociach – sa bez škodlivých 
dôsledkov na prach obráti.                                                                       
A ak ešte svoj nákup uskutoč-
níte v lokálnom záhradníctve, 
kde vám zvolený stromček 
vypília priamo pred Vašimi 
očami, nemusíte sa obávať 
opadaného ihličia pred Troma 
kráľmi. Po sviatkoch mesto 
zabezpečuje odvoz vyložených 
stromčekov. Možnosťou je aj 
živý stromček v kvetináči – je 
však vhodnejší do chladnej-
ších neprekurovaných bytov, 
aby nevyschol a pre tých, kto-
rým stačí vzrastovo menší 
stromček.

Ak vám vyhovuje umelý 
stromček, tak aby ste nezaťa-
žovali zbytočne životné pro-
stredie, nemeňte ho každých 
5 rokov. Mal by vám vydržať 
oveľa, oveľa dlhšie. Veď na 
skládke sa bude rozkladať 
stovky rokov. (Najpríkladnej-
ší je môj kamarát Majo, ktorý 
nátlakom presvedčil svoju 
rodinu a ešte stále zdobia ten 
socialistický prototyp umelé-
ho stromčeka vzhľadu metla, 
ktorý v našej rodine žije už 
len v spomienkach). Hlavne – 
aby nám bolo na Vianoce pri 
stromčeku všetkým fajn.

Katarína Bašná

Služby mestského zberného 
dvora v zimnom období

Vianočný stromček 
– živý či umelý? 

Kalendár vývozu triedeného odpadu v 1. polroku 
2019 pre IBV miklovky, Dlhé diely a Kolačín

7:00 h – 16:00 h
7:00 h – 16:00 h
7:00 h – 16:00 h
7:00 h – 16:00 h
7:00 h – 16:00 h
9:00 h – 13:00 h

Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota

Zberný dvor je vám k dispozícii na ulici Topoľovej. 
Foto: oddelenie ŽP

Takto sa pestujú aj vaše vianočné stromčeky. Ilustračné foto.

Zvoz vianočných stromčekov
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Kto sú to SLNEČNICE? Navštívte vo vianočnom čase Historickú 
izbu Novej Dubnice a Kolačína  

To pravé leto s lesným duchomOslava k Mesiacu 
úcty k starším

Dňa 22. 10., v čase zvyčaj-
ných stretnutí, sa konala, 
ako každý rok v našej ZO 
JDS oslava Mesiaca úcty k 
starším. 

Od dopoludňajších hodín 
členky výboru pripravovali 
občerstvenie a mužská časť 
nášho spolku skladala stoly 
do vedľajšej sály. Tentoraz bol        
o stretnutie veľký záujem. Po 
otvorení sa sála rýchlo zaplni-
la. Po príchode pozvaných hos-
tí, primátora Petra Marušinca 
a viceprimátora Pavla Pažítku, 
sa program mohol začať. Po 
uvítaní všetkých prítomných, 
vrátane vzácnej návštevy, po-
kračovala predsedkyňa A. Ko-

páčková v krátkom príhovore                                                                          
o význame Mesiaca úcty             
k starším. Nasledovalo bla-
hoželanie k sviatku seniorov 
primátorom mesta. Báseň od 
Pavla Koyša predniesla Soňa 
Kršková. Program bol zakon-
čený vtipnou scénkou nášho 
mini divadielka pod vedením  
A. Kopáčkovej. Kultúrny pro-
gram bol ocenený veľkým 
potleskom. Nasledovala voľ-
ná zábava pri hudbe našich 
členov. Po skončení hudobné-
ho programu sa osadenstvo                                     
s dobrým pocitom rozchádza-
lo.

Soňa Kršková
výbor ZO JDS

Slnečnice vznikli na žia-
dosť rodičov, ktorí majú deti 
s mentálnym postihnutím. 
Väčšina týchto detí ukončila 
vzdelávanie v praktickej škole 
a odvtedy boli v domácej sta-
rostlivosti.

Veľmi im chýbal kolektív        
a pravidelný režim. Rodičia 
cítili potrebu niekam dieťa za-
členiť, aby mohlo žiť kvalitný 
život. V roku 2010 bol založe-
ný záujmový útvar Slnečnice          
v Centre voľného času, a vďaka 
primátorovi, Zuzane Vankovej 
(vedúca školstva a soc. vecí) 
a poslancom fungujeme už           
9. školský rok. 

V CVČ sa snažíme rozví-
jať ich záujmy, komunikáciu                               
a celkovú osobnosť, aby sa 
cítili dobre a boli šťastní. 
Špeciálny pedagóg Andrea                             
Uhlíková im tvorí program na 
základe rozumovej, výtvarnej, 
hudobnej výchovy, matemati-
ky, čítania, písania, keramiky 
a ručných prác. Pod vedením 

sociálneho pedagóga Len-
ky Hnilkovej realizujú denne 
pohybovú výchovu, v rámci 
ktorej aj nacvičujú rôzne cho-
reografi e na vystúpenia. Majú 
k dispozícii telocvičňu, taneč-
nú sálu a často chodievajú na 
vychádzky.

Krúžok navštevuje 10 ľudí so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami vo veku od  
21 do 36 rokov každý pracovný 
deň 4 hodiny dopoludnia, čo 
trochu odbremení rodičov od 
celodennej starostlivosti. Majú 
zriadenú vlastnú triedu.

Hlavným cieľom je sociálna 
integrácia a neustále opakova-
nie a precvičovanie poznatkov 
nadobudnutých v škole, čím sa 
ich pokúšame ďalej rozvíjať.

„Sú iní ako ty, ale tiež majú 
svoj život, svoje emócie, svo-
je ciele, svoje sny a svoju 
hodnotu.“
    
A. Uhlíková, L. Hnilková  
Centrum voľného času

V roku 2014 otvorilo mesto Nová Dubnica historickú izbu, ktorá sa nachádza pri mestskej knižnici (bývalá sobášna miestnosť). 
Obyvateľov a návštevníkov zoznámi na ôsmich paneloch s minulosťou mesta, vo vitrínach a albumoch si môžete pozrieť  množstvo 
fotografi í, dokumentov, osobných dokladov, preukazov, rukopisné a publikované práce významných rodákov, ale aj ručnú práčku, 
starý kuchynský riad, trojkolku a množstvo iných predmetov. Súčasťou izby je aj súbor panelov s významnými rodákmi, miestnosť 
Jiřího Krohu a výstava fotografi í významného novodubnického fotografa Petra Jelínka. V tomto roku sme otvorili tiež historickú izbu 
v mestskej časti Kolačín. Je umiestnená na prvom poschodí v Dome kultúry.

Nájdite si počas vianočného obdobia čas, zoberte celú rodinu a príďte si pozrieť  izby, ktoré vás privítajú čarom minulosti 
a krásnych spomienok.

Otváracie hodiny historickej izby pri mestskej knižnici: 

Pondelok 9:00 - 11:30 / 13:00 - 16:00 
Utorok   9:00 - 11:30 / 13:00 - 15:00 
Streda    9:00 - 11:30 / 13:00 - 18:00 
Štvrtok   9:00 - 11:30 / 13:00 - 16:00 
Piatok    9:00 - 11:30 / 13:00 - 18:00

Otvorenie historickej miestnosti zabezpečuje mestská knižnica (tel.: 042/4431108).

Otváracie hodiny historickej 
izby mestskej časti Kolačín 
v dome kultúry Kolačín: 

28. 11. 2018 v čase od 15:00 do 17:00 
05. 12. 2018 v čase od 15:00 do 17:00
12. 12. 2018 v čase od 15:00 do 17:00

Dokážete si v dnešnej mo-
dernej dobe predstaviť byť     
v lese desať dní bez elektri-
ny, mobilu či internetu? Pre 
nás skautov to nie je nič zlo-
žité. 

Budete sa čudovať, ale tak-
to prežívame prázdninové dni       
s veľkou radosťou. Aj tento rok 
sme si na táborisku pod Mojtí-
nom užili krásne dni. Táboris-
ko, cez ktoré preteká potôčik, 
bolo ukryté a chránené od ces-
ty storočnými smrekmi. No ro-
mantika. Možno sa pýtate, ako 
a kde sme sa umývali. Vodu 
sme z potoka napumpovali do 
starej vojenskej sprchy s piec-
kou. V horúcej vode sme sa 
cítili ako v rímskych kúpeľoch. 
Rimania boli aj našou tohto-

ročnou témou a naše tri sku-
piny (družiny) si preto zvolili 
príznačné pomenovania. Boli 
to Gladiátori, Fénixov rod               
a Provincia jednorožcov. 
Program tábora sa niesol                                                                
v rímskom duchu, prispôsobili 
sme mu nielen hry, ale aj svo-
je obliekanie a vyrobili si zbroj 
šampiónov. Nechýbali aj rokmi 
overené klasické skupinové 
naháňačky a nočné hry.

Tradične máme v tábore aj 
jeden deň vyhradený pre náv- 
števy. Rodičia a návštevy už 
vedia, čo sa patrí. Prinášajú      
v škatuliach a plechoch kolá-
če, ktoré sú ich vstupenkou na 
táborisko. My potom spoločne 
napečené dobroty od výmyslu 
sveta degustujeme, hodno-
tíme. V súťaži „Moja mama 

pečie lepšie ako tvoja“ určíme 
víťazov tých najchutnejších ko-
láčikov.

V tábore nás prišiel navští-
viť aj lesný duch. Ten prijal 
mladých prvo-táborníkov me-
dzi nás skúsenejších. Pri ritu-
ále nováčikovia museli splniť 
dve podmienky, a to nechať sa 
oholiť mačetou a zjesť pokrm 
špeciálne pripravený v tábo-
rovej poľnej kuchyni. Rodičia 
neľakajte sa, jasná vec, že ma-
četa bola ostrá a elixír hnusný, 
ale správny táborník sa ničoho 
len tak neľakne.

Pre mňa však jedným z naj-
krajších zážitkov bol jeden ve-
čer pri táboráku. Naši vedúci 
nám rozprávali svoje zážitky 
zo skautských táborov, ktoré 
prežili v minulosti. Pri po- 
čúvaní tých príbehov som som 

si všimol, ako sa doba zmenila. 
Preto vás pozývam, príďte sa 
pozrieť ku nám na tábor, ktorý 
má ducha nielen toho lesného, 
ale toho pravého zážitkové-
ho. Vyskúšajte si spať v sta-
ne, založiť oheň alebo viazať 
uzle. Nie je to obyčajný tábor, 
do ktorého rodičia odkladajú 
deti cez prázdniny, pretože 
sem k nám sa deti chodia nie-
čo naučiť, dozvedieť, získať. 
Sme jednoducho veľká rodina 
nielen v tábore, ale aj mimo 
neho. Skauting sa nedá iba na-
vštevovať, treba ním žiť.

Náš tábor sa mohol usku-
točniť aj vďaka fi nančnej pod-
pore Mesta Nová Dubnica, za 
čo srdečne ďakujeme.

táborník Denis

Kto povedal, že „starší“?! Foto: JDS

„Rimanom“ doplnil zásoby potravín aj primátor mesta.
Foto: oddelenie kultúry

Aký by to bol skaut bez zručnosti vo viazaní uzlov? 
Foto: oddelenie kultúry

Slnečnice? To sme predsa my!

Manželia Margita a Ondrej Horňákovci.

Na návsi v kroji.

60. roky 20. storočia - typický ženský odev v Kolačíne.

Odev starej ženy v súkennej kabaničke v dvojpólovej 
zástere, okolo roku 1950.

Kolačanský ženský kroj.

Irma Reslerová rodená Ballnerová (druhá sprava)
so sestrami, 1965 (zľava Hana, Anica, Oľga, Irma, Rózinka).

Kolačanská mládež v typických krojoch na procesí                           
v Dubnici, 50. roky 20. storočia. Hore zľava: J. Horňák,                     

T. Horňáková, H. Gašparíková, J. Gašparík, Dole zľava: 
G. Horňáková, A. Balážová, J. Habšudová.

Marta Šuvadová v parte s pani Dulkovou, ktorá sa celý
život starala a zhromažďovala kolačanské kroje.

Kolačanský kroj žije a teší sa stálej obľube.
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Expozícia Zlaté ruky opäť v Trenčíne

Viedeň – deň múzeí
Dňa 28. novembra som sa 

zúčastnila na jednodňovom 
poznávacom zájazde do Vied-
ne, ktorý poriadal MsÚ Nová 
Dubnica, oddelenie kultúry.

Plne obsadený autobus vy-
štartoval o šiestej ráno z Mie-
rového námestia. Už počas 
cesty sme boli oboznámení, 
čo všetko budeme môcť vo 
Viedni vidieť. Rakúsko má 26. 

októbra štátny sviatok a po 
celý deň prebiehajú oslavy                            
s bohatým programom. Mali 
sme možnosť vidieť prehliadky 
ozbrojených síl a výstavu vo-
jenskej techniky, aj prehliadku 
historických zbraní. Pracov-
níčky oddelenia kultúry nám 
pripravili podrobnú mapku 
aj s popisom Viedne a priľah-
lých múzeí, ktoré sme obdržali                           

a mohli si podľa vlastného vý-
beru pozrieť. 

No bolo by na škodu nevyu-
žiť znalosti a vedomosti nášho 
tlmočníka. Ním bol mladý muž  
Karol Margeta. Jeho vedo-
mosti o historickej časti Vied-
ne a aj o priľahlých múzeách 
boli fantastické. Bolo ho radosť 
počúvať. Patrí mu veľká vďaka.

Ku krásnemu dňu vo veľkej 

miere prispelo aj počasie, kto-

ré vo Viedni bolo priam letné. 

Unavení, ale plný krásnych 

zážitkov sme sa šťastlivo vrá-

tili domov. Ešte raz organizá-

torom patrí veľká vďaka. 

Alžbeta Kopačková

Čo sme urobili pre seba, odchádza s nami, zostáva len to, čo sme urobili 
pre druhých.

V dňoch 12. a 13. 10. sa v priestoroch Expo centra v Trenčíne konala výstava 
s jesennými výpestkami Záhrada, ako aj pridružené výstavy Zdravie a harmó-
nia a Senior Expo. Tak ako aj po ostatné roky, kedy bola po prvýkrát pri tejto 
príležitosti zaradená celoslovenská expozícia Zlaté ruky, bolo tomu aj tento rok. 
Tohto podujatia sa opäť zúčastnilo aj niekoľko členiek z ZO JDS so svojimi vlast-
noručne vyrobenými umeleckými výrobkami.

Nielen naše vystavené predmety, ale aj výrobky seniorov z ostatných krajov 
mali veľký úspech. K príjemnej prehliadke vytvárala dobrú atmosféru seniorská 
kapela, ktorej by sme sa aj touto cestou chceli poďakovať za bohatý zážitok.

Soňa Kršková, výbor ZO JDS

Úspešný zájazd 
do Maďarska

Dychový orchester popri 
niekdajšej ĽŠU v Novej Dub-
nici vznikol z iniciatívy vte-
dajšieho riaditeľa pána Šte-
fana Baláža. Bolo to v roku 
1975. 

O dva roky neskôr sa pri-
pojili prvé mažoretky. Počas 
našej existencie sa v orchestri       
i v mažoretkovej skupine an-
gažovalo veľké množstvo hu-
dobníkov i dievčat so záujmom 
o tanec. 

Obe skupiny, hudobníci i ma-
žoretky, sa počas celého roka 
pravidelne stretávajú a pripra-
vujú na svoje vystúpenia. Je 
to kolektívna činnosť a okrem 
vynaloženej námahy prináša 
aj uspokojenie a radosť. Naše 
vystúpenia na domácej pôde 
iste netreba vymenúvať. 

Okrem účinkovaní na Slo-
vensku absolvujeme spravidla 
niekoľko zájazdov ročne na 
rôzne svetové festivaly. Ná-
klady, ktoré sú so zájazdami 
spojené, sú zabezpečované                
z viacerých zdrojov. Niečo 
zarobíme na našich vystúpe-
niach, časť zdrojov sa podarí 
získať od našich sponzorov              

a z 2% dane.
Nezaobišli by sme sa však 

bez fi nančnej podpory mesta 
Nová Dubnica. Vďaka dotácii   
z rozpočtu mesta, sme nedáv-
no absolvovali aj zájazd do 
mesta Mór v Maďarsku. Tento 
populárny festival dychoviek, 
mažoretkových skupín, spo-
jený s vinobraním, je jediným 
svojho druhu hodnotený od-
bornou porotou po stránke 
hudobnej, tanečnej i pochodo-
vej. Boli sme jeho účastníkmi 
už po štvrtýkrát s hodnotením       
v zlatom pásme. 

V tomto ročníku sme získali 
najvyššie ocenenie „Prioritné 
zlaté pásmo“ ako najlepší sú-
ťažiaci zo všetkých kolektívov. 
Takéto ocenenie je iste i príno-
som pre Slovensko a menovite 
našu Novú Dubnicu. Tradič-
né stretnutie s vami, našimi       
priaznivcami, sa chystá 23.12. 
2018 o 15.00 hod. v kine Pano-
rex. Srdečne vás pozývame 
a tešíme sa, že spolu s vami 
úspešne vykročíme do nového 
roku 2019.

Antonín Maděra
dirigent DOM Nová Dubnica

Zástupcovia zúčastnených orchestrov. Foto: DOaM

Predstavenie Smejka a Tanculienky.

Koncert La Gioia si nenechali ujsť ani členky Amazoniek - OZ pre onkologické 
pacientky. Foto: oddelenie kultúry

Speváci ochotne rozdávali svoje 
podpisy fanúšikom. Foto: OKaŠ 

Záverečné fotenie s obľúbeným Smejkom a Tanculienkou si deti opäť užívali.
Foto: oddelenie kultúry

Náš orchester zožal veľký úspech. Foto: DOaM

Sprievod mestom sprevádzalo slnečné počasie. Foto: DOaM

Množstvom vedomostí nás príjemne prekvapil sprievodca 
Karol Margeta (v strede). Foto: OKaŠ

Účastníci výletu pred habsburským sídlom Belvedere. 
Foto: OKaŠ
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NECHAJTE SA POZVAŤ

TROJKRÁĽOVÉ KONCERTY

VÝSTAVA DRUHY EURÓPSKEHO VÝZNAMU 
NA SLOVENSKU
Štvrtok 29. novembra o 20.00 hod.
vestibul kina Panorex v rámci festivalu Snow fi lm fest 
 
Výstava sa od 3. decembra presúva do historickej miestnosti a bude 
otvorená do 7.12. na požiadanie pracovníčkami mestskej knižnice. 
Na 10- tich paneloch  mapuje chránené územia a druhy na Sloven-
sku. Zároveň vám môžeme premietnuť nasledovné fi lmy: Krajina 
pre motýle, Karpatské bukové pralesy, Mokrade, Biele Karpaty, 
Návrat dážďovníkov. Výstava je organizovaná v spolupráci s CHKO 
Biele Karpaty. Vstup voľný.

...A POĎAKUJEM SA ŽIVOTU
Poeticko - hudobné popoludnie
Streda 5. decembra o 17.00 hod.
Historická izba mesta Nová Dubnica (pri mestskej knižnici)

Pri príležitosti 110. výročia od narodenia poetky Máši Haľamovej.
Účinkujú: členovia Klubu priateľov poézie Ilava. Vstup voľný.

POVINNE O VÍNE (prednáška)
Piatok 18. januára o 17.00 hod.
Kultúrna beseda

Objavte s nami svet vína. Počas interaktívnej prednášky sa 
zoznámite s históriou vína a vinohradníctva, vinohradníckymi 
oblasťami, ako aj spoznáte tie najtypickejšie odrody. Niečo si 
povieme aj o snúbení vína a nápojov. 
Objavte svet vín, ktoré sú spoločníkom rôznych spoločenských 
podujatí a sami uvidíte, že základné informácie o víne patria                
k užitočným a praktickým informáciám pre každého človeka.
Svet vín spoznáte s malým rodinným vinárstvom Havlík Winery        
z južnoslovenskej vinárskej oblasti, strekovského rajónu. Vinárstvo 
budované na viac ako 30-ročnej rodinnej tradícii sa venuje výrobe 
biovín tradičnými metódami. 
Vstupné: 5 eur/osoba (vstupné zahŕňa účastnícky poplatok, 
ochutnávku vín a záhryz). Vstupenky budú v predaji od 3. januára, 
možnosť rezervácie od 3. decembra.

  Do tanca a na počúvanie hrá HAPPYBAND ORCHESTRA, 

ABBA REVIVAL a ľudová hudba LEOŠA STANĚKA. 

Moderuje Martina Kacinová. 

V programe môžete obdivovať živé sochy

a skvelú tanečnú šou tanečnej školy LT- Len tanec. 

Gurmáni si prídu na svoje pri bohatých švédskych stoloch

a druhej večeri. Pripravený je prípitok, víno

a nealko podľa chuti. 

Samozrejme nebude chýbať ani polnočná tombola.

Tradičné trojkráľové koncerty kapely Boží šramot a zboru The Gospel Family sa budú konať 
v termínoch: 11. januára 2019, 12. januára 2019, 13. januára 2019, 18. januára 2019, 19. januára  
2019 a 20. januára 2019 v kine Panorex v Novej Dubnici. Začiatok koncertov je vždy o 19.00 hod. 
Vstupenky sa budú predávať len v sieti ticketportal.sk. Začiatok predpredaja lístkov na všetky 
koncerty je v pondelok 26. 11. 2018 o 17.00 hod. Vstupné: 10 EUR. Všetkých srdečne pozývame.

Predaj lístkov na
„Trojkráľové koncerty“

9. február 2019 o 19. hod. 

Kursalon Trenčianske Teplice

Vstupné: 55 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie:

Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

042/44 33 484 kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk

XVII. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica



Spomienky a poďakovania

Privítali sme najmenších:
Dominik Hollý, Tomáš Ronec, Viktória Kvaššayová, Lívia 
Slivková, Jakub Karas, Dávid Kováč, Zuzana Václavová, 
Vanesa  Celecová, Emil Galko, Michal Strieženec.

Smútime:
Ján Kukos, Elena Šimanská, Milan Stehlík, Jiřina 
Czaniková, Emil Kapko, Milan Šrámek, Margita Ďurdíková, 
Anna Tvrdá, Miroslav Chrastek.

Blahoželanie k 50-výročiu sobáša.

Pred päťdesiatimi rokmi, presne 22. 11. 1968 plachý chlapec 
– Ján Rehák, veľmi mlčky povedal čarovné slová „Milujem ťa!“ 
a mladá dievčina – Mária Valčíková, mu dala ruku a srdce - a 
odvtedy sú spolu! Naši milovaní rodičia v týchto dňoch oslavujú 
„zlatú svadbu“ a sú najšťastnejší ľudia, ktorí sa po mnohých 
rokoch zmenili na láskavých starých rodičov. K zlatej svadbe 
blahoželajú dcéry Renáta, Jana a syn Marián, zaťovia Martin 
a Miloš, nevesta Mária. Vnúčatá Martin, Róbert, Miloš, Ema                          
a Jakubko. Blahoželáme!

Spoločenská kronika

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Peter Kalmár
Dňa 10. novembra sme si pripomenuli smut-
né 4. výročie, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný syn a tatino Peter Kalmár. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Vladimír Biely
Dňa 20. novembra uplynulo 10 rokov, odkedy 
nás navždy opustil manžel, otec a starý otec 
Vladimír Biely. S láskou a úctou spomínajú 
manželka a syn s rodinou.

Dňa 27. 10. 2018 o 09.25 hod., bol na lavičke pri autobusovej zastávke na Mierovom námestí spozorovaný sediaci muž, ktorý bol silno 
pod vplyvom alkoholu, krvácal z tvárovej časti, následne začal zvracať a odmietal komunikovať. Vo veci bola telefonicky privolaná 
RZP -  do jej príchodu sa na miesto dostavila manželka uvedeného pána, ktorá následne odstránila zvratky z chodníka. Po príchode 
RZP si pracovníci prevzali muža do starostlivosti a následne transportovali do FN Trenčín.

Dňa 27. 10. 2018 o 23.58 hod. po telefonickom oznámení o rušení nočného pokoja v bytovom dome na Ul. P. Jilemnického hliadka 
mestskej polície riešila manželskú hádku. Celá situácia sa po rozhovore s aktérmi konfl iktu vyjasnila. Za uvedené konanie boli man-
želia riešení v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície

Blahoželanie

Každý rok počas novembra je hnutie Movember zodpovedné 
za vypestovanie miliónov fúzov po celom svete. Movember je 
príležitosť, aby si chlapi nechali narásť fúzy a využili tento 
chlpatý billboard na svojej tvári ako nástroj k iniciovaniu 
konverzácie o mužskom zdraví.

Názov kampane je odvodený zo spojenia slov moustache 
(fúzy) a november. Celý projekt je prevenčný, keďže rakovina 
semenníkov je najčastejším zhubným ochorením mladých 
mužov. Movember na Slovensku upozorňuje na potrebu 
prevencie všetkých mužských ochorení, akými sú aj rakovina 
prostaty a duševné choroby s tým súvisiace.

S myšlienkou „Movember“ prišla v roku 2003 partia mladých 
chalanov v austrálskom Melbourne. Rozhodli sa spočiatku 
iba zo zábavy vrátiť fúzy späť do života. Nakoniec však ich 
myšlienka dostala hlbší zmysel a fúzy sa stali symbolom dovtedy 
tabuizovaného boja za mužské zdravie. Dnes je Movember 
celosvetovo známy a aktívne sa do podpory zapájajú milióny ľudí. 

Pozvánka znie jasne: Tak neotáľaj, zapusti fúz a 30. 
Movembra príď do Libro Café, kde sa o teba postará profi  
BARBER z ELiTe (superholič) a dozvieš sa čo to o svojom 
tele,  o samovyšetrovaní chlapských partií a podporíš  osvetu 
o rakovine semenníkov a prostaty. Je to zdarma, len tvoje fúzy 
budú iné a budeš vyzerať ako gentleman z inej doby, a o to tu 
práve ide.

Movember 2018 
patrí fúzom
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Sobota 1. decembra , zájazd
VALAŠSKÝ JARMOK – VALAŠSKÉ  KLOBOUKY  
Zažijete jedinečnú a neopakovateľnú jarmočnú atmosféru s valašskými čertmi, pravou
 vianočnou zabíjačkou a vynikajúcimi miestnymi špecialitami.  Poplatok 7€. 

Nedeľa 2. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
ZAPÁLENIE  PRVEJ  ADVENTNEJ  SVIECE 
Rozsvietenie vianočného stromčeka                                                                                                                                 
Program: Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica a žiaci Spojenej školy sv. J. Bosca.                                     

Štvrtok 6. decembra o 16:30 hod. / kino Panorex
PRÍCHOD MIKULÁŠA a rozprávka  
NEOBYČAJNÝ PRÍBEH OBUVNÍKA JAKUBA 
v podaní bábkového Divadla pod balkónom z Banskej Bystrice. Každé dieťa dostane 
po predstavení darček!  Vstupné:1€ 

Sobota 8. decembra o 18:00 hod. / kino Panorex
VIANOČNÁ ŠOU S TANEČNOU ŠKOLOU LT 

Nedeľa 9. decembra o 17:00 hod. / Mierové námestie
ZAPÁLENIE  DRUHEJ  ADVENTNEJ  SVIECE                                
Program: žiaci Súkromnej základnej školy a Základnej školy Janka Kráľa. 

Nedeľa 9.decembra o 18:00 hod. / kino Panorex 
Vianočný koncert dychovej hudby 
MISTŘÍŇANKA
Príďte si vychutnať spojenie kvalitnej dychovky s tradičnými vianočnými koledami okorenené 
štipkou klasiky. Vstupné: 7€  

14. – 24.decembra,15:30 – 18:00 / Mierové námestie
BETLEHEM SO ŽIVÝMI ZVIERATKAMI

Piatok14.decembra, 10:00 –17:00 / Mierové námestie
VIANOČNÉ REMESELNÉ TRHY
Program: o 15:00 program detí z materských škôl a Základnej umeleckej školy Š. Baláža.

Nedeľa 16. decembra, 15:00 hod. / kino Panorex 
VIANOČNÝ KONCERT  ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 
ŠKOLY ŠTEFANA BALÁŽA 

Nedeľa 16. decembra, 17:00 hod. / Mierové námestie 
ZAPÁLENIE  TRETEJ  ADVENTNEJ  SVIECE                         
Program: žiaci Centra voľného času a Základnej umeleckej školy Štefana Baláža.                                     

Nedeľa 23. decembra, 15:30 hod. / kino Panorex  
VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA 
A MAŽORETIEK MESTA

Nedeľa 23. decembra, 17:00 hod. / Mierové námestie
ZAPÁLENIE  ŠTVRTEJ  ADVENTNEJ  SVIECE                             
Program: Folklórna skupina TEPLANKA z Trenčianskej Teplej. 

Pondelok 24. decembra,12:00 –14:00
Mierové námestie
VIANOČNÁ KAPUSTNICA 
Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským 
svetlom, skupina Boží šramot s  koledami a prvé želania radostných sviatkov. 

Pondelok  31. decembra, 22:30 – 02:00
Mierové námestie
SILVESTER 
Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine NANOVO. Do nálady bude 
hrať DJ Števo, nebude chýbať ani  polnočný príhovor a prípitok  vedenia mesta. 

VIANOCE

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na oddelení kultúry 
MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, kl.110,112, 

mail: kebiskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk.


