
Súťaž o lístky na Simu
Získajte lístky na jedinečný koncert Simy Martausovej!
Viac na strane 6.

Aké bolo leto v našom meste? 
Skvelá hudba, krásne mažoretky aj trochu športu.
Pozrite si špeciálnu prílohu septembrového čísla.

Oslavy SNP 2015
Aj tento rok sme si pripomenuli tých, ktorí za nás bojovali.
Viac na strane 3.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Prvý krok k novému kúpalisku

Kedysi sa všetci Novodubni-
čania (a nielen tí) stretávali 
na jednom mieste. Stači-
lo, aby prišli prvé letné dni             
a celé mesto sa zišlo na let-
nom kúpalisku. Pamätáte si 
na tie časy? Krásne prostre-
die, limonády a pivká pre 
starších v bufete, šmýkačka 
priamo do bazéna či nohejba-
lové ihrisko pre športových 
nadšencov.  A tieto chvíle 
pohody by sme mestu chceli 
opäť vrátiť.

Som preto veľmi rád, že 
poslanci mestského zastupi-
teľstva schválili odkúpenie 
pozemku, na ktorom kedysi 
kúpalisko stálo. Zmluva so 
súčasným vlastníkom pozem-
ku, spoločnosťou 4-YOU, s.r.o. 
Bratislava, by sa mala podpí-
sať v októbri 2015. Finančné 
prostriedky použité na kúpu 
pozemkov budú použité zo 
zdrojov mesta alebo zo zdrojov 
získaných z predaja. Aby sme 
mesto touto kúpou nezaťažili, 
kúpna cena bola určená tak, 
aby pokryla tri rozpočtové ob-
dobia. Mesto vyčlení fi nančné 
prostriedky na realizáciu vý-
stavby v r. 2016, pričom prvé 

práce sa začnú v septembri 
2016 a dokončené by mali byť 
v júni 2017. Je to prvý krok              
v projekte vybudovania nového 
letného kúpaliska, po ktorom 
všetci tak túžime.

Dve etapy projektu
V budúcom roku bude vypra-

covaná projektová dokumen-
tácia  a začneme s likvidáciou 
kompostoviska. Následne bude 
celý projekt letného kúpaliska 
rozdelený na dve časové etapy. 
Do roku 2017 máme v pláne vy-
budovať detské bazény a tech-
nické a sociálne zázemie. Túto 
výstavbu bude mesto hradiť                                              
z vlastných zdrojov. V roku 2018 
sa potom pristúpi k výstavbe 
veľkého – hlavného bazéna. 
Pre pokrytie tejto časti má 
mesto v pláne žiadať o štruktu-
rálne fondy. 

Ako bude kúpalisko vyzerať?
Naším cieľom je, aby Nová 

Dubnica opäť získala svoje 
preslávené letné kúpalisko       
aj s jeho úžasnou atmosfé-
rou. Prispôsobujeme sa však 
modernej dobe a neustálemu 
pokroku, preto aj vybavenie             
a ponuka pre obyvateľov bude       

o niečo bohatšia. Okrem hlav-
ného bazéna pribudnú dva 
menšie pre deti. Chceme vy-
budovať viac ihrísk pre špor-
tové vyžitie. Na svoje si prídu 
volejbalisti, nohejbalisti aj tí, 
čo obľubujú napríklad petang. 
Samozrejmosťou budú detské 
ihriská a tzv. oddychová zóna – 
pre také to letné ničnerobenie. 
Navyše k areálu kúpaliska pri-
členíme aj záhradu Základnej 
školy, ul. Janka Kráľa.

Nebudem predstierať, že 
nás nečaká dlhá cesta, ale ve-

rím, že v projekte nového let-
ného kúpaliska dorazíme do 
úspešného cieľa. Odsúhlasenie 
kúpy pozemkov je pozitívnym 
začiatkom a som presvedčený, 
že takýchto pozitívnych krokov 
nás čaká viac. Za vedenie mes-
ta Nová Dubnica môžem pove-
dať, že urobíme maximu pre to, 
aby sme sa čoskoro spoločne 
zišli pri novom bazéne. 

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Ako vyzerá ul. Nová 
po rekonštrukcii?

MsZ - Voľba hlavného 
kontrolóra mesta

Po vybudovaní kanalizácie 
na ulici Nová pristúpilo ve-
denie mesta Nová Dubnica 
k rekonštrukcii samotnej ko-
munikácie. Nakoľko pôvodný 
stav bol veľmi nevyhovujúci, 
bola potrebná rekonštrukcia 
v celej šírke komunikácie                            
a v dĺžke cca. 600 m od kri-
žovatky pri Kultúrnom dome 
až po križovatku ciest pri 
STK.

Prvým krokom bolo vy-
pracovanie projektovej doku-
mentácie pre potrebu súťaže 
na zhotoviteľa diela. Víťazom 
súťaže sa stala spoločnosť 
Doprastav, a.s. Žilina, ktorá 

komunikáciu zrekonštruovala 
v sume 73 500 €. Okrem no-
vého asfaltového koberca boli 
prečistené aj vpuste dažďovej 
vody a pribudli dva spomaľo-
vače rýchlosti. Pre pokojnejší 
život obyvateľov mestskej čas-
ti Kolačín bol na komunikácii 
zakázaný vjazd nákladných 
vozidiel.

Touto cestou chceme poďa-
kovať obyvateľom m.č. Kola-
čín, ale najmä obyvateľom ul. 
Nová za trpezlivosť či už pri 
budovaní kanalizácie, ako aj 
pri rekonštrukcii cesty.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

Dňa 9. 9. 2015 sa uskutočnilo 
ďalšie zasadnutie poslancov 
mestského zastupiteľstva 
v zmysle predloženého                 
a schváleného  programu. 

Poslanci sa v jednom z bo-
dov zaoberali žiadosťou ob-
čianskeho združenia LT - Len 
tanec o prenájom tanečnej 
miestnosti a priľahlých pries-
torov v bývalej budove ZUŠ 
a z toho vyplývajúcej nutnos-
ti zmeny účelového určenia 
časti tejto budovy. Poslanci                    
s návrhom o využitie časti te-
jto budovy pre mladých ľudí,  
ich tanečné a všeobecne  pro-

spešné spoločenské aktivity 
súhlasili s tým, že daný pries-
tor si prerobia vo vlastnej réžii 
a zároveň sa budú oň starať.
Ďalšími bodmi programu, kto-
ré predkladal zástupca primá-
tora mesta bol návrh na odpre-
daj a prenájom pozemku pri 
budove známej pod názvom – 
Apollo, súčasnému vlastníkovi 
tejto budovy. Poslanci  v zmy-
sle doporučení komisií mest-
ského zastupiteľstva schválili 
tieto zámery. 

(pokračovanie na 2. strane)

Pohľad na súčasný stav niekdajšieho novodubnického kúpaliska.

Ul. Nová s novým asfaltovým kobercom.

Na novodubnickom kúpalisku sa kedysi stretávalo celé mesto.
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Ako pokračuje rekonštrukcia tepelných rozvodov?

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva - 
štart nových investičných akcií

Ako pokračuje rekonštruk-
cia tepelných rozvodov? 
Spýtali sme sa predsedu 
predstavenstva Termonovy, 
Štefana Smrekovského.

Pán Smrekovský, v akom štá-
diu sú momentálne rekon-
štrukčné práce?
Momentálne máme za sebou 
zhruba dve tretiny prác. Prvú 
etapu sme nechali otvorenú 
dlhšie najmä kvôli tomu, že 
potrubia pred zásypom muse-
li byť tepelne predopnuté. To 
znamená, že pred zásypom sa 
rozvody napustia teplou vo-
dou, aby sa roztiahli a aby sa                  
v nich odbúralo napätie. Taký-
to postup sa realizuje z dôvo-
du, aby počas prevádzkovania 
neboli tepelné rozvody príliš 
zaťažované tepelnou rozťaž-
nosťou. Z toho dôvodu bol                                                    
v okruhu B2 výkop tak dlho ot-
vorený. V súčasnosti ho už za-
sypávame. Pri ďalšej realizácii 
sa budú tepelne predpínať len 
hlavné trasy. Odbočky do jed-
notlivých obytných súborov je 
možné zasypávať za studena. 
Tým sa postup prác výraz-
ne urýchli a výkopy, hlavne                 
v obytných súboroch, nebudú 
tak dlho otvorené.  V nových 
rozvodoch tepla už cirkuluje 
horúca voda a prvé objekty 
sú už zásobované teplom pro-
stredníctvom nich.  Tým sa 
urýchli aj postup pri napúšťaní 

ďalších zrealizovaných častí, 
čo tiež prispeje k skráteniu 
času sprevádzkovania nových 
tepelných rozvodov v ďalších 
úsekoch výstavby. 

Aký je teda celkový časový 
sklz?
Časový sklz vznikol len z toho 
dôvodu, že výkopy boli dlhšie 
otvorené než sme predpokla-
dali, ale čo sa týka samotného 
harmonogramu ukončenia 
prác, sme v termíne. Potrubia 
by mali byť uložené do konca 
októbra a celková rekonštruk-
cia by mala byť ukončená do 
15. decembra 2015.

Bude mať rekonštrukcia 
vplyv na vykurovanie obyt-
ných domov?
Čo sa týka vykurovania, to je 
počas rekonštrukcie rozvodov 
funkčné. Domácnosti sú záso-
bované teplou vodou a ústre-
dné kúrenie bude uvedené do 
prevádzky okamžite po dosi-
ahnutí vyhláškových hodnôt 
vonkajšej teploty stanovených 
Úradom pre reguláciu sieťo-
vých odvetví. V prípade po-
žiadavky našich odberateľov 
sme pripravení dodávať teplo 
pre ústredné vykurovanie                                                
aj pred týmto termínom. Re-
konštrukciu realizujeme tak, 
aby bola minimálne prerušo-
vaná dodávka tepla pre do-
mácnosti. Veľmi krátke preru-

šenie dodávky tepla bude len v 
čase prepájania jednotlivých 
budov na nové rozvody. Tieto 
práce budú trvať veľmi krátko 
a budeme ich realizovať tak, 
aby to naši odberatelia pociťo-
vali len minimálne.  Naši odbe-
ratelia budú včas upovedome-
ní o termíne týchto prác. 

Aké má Termonova plány so 
zničenými chodníkmi a zele-
ňou po rekonštrukcii?
S pánom primátorom sme sa 
dohodli, že to, čo bolo zniče-
né pri prácach, samozrejme, 
opravíme. Na niektoré úseky 
budeme po dohode s mestom 

dávať zámkovú dlažbu a čo sa 
týka zelene, máme v pláne ná-
hradnú výsadbu.  Všetky tieto 
opravy takisto prebehnú do 
konca tohto roka. 

„Na záver by som sa rád 
poďakoval obyvateľom Novej 
Dubnice za ich trpezlivosť. 
Bohužiaľ, stavba je veľmi veľ-
ká a narazili sme na problémy,            
s ktorými sme nepočítali. Sme 
si vedomí, že prístup je ob-
medzený, ale v týchto chvíľach 
už začíname zasypávať                                                          
aj pred obytnými domami, aby 
ich obyvatelia mali pohodlný 
prístup do svojich domovov.“

Dňa 24. 8. 2015 sa uskutoč-
nilo zasadnutie poslancov 
mestského zastupiteľstva      
s 25-timi bodmi schváleného  
programu. 

Kontrolu uznesení z pred-
chádzajúcich mestských za-
stupiteľstiev a správu o vý-
sledku realizovanej následnej 
kontrole na meste Nová Dub-
nica predložila hlavná kont-
rolórka mesta. Predmetom  
a cieľom  následnej fi nančnej 
kontroly bolo preveriť dodr-
žanie VZN č.8/2014 o spôsobe 
prideľovania nájomných bytov 
v zmysle zákona č. 443/2010    
Z. z. o dotáciách na rozvoj bý-
vania a o sociálnom bývaní. 
Kontrolný orgán upozornil 
kontrolovaný subjekt na ne-
súlad VZN č.8/2014 s platným 
všeobecne záväzným práv-
nym predpisom a s tým spo-
jeným rizikom odvolania sa      
na nesprávne znenie  zákona. 

Správu o hospodárení            
s rozpočtom mesta Nová 
Dubnica za I. polrok 2015                                                                      
a návrh na zmenu rozpočtu 
Mesta Nová Dubnica na rok 
2015 predložila prednostka 
MsÚ, kde skonštatovala, že 
pri plnení príjmov na 52%        
a výdavkov na 42%, spolu                                                  
s fi nančnými operáciami je 
rozpočet vyrovnaný vo výške 
8 374 597 € a výsledok hospo-
dárenia mesta je 487 424,81 
eur.

Rokovalo sa o zmene roz-
počtu mesta

V návrhu na zmenu rozpoč-
tu mesta poslanci odsúhlasili 
navýšenie bežných príjmov      
o 278 110 € na sumu vo výške 

6 600 363 € a bežné výdavky 
na sumu  vo výške 7 270 671 €.  
Hlavným dôvodom zmeny roz-
počtu mesta je predovšetkým 
zapracovanie čerpania účelo-
vých úverov na fi nancovanie 
rozvojových aktivít mesta,                                                                    
a to na investičnú akciu „Vybu-
dovanie viacúčelového ihriska 
v Kolačíne“, kde mesto do-
stane na realizáciu dotácie                 
z úradu vlády vo výške 40 tis. €                                                                        
a spoluúčasť mesta bude 32 
tis. €. Predpoklad vybudova-
nia ihriska je do konca roku 
2015. Druhou investičnou 
akciou je „Obnova verejného 
osvetlenia v meste Nová  Dub-
nica“, ktorá bude fi nancovaná 
formou načerpania úveru       
vo výške 200 tis. €, pričom                                                                     
po realizácii dôjde k refun-
dácií nákladov vo výške 85% 
z EU  a 10% zo strany štátu. 
„Rozdiel medzi príjmami                                                         
a výdavkami rozpočtu sa 
plánuje pokryť z predpokla-
daného zvýšeného výberu 
podielových daní, ako boli 
rozpočtované a aj predajom 
majetku, z ktorého výnos 
bude použitý v spoluúčasti pri 
obnove verejného osvetlenia“, 
dodal na vysvetlenie primátor 
mesta.

Návrh na zmenu rozpoč-
tu BP, m.p.o., kde sa celková 
výška rozpočtu nemení, ale 
dochádza len k presunu fi -
nančných prostriedkov medzi 
jednotlivými položkami a stre-
diskami na základe z reality 
vychádzajúcej potreby údržby 
mestského majetku, prednie-
sol riaditeľ BP, m.p.o., ktorý 
zároveň predložil aj návrh 
na zmenu zriaďovacej listiny,         
s ktorým poslanci súhlasili.

Odpredala sa časť komplexu 
amfi teátra

Po prerokovaní stavu po-
hľadávok mesta  k 30.6.2015, 
doplnenia VZN o miestnych 
daniach a zrušenia VZN                              
o vykonávaní dezinfekcie a re-
gulácie živočíšnych škodcov              
na základe protestu prokuráto-
ra, sa poslanci zaoberali hlavne 
riešením majetkových otázok, 
ktoré na rokovaní predkladal 
zástupca primátora mesta. Po 
schválení odpredaja 3-izbové-
ho bytu na 42 bytovej jednot-
ke, schválení rôznych vecných 
bremien, poslanci prerokovali 
a odsúhlasili súčasnému dlho-
ročnému nájomcovi odpredaj 
časti komplexu amfi teátra          
a to časť, v ktorej sa nachádza 
prevádzka Amfi kPub, premi-
etacia plocha, ktorá prilieha         
k tejto stavbe a betónová te-
rasa (bývalé pódium pod pre-
mietacou plochou). Ostatné                 
z komplexu amfi teátra zostáva 
v majetku mesta. Dôvod, prečo 
bol tento návrh predložený je, 
že mesto plánuje kúpiť areál 
bývalého letného kúpaliska, 
pričom nechce brať na tento 
účel úver a nadobudnutie te-
jto nehnuteľnosti chce riešiť                                                                  
z vlastných zdrojov, pozna-
menal primátor mesta. Skon-
štatoval, že výsledky analýzy 
ukazujú, že za posledné 4 roky 
sa hodnota  nehnuteľného 
majetku mesta zvýšila o 2 mi-
lióny eur. Vysvetlil, že mesto 
sa nezbavuje svojho majetku 
a hlavne neznižuje jeho hod-
notu. Práve naopak, keď sa aj 
niečo odpredá, mesto investuje 
fi nančné prostriedky do nado-
budnutia nového majetku. 

V ďalšom rokovaní poslan-

ci schválili zmenu súťažných 
podmienok pre opakovanú ob-
chodnú súťaž  na predaj dvojiz-
bového bytu na prízemí bytové-
ho domu v 42-bytovej jednotke,    
na ul. P. Jilemnického.

Správa o podnikateľskej čin-
nosti Termonovy

Správu o hospodárení               
a podnikateľskej činnosti spo-
ločnosti TERMONOVA, a.s. za 
rok 2014 predložila za vedenie 
spoločnosti Silvia Maková, 
ktorá skonštatovala, že tento 
rok bol nadpriemerne teplotný                  
a tak hospodársky výsledok 
vo fi nančnom vyjadrení bol 
107 930 eur. Začiatkom  roku 
2015 spoločnosť riešila projekt 
rekonštrukcie tepelných roz-
vodov v Meste Nová Dubnica                
a v rámci ktorého budú do 
konca roku 2015 vymenené te-
pelné potrubia v meste Nová 
Dubnica, decentralizovaný 
energoblok E1 a vybudované 
nové domové kompaktné OST. 
Uvedenú správu poslanci vzali 
na vedomie. 

V druhej polovici rokovania 
mestského zastupiteľstva sa 
poslanci zaoberali informatív-
nymi správami o hospodárení 
za rok 2014 spoločnosti Nová 
Dubnica Invest, s.r.o.,  TEKOS 
Nová Dubnica, s.r.o., Zariade-
nia pre seniorov a Mestskej 
polície, ktoré po prerokovaní 
taktiež vzali na vedomie.

Po diskusií poslancov              
o rôznych otázkach, s ktorými 
sa na nich obracajú občania 
mesta, bolo rokovanie mest-
ského zastupiteľstva ukonče-
né.

MsZ - Voľba hlavného 
kontrolóra mesta

Štefan Smrekovský, predseda predstavenstva Termonova.

Na post hlavného kontrolóra sa prihlásili len dve záujemkyne.

(pokračovanie z 1. strany)

Na odpredanom pozem-
ku, vzhľadom k  plánovanej 
rekonštrukcii budovy za úče-
lom prevádzkovania služieb 
pre obyvateľov mesta, ako sú 
reštauračné služby, kozmeti-
ka, kaderníctvo, kancelárske 
priestory a pod., plánuje žia-
dateľ - vlastník budovy, vybu-
dovať plochy pre zásobovanie, 
prístupové a obslužné plochy, 
plochy zelene a detského 
ihriska spojené s prevádzkou.  
Prínos do mestskej pokladne 
bude vo výške 65.550,- eur. Na 
prenajatom pozemku bude na 
náklady žiadateľa vybudované 
parkovisko, ktoré bude pre 
danú prevádzku, ale aj širokú 
verejnosť.  Tým sa odbúra za-
beranie parkovacích miest pri 
ostaných prevádzkach, resp. 
na námestí.

Projekt letného kúpaliska sa 
začal

V ďalšom rokovaní poslanci 
schválili zámenu pozemkov 
medzi spoločnosťou 4-YOU, 
s.r.o., Bratislava, súčasným 
vlastníkom areálu letného 
kúpaliska a mestom Nová 
Dubnica. Zámerom mesta je 
vybudovať nový areál letné-
ho kúpaliska pre rozšírenie 
možností oddychu, rekreácie 
a športu pre širokú verejnosť. 
V nadväznosti na tento bod 
bol po doporúčaní odbornými 
komisiami mestského zastu-
piteľstva schválený aj návrh 
na odkúpenie pozemku na 
vybudovanie areálu letného 
kúpaliska. Predložená kúpna 
cena je 34,00 EUR/ m², čo pri 
celkovej výmere všetkých po-
zemkov, ktoré sú predmetom 
kúpy (8 651 m²), predstavuje 
celkovú kúpnu cenu 294 134,00 
€.  „Kúpna cena bola určená 
tak, aby pokryla 3 rozpočtové 
obdobia,“ vysvetlil primátor 
mesta. Finančné prostriedky 
použité na kúpu pozemkov, by 
mali byť použité z vlastných 

zdrojov alebo zo zdrojov získa-
ných z predaja. Ak bude vyhlá-
sená výzva, bude mesto žiadať 
o štrukturálne fondy. Jedna 
z posledných možností je, že 
sa výstavba bude realizovať 
z vlastných  alebo úverových 
zdrojov. Všetko ukáže projek-
tová dokumentácia, ktorá by 
mala byť spracovaná v bud-
úcom roku. 

Voľba hlavného kontrolóra
Následne poslanci pristúpili 

k riešeniu otázky voľby hlavnej 
kontrolórky mesta Nová Dub-
nica. Funkčné obdobie hlav-
nej kontrolórky Mesta Nová 
Dubnica Ing. Marty Gašajovej 
končí k 1. októbru tohto roku. 
Do tohto dátumu musí zastu-
piteľstvo podľa zákona zvoliť 
nového hlavného kontrolóra.                                                                       
V zmysle vyššie uvedeného pri-
padla voľba hlavného kontroló-
ra na septembrové rokovanie. 
Ešte pred samotnou tajnou 
voľbou schválili poslanci  15 % 
mesačnú odmenu k platu, kto-
rý kontrolórovi prináleží podľa 
zákona o obecnom zriadení                                                                                    
a je rátaný súčinom priemer-
nej mesačnej mzdy zamest-
nanca v národnom hospo-
dárstve za predchádzajúci 
kalendárny rok a koefi cientu 
podľa počtu obyvateľov. Uchá-
dzači mali možnosť prihlásiť 
sa do 26. augusta. Túto možno-
sť využili len dve záujemkyne 
– súčasná hlavná kontrolórka 
Ing. Marta Gašajová a Ing. Ive-
ta Solíková. Prezentáciu oboch 
kandidátok si poslanci vypoču-
li priamo na rokovaní zastu-
piteľstva. Ani k jednej nemali 
doplňujúce otázky. Ich rozhod-
nutie bolo podľa výsledkov 
tajných volieb takmer jedno-
myseľné. S výnimkou jedného 
hlasu všetky získala súčasná 
hlavná kontrolórka Marta 
Gašajová. Primátor mesta 
poďakoval aj Ing. Solíkovej a 
zablahoželal Ing. Gašajovej k 
znovuzvoleniu za hlavnú kon-
trolórku mesta Nová Dubnica.

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

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

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

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

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



3SPEKTRUMwww.novadubnica.sk

Domka – Združenie saleziánskej mládeže

Vzdali úctu padlým
Pár podnetov pre 
majiteľov psov

Domka – Združenie salezi-
ánskej mládeže je občianske 
združenie s celoslovenskou 
pôsobnosťou s počtom viac 
ako 7 500 členov, predovšet-
kým detí a mladých vo veku 
od 6 – 30 rokov, patríme           
k najväčším detským a mlá-
dežníckym organizáciám     
na Slovensku.
 

V 32 strediskách po celom 
Slovensku, a teda aj v tom na-
šom v Novej Dubnici, ponúka-
me deťom a mladým ľuďom 
nielen zmysluplné využitie 
voľného času, ale najmä pria-
teľské vzťahy, rodinnú atmo-
sféru, možnosť osobného ras-
tu a mnoho ďalšieho.

Poslaním Domky je venovať 
sa výchove mladých. Pomáha-
me tak mladým ľuďom rozví-
jať ich osobnosť a uvedomiť si 
hodnoty a schopnosti, ktoré 

majú. Zameriavame sa teda 
na výchovu samostatných, 
vzdelaných a spoločensky 
zodpovedných mladých ľudí. 
Vedieme ich k tomu, aby anga-
žovanosť považovali za súčasť 
svojho životného štýlu.

Základom našej činnosti a 
komunikácie je preventívny 
výchovný systém dona Bosca s 
viac ako 150-ročnou tradíciou. 
Prostredníctvom neho ukazu-
jeme mladým, ako radostne 
prežívať každodenný život. 
Pomocou aktivít sa snažíme 
u detí a mladých prechádzať 
nežiaducim javom, nie doda-
točne liečiť ich následky.

Záleží nám na integrálnom 
raste mladých ľudí. Snažíme 
sa rozvíjať ich z duchovnej, 
duševnej, fyzickej i sociálnej 
stránky. Každú z nich charak-
terizuje jeden zo symbolov. 
Škola – ako rozvoj duševnej        

a intelektuálnej stránky, ihris-
ko je miesto, kde sa mladí 
hrajú a rozvíjajú z fyzickej 
oblasti. V kaplnke dbáme na 
ich duchovný rozvoj a dom, 
pripomínajúci rodinu, pohodu 
a prijatie symbolizuje sociálny 
rozvoj.

Naše aktivity sú urče-
né najmä deťom a mladým             
vo veku 12 – 25 rokov. Sme ot-
vorení aj pre mladších, ktorí 
majú záujem zažiť niečo nové. 
Svoju pozornosť zameriavame 
aj na „dospelých domkárov“ 
a mladé rodiny, spolu s ktorý-
mi vytvárame viacgeneračnú 
výchovnú komunitu. Sociálne 
slabším a znevýhodneným sa 
tiež pomáhame začleniť do ži-
vota spoločnosti.

Naše stredisko v Novej Dub-
nici využilo dotáciu od mesta 
Nová Dubnica pri tradičnom 
letnom pobytovom tábore           

s názvom Prežiť 2015. Jedná 
sa o tábor pre deti a mládež    
vo veku od 14 do 17 rokov, kto-
rý bol usporiadaný v Hornej 
Vsi pri Partizánskom. Na tá-
bore sa zúčastnilo 49 mladých            
a 9 animátorov. Účastníci 
počas tohto týždňa siahli až         
na dno svojich síl a spoznali 
svoje limity, dary, slabšie ale aj 
silné stránky svojej osobnosti. 
Spoločne sme zažili mnoho ne-
zabudnuteľných chvíľ, športo-
vých a intelektuálnych, adre-
nalínových, ale aj rekreačných 
aktivít. V prvej časti tábora 
mladí rozvíjajú svoje schop-
nosti a danosti. Je zameraný 
na rast osobnosti. Druhá časť 
tábora je zameraná na vzťahy  
v skupine mladých, na spo-
ločenstvo a v poslednej časti 
rozvíjame vzťah s Bohom. 
Počas tohto tábora sme zažili 
množstvo zaujímavých, vtip-
ných, ale aj vyčerpávajúcich 
aktivít, ktoré našich mladých 
posúvajú vpred. Mladí mohli 
zakúsiť plazenie sa v blate, 
sreľbu z luku, lanové aktivity, 
vyskúšali si svoje zručnosti 
pri zostrojovaní funkčného 
vozítka (motokáry), v dielňach                             
skúšali zročnosti starých re-
mesiel. Z tábora všetci od-
chádzali plní emócií a nových 
zážitkov. Všetci sa už tešíme       
na ďalší ročník.

Počas nasledujúceho škol-
ského roka sa chceme venovať 
všetkým vekovým skupinám 
mladých. Či už prostredníc-
tvom krúžkov, športu alebo 
stretiek. Našim mladým sa 
budú venovať animátori, ktorí 
budú počas roka formovaní 
pomocou stretiek, víkendoviek 
a výletov.

Na základe podnetov obyvateľov mesta odporúčame psíč-
karom pre zachovanie či zlepšenie vzťahov s ostatnými 
„nepsíčkarmi“ nasledovné tipy:

1) V podlubí na Mierovom námestí či v iných podlubiach             
a podchodoch je potrebné dbať na to, aby psy neznačkovali 
stĺpy a steny podlubia či podchodu. Do týchto prestrešených 
priestorov nezaprší, čo je na jednej strane výhoda, ale na dru-
hej strane dažďová voda nezmýva zo zeme a stien nečisto-
ty.  Preto z hygienických a estetických dôvodov treba zabrá-
niť psom - predovšetkým psom mužského rodu, pri pohybe              
v podlubí  „precikávať“ konkurenčných psov. 

2) Pred predajňou Tesco  bývajú často priviazaní psi, kým 
ich majitelia nakupujú. Niektoré psíky to zvládajú dobre, iné 
zavýjajú či štekajú, čo vyrušuje obyvateľov najbližších bytov.  
Treba preto v prípade, že váš psík je z tých horšie to znášajú-
cich, obmedziť čas, počas ktorého je psík osamote. Prípadne 
skúste zmeniť o kúsok miesto, kde nechávate psa priviazané-
ho, či vyskúšajte iné triky.

3) V areáli zdravia došlo k niekoľkým stretom psov, pri kto-
rých došlo k ich zraneniam, prípadne boli vyľakané rodinky 
s malými deťmi, na ktoré vybehli väčší psi. Keďže je areál 
zdravia miestom častých opekačiek a iných aktivít mnohých 
obyvateľov mesta, vrátane menších detí, je potrebný zvýšený 
dohľad  nad správaním sa psov v tejto lokalite, aj keď je už 
mimo intravilánu mesta.

Ďakujeme za pochopenie.

Oddelenie životného
prostredia

Dni na prelome augusta a sep-
tembra zohrávajú v dejinách 
slovenského národa význam-
nú úlohu. Jednou z najvý-
znamnejších epoch je Sloven-
ské národné povstanie. 

Tradične si túto významnú 
udalosť pripomínajú predsta-
vitelia mesta Nová  Dubnica             
a zástupcovia politických strán 
pietnym aktom kladenia vencov 
k pamätníku Kpt. Floriša Ba-
ňušku v mestskej časti Kolačín.         
V piatok 28. augusta sa stretli pri 
príležitosti 71. výročia, aby vzdali 
úctu všetkým, ktorí v boji za oslo-
bodenie počas Slovenského ná-
rodného povstania položili svoje 
životy. Po zápise do pamätnej 
knihy primátor mesta Ing. Peter 
Marušinec vo svojom príhovore 
pripomenul v krátkosti búrlivé     
a dramatické dni, keď Slováci 

po boku s ďalšími národmi po-
vstali proti fašizmu. „Slovenské 
národné povstanie bolo dôka-
zom toho, že slovenský národ 
vedel vziať osud do vlastných 
rúk. Ani po 71 rokoch od povsta-
nia nie je možné toto ozbrojené  
vystúpenie slovenského národa  
považovať za dávno zabudnutú 
históriu. Vzniklo z túžby po slo-
bode. Zohralo významnú úlohu 
v dejinách slovenského národa                                                                              
a zaväzuje nás, aby sme ne-
prerušovali kontinuitu me-
dzi revolučnou minulosťou                                        
a dneškom. Boj za demokraciu 
a uplatňovanie ľudských práv  je 
stále aktuálny a bude vždy patriť                             
k základným ľudským hodno-
tám. Priamym účastníkom za 
hrdinstvo, ktoré preukázali  po-
čas SNP, patrí naša vďaka.“   

M. Babuková

Aké ste mali leto?

Horúce rytmy predviedol mexický súbor Ballet Folklorico de Occidente.

Tak schválne, nájdete prednostku Evku Lackovičkovú?

Ak ste zavítali na mestské trhy, určite ste neoľutovali.

3. 9. sme spolu privítali nový školský rok.

V Panorexe boli Beatlesáci! - The Backwards!

Krátka fotoreportáž z leta v Novej Dubnici.

Hlavným poslaním Domky je venovať sa výchove mládeže.

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE



4 SPEKTRUM September 2015

Informácia Nemocnice Ilava 
o gynekologickej JZS

Bezohľadné parkovanie

Zo života dôchodcov
v Novej Dubnici
Jednota dôchodcov na Slo-
vensku v Novej Dubnici 
(JDS N.D.) je občianskym 
združením. Združuje obča-
nov staršieho veku  - dôchod-
cov bez rozdielu národnosti, 
rasy, politickej príslušnosti, 
náboženstva a sociálneho 
pôvodu. 

Ťažisko činnosti Jednoty je 
v základných a regionálnych 
organizáciách. Stretávame 
sa v Kultúrnej besede mesta 
každý pondelok medzi 14:00 – 
18:00. Najmä vďaka p. primá-
torovi Petrovi Marušincovi sa 
postupne zlepšujú aj problémy 
s nedostatkom miesta. 

7. septembra sme sa vráti-
li z dvojmesačných prázdnin            
a stretlo sa nás 60. Mnohí 
ešte chýbali, lebo si napláno-
vali dovolenku na september. 
Prítomní sa tešili stretnutiu 

s kamarátkami a spomínali. 
Privítanie bolo – chlieb a soľ + 
zdravá slovenská voda s bylin-
kami. Pár obetavých duší do-
konca prinieslo niečo pod zub. 
Spoločne sme zhodnotili 1. pol-
rok 2015 – čo všetko sme zažili, 
čo sme stihli a urobili.

Bolo toho naozaj veľa, preto 
z množstva zážitkov vyberá-
me pre nás tie najdôležitejšie: 
Fašiangy v meste, Fašiangy                                                   
v GASTRO, výstavky vecí, 
ktoré sú nám vzácne. Marec 
sme pripravili ako mesiac 
knihy a MDŽ sme oslávili aj 
v Kultúrnej besede, aj v kino-
sále. V marci sme boli tiež na 
vystúpení Vršatčiarov – to bol 
zážitok, na ktorý tak skoro ne-
zabudneme. 

Oslavovali sme nádherné 
narodeniny a človek by neve-
ril, ako zaujímavo sa počúvalo, 
keď 81-ročná pani bez chyby 

predniesla báseň o jarných 
kvietkoch, dávno zabudnutú     
a peknú. 

Zapojili sme sa však aj prá-
cou – zveľaďovaním záhrady     
v Kultúrnej besede či umý-
vaním okien. Týmto chceme 
poďakovať aj Mgr. Eve Kebís-
kovej a Mgr. Kataríne Bašnej, 
ktoré nám veľmi pomohli – do-
dali nám pomôcky a vrecia, za-
bezpečili odvoz.  

1.  polrok  sme ukončili 
spoločne  - 90 osôb sa stretlo                             
„U Stana“ s hudbou, dob-
rým rezňom a nápojom. Za 
MsÚ Nová Dubnica nás milo 
prekvapili s kyticou a pekným 
želaním Bc. Pavol Pažítka                                                                     
a Ing. Eva Lackovičová, za čo 
im veľmi pekne ďakujeme. 

Jednota dôchodcov
Nová Dubnica

Dovoľujeme si Vás informo-
vať o činnosti jednodňovej 
gynekologickej zdravotnej 
starostlivosti /JZS/, ktorá 
bola zriadená 01.09.2013 a je 
priamym pokračovaním gy-
nekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia NsP Ilava.

Všetky operačné zákroky 
sú vykonávané erudovanými 
lekármi s mnohoročnými skú- 
senosťami v gynekologickej 
a endoskopickej operatíve. 
Miestom výkonu je adapto-
vaný priestor operačného                
a pôrodného traktu NsP Ilava 
s 8 lôžkami. Vzhľad a vybave-
nie môžete vidieť na webovej 
stránke NsP Ilava. 

Služby poskytujeme denne 
od 7,00 – 15,00 hod. Informá-
cie o gynekologickej JZS Vám 
poskytne denne sestra na te-
lefónnych číslach 042/466 7738 
alebo 0904 976156.

Po menších operačných zá-
krokoch odchádza pacientka 
domov o 2-3 hodiny, po lapa-
roskopických operáciách na 
druhý deň, po vaginálnej hys-
terektomii alebo pošvových 
plastikách po 2-3 dňoch.

Spektrum výkonov je dané 
zmluvami so zdravotnými 
poisťovňami, ktoré sú v plnej 
výške hradené poisťovňami. 
Výkony možno rozdeliť do 
troch skupín:
1. menšie zákroky - excízie na 
histologické vyšetrenie, kyre-
táže, odstránenie polypov, ko-

nizácie krčka maternice,
2. endoskopické operácie - 
laparoskopické odstránenie 
zrastov, cýst, myomov ale i vy-                                                                    
šetrenie funkčnosti vajíčko-
vodov pri nemožnosti ote-
hotnenia, hystereskopické 
odstránenie polypov, cýst, my-
omov, extrakcia vnútromater-
nicového telieska, hysteresko-
pická deštrukcia endometria 
koaguláciou
3. vaginálna hysterektómia 
alebo pošvové plastiky.

Zároveň si Vám dovoľuje-
me dať do pozornosti, že NsP 
Ilava má ako jediná v okolí 
pracovisko MAMOGRAFIE 
S PRIAMOU DIGITÁLNOU 
MAMOGRAFIOU. Digitálny 
mamograf je vybavený špeci-
álnymi fi ltrami, ktoré zabezpe-

čujú homogenitu röentgenové-
ho žiarenia, charakterizovaný 
nízkou dávkou žiarenia, dia-
gnostickou presnosťou, vyso-
kou rozlišovacou schopnosťou 
i u žien so silikónovými im-
plantátmi. Preventívne vyše-
trenia znížia chorobnosť, pri 
včasnom odhalení i mortali-
tu žien na rakovinu prsníka. 
Včasná diagnostika umožní 
lepšiu liečbu žien aj mužov. 
Predĺžiť si môžu tak svoj pl-
nohodnotný život. Vyšetrenie 
ponúkame bez čakacej doby     
a bez poplatkov, denne od 07:00 
hod. do 20:00 hod., tel. kontakt 
042/466 7398.   

Ďalšie informácie Vám pos- 
kytneme na vyššie uvedených 
tel. číslach.

Dostali sme upozornenie, že nie všetci obyvatelia parkujú s ohľadom na ostatných. Chceli by sme 
preto všetkých šoférov poprosiť, aby nezabúdali, že chodníky sú najmä pre chodcov, vozíčkarov či 
mamičky s kočíkmi.

V mene mesta Nová Dubnica ďakujeme.

Je dôležité zostať aktívny aj v staršom veku. Jednota dôchodcov by vám o tom vedela rozprávať.

Mestská knižnica v Novej Dubnici Vás pozýva na besedu so spisovateľkou historických ro-
mánc Janou Pronskou. Beseda sa uskutoční v mestskej knižnici dňa 15.10.2015 /štvrtok/            
o 13.30 hod.

Pozvánka na besedu
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FESTIVAL DYCHOVÝCH
ORCHESTROV A MAŽORETIEK

Od založenia  Festivalu dy-
chových orchestrov a mažore-
tiek prešlo už 8 rokov. Festival 
sa koná od roku 2007 každý 
druhý rok. Na jubilejnom V. 
ročníku sme privítali dycho-
vé orchestre a mažoretky zo 
Slovenska, Českej republi-
ky, Maďarska a Poľska. Cez  
päťsto účinkujúcich k nám 
pricestovalo z Chebu, Mari-
ánskych Lázní, Dolního Be-
nešova, Krnova, Košíc, Móru, 
Štósu a Krasocína. Festival 
začal v sobotu 5. septembra 
hvezdicovým pochodom jed-
notlivých súborov, ktoré sa 
stretli na Mierovom námestí 
na ofi ciálnom otvorení festiva-
lu. Dramaturgovia naplánovali 
otvorenia V. ročníka naozaj 
veľkolepo.  Radosť sledovať 
predstavenie jednotlivých 
súborov! Všetci účinkujúci 
zostávali na scéne, k hráčom 
sa postupne pridávali mažo-

retky, slávnostne a pritom 
zábavne pokračoval program 
k svojmu vyvrcholeniu, tzv. 
malému monstr koncertu. Že 
si všetky pozvané súbory ladia 
nielen po hudobnej stránke, 
ale aj ľudsky, dokázalo  prijatie 
súborov primátorom mesta                                                                 
a predsedom občianskeho 
združenia Dychový orchester 
a mažoretky Nová Dubnica 
Pavlom Švedom  v Kultúrnej 
besede a nasledovne na dis-
kotéke v Amfíku. Výborná ná-
lada sa pretiahla do skorých 
ranných hodín a rozhodne za-
slúžene! 

Nedeľné koncerty vyvrcho-
lili veľkým monstr koncer-
tom, kde sa spoločne v piatich 
skladbách predstavilo 420 
hráčov a 120 mažoretiek! Ra-
dosť sledovať výkony všetkých 
účastníkov. Každému, kto zá-
verečný koncert videl bolo jas-
né, že úroveň festivalu dávno 

prekročila hranice Slovenska.                                                                                                                                 
Hlavnými organizátormi      

V. ročníka Festivalu dychových 
orchestrov a mažoretiek bolo 
Mesto Nová Dubnica, Mesto 
Trenčianske Teplice a Kúpele 
Trenčianske Teplice. Festival 
sme realizovali s fi nančnou 
podporou Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja, fi rmy 
Hermes, Cora Geo, RMC sys-
tém.  Za pomoc a podporu ďa-
kujeme tiež ZUŠ Nová Dubni-
ca, vedeniu a školskej jedálni 
ZŠ Janka Kráľa.  Poďakovanie 
patrí  moderátorom Miriame 
Martinákovej, Števovi Dvor-
skému, Martine Kacinovej        
a všetkým členom  orchestra 
Nová Dubnica, ktorí pomáhali 
pri príprave festivalu. 

Nech žije Festival dychových 
orchestrov a mažoretiek 
Nová Dubnica  2017! 

Toto leto sa nám vydarilo!
Pripomeňme si to najlepšie z tohtoročných letných akcií v našom meste.
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Fotografi e sme uverejnili s láskavým dovolením ich autorov – p. Jelínka a p. Fuleka.
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V sobotu 29. augusta sa           
v našom meste uskutočnil  
21. ročník Continental No-
vodubnického maratónu.  
Na nové trate sa v horúcom 
počasí vydalo pomerať svoje 
fyzické a psychické sily spo-
lu 558 športovcov. Pretekalo 
sa  už tradične na horských 
bicykloch, jednokolkách             
a kto nemal žiadne koleso  
-  utekal.  

Continetal Novodubnický 
maratón 2015, to bola bežecká 
trať na 12km, spoločná 20km 
trať pre bežcov, unicyklistov a 
začínajúcich bajkerov. Na tej- 
to trati súťažili jednokolkári 
o titul Majstra SR a juniorský 
cyklisti  tu mali prvýkrát svo-
ju odmeňovanú kategóriu. 
Vytrénovanejším  bajkerom 
pripravili organizátori  tra-
te s dĺžkami 40, 72 a 104km. 
Miestami  príkre, občas tiahle 
stúpania striedali technické 
zjazdy, zvážnice, horúce lúky   
a samozrejme lesné chodníč-
ky. Všetkého bolo dosť, len 
asfaltu našťastie minimum.  
Trate viedli najbližším okolím 
Novej Dubnice, ale aj okolím 
Trenčianskych Teplíc, Opatov-
skej doliny, Omšenia, Homôlky 

a Dolnej  Poruby. Tento solitér 
medzi slovenskými maratón-
mi  sedí  na najdlhšej trati hlav-
ne českým bajkerom a nie inak 
tomu bolo i tento rok.  Avšak                                                                          
s jednou zmenou.  Doteraz  ne-
ohrozeného absolútneho víťa-
za  Karla Hartla porazil Michal 
Kaněra. Tretie miesto obsadil 
Michal Láník . Na štart najťaž-
šej MTB trate (KING)  sa me-
dzi 36 mužov postavili len dve 
ženy a do cieľa prišli v tomto 
poradí: 1. Kristína Kosco-
vá       a 2. Milena Vodehnalová. 
Česi obsadili víťaznú bedňu aj                                                                         
na 72km trati HARD. Za 
Tekmar Kráľovnú Baske bola 
tento rok vyhlásená Dáša 
Sladkovská z Brna. Kratšie 
trate už ovládli Slováci a me-
dzi nimi aj  Matej Zachar, kto-
rý obhájil minuloročný titul 
Majstra Slovenskej republiky                             
v kategórii  jednokoliek a po-
razil tak účastníkov z Poľska, 
Čiech i Talianska. Bežecké 
stupne víťazov obsadili najmä 
pretekári z Dubnice nad Vá-
hom a blízkeho okolia.

V priestoroch cieľa bola 
možnosť si nechať namasí-
rovať ubolené nohy, vyskúšať 
elektrické bicykle či simulá-
tor prevrátenia auta, alebo si 

pozrieť  vystúpenie tak trochu 
uleteného dua Vrbovskí Víťa-
zi. Kto mal pedálovania málo, 
mohol ešte súťažiť  o hodinky 
v stánku Festina Chrono bike 
Tour. Nakoniec  sa na pódiu 
odmeňovali nielen víťazi jed-
notlivých kategórii, ale malá 
pozornosť sa ušla aj všetkým 
deťom a ženám! A na samot-
ný záver  tu bola  ešte bohatá 
tombola pre všetkých účast-
níkov. Túto podarenú akciu by 
sa nikdy nepodarilo zorgani-
zovať bez podpory miestnych 
dobrodincov, hlavne rodiny 
Grambličkovej z Amfík Pubu, 
pána Bačika z Exima, 2. ZŠ                    
a jej pána riaditeľa  Staňa            
a samozrejme spoluorganizá-
tora akcie - Mestského úradu 
Nová Dubnica na čele s pánom 
primátorom Ing. Petrom Ma-
rušincom. Za čo im patrí veľká 
vďaka.

Fotografi e, videá a ďalšie 
podrobnosti z maratónu sú                                                                        
k dispozícií  na stránkach 
www.maraton.sk a budúci 
ročník je naplánovaný na 27. 
augusta 2016.

Roman Holý

CYKLISTOV A BEŽCOV
NEODRADILO ANI VEĽMI
HORÚCE POČASIE

Novodubnický maratón nie je len o športe, ale najmä o spoločných zážitkoch.

Súťažili aj unicyklisti!

Na trati sa stretávali bežci aj cyklisti.



8 ŠPECIÁLNA PRÍLOHA September 2015

Bluegrassový večer

2015
Na úvod mi nedá vyjadriť sa 
k činnosti oddelenia kultúry. 
Jeho činnosť je naozaj pest-
rá a v priebehu roka si môže 
prísť na svoje snáď každý. 
Najviac akcií je spojených      
s letom, s časom prázdnin. 
Je príjemné spomenúť si, 
ako sme sa začiatkom au-
gusta vrátili z dovolenky a na 
námestí prebiehalo vystúpe-
nie vynikajúceho ruského 
súboru. Nasledovali nedeľné 
vystúpenia dychoviek a kon-
com augusta sa už tradične 
v priestoroch letného kina 
– na Amfi ku – uskutočnil 12. 
ročník akcie Bluegrassový 
večer. 

Je to malý festival s prezen-
tovaním americkej tradičnej 
hudby. Takže v priebehu nie-
koľkých týždňov jedného me- 
siaca sme v našom meste mali 
pestrú paletu žánrov z rôz-
nych kútov sveta.

Festival Bluegrassový ve-
čer zahájila skupina Dřevě-
ná tráva z Plzne. Skupina sa 
prezentovala tradičným blue-
grassom. Ďalšou účinkujúcou 

skupinou bol The LOG. Je to 
moravsko-slovenské zosku-
penie hudobníkov zamera-
ných na raný štýl bluegrassu 
hraný skupinou The Stanley 
Brothers. Aj oni predviedli 
tradičný bluegrass umocnený 
aj o vizuálnu stránku – pek-
né obleky, pekné klobúky. Ale 
pekné boli aj ich vokály a tiež 
inštrumentálne výkony. Ako 
jedna z mála bluegrassových 
skupín používajú dve gitary – 
sprievodnú a sólovú a obe sú 
značky Holoubek. Nasledovala 
skupina Benefi t z Brna. Ich vý-
borné spevácke i inštrumen-
tálne výkony udržali posluchá-
čov vo výbornej nálade až do 
posledných tónov. Po ich vy-
stúpení sa začali ozývať hlasy, 
ako je možné doterajší skvelý 
priebeh akcie ešte vygrado-
vať, lebo účastníci si už na to 
za tých dvanásť rokov zvykli. 
Odpoveďou bolo vystúpenie 
poslednej skupiny Blackjack    
z Prahy. Nie neprávom zbie-
rajú ocenenia na viacerých 
európskych bluegrassových 
festivaloch. Precízne podanie 
vokálov, inštrumentálna strán-

ka a pestrosť žánrov v podaní 
tohto kvarteta hudobníkov sú 
naozaj ojedinelé. 

Celé toto podujatie vyznelo 
veľmi pozitívne a v priebehu 
večera sa mi dostalo veľa po-
chvalných poznámok na akciu. 
Ľudia sa výborne bavili, skupi-
ny hrali odušu a všetkým bolo 
fajn. Už sa môžeme tešiť na 
budúci rok.

Na záver patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k zdar-
nému priebehu tejto akcie, 
hlavne mestu Nová Dubnica, 
spoločnostiam Termonova, 
Tremex, Burex s.r.o., relax 
centrum Kalimero, Urpiner, 
pracovníkom Amfi k pubu za 
poskytnuté priestory a výbor-
ný guláš, Lacovi Kossuthovi 
za zabezpečenie afterparty                                                                       
a prenocovania pre hudob-
níkov, pánovi Nižňanovi za 
aparatúru, bratom Suchán-
kovcom za ozvučenie akcie                 
a iným.

Marian Šupák
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Výstava „Dotyky krásy 2015“

Tu krása kráse ruky podáva, 
tu sláva sláve dáva úlohu.
Vy krásy, čo sa v časoch
nemenia, buďteže túžbami
nášho nadšenia.

Andrej Sládkovič

Opäť prichádza jeseň             
so svojimi hýrivými farbami. 
Spolu s ňou prichádza čas, 
kedy chceme predstaviť prácu 
nášho klubu občanom a náv- 
števníkom nášho mesta. 

Splietanie tenučkých nití    
do čipiek prináša so sebou po-
cit šťastia,  radosti, spokojnosti 
z krásy, ktorá vzniká pod šikov-
nými prstami čipkárky.

Čipkárka sedí pri vankúši 
a splieta nitky do neuveriteľ-
ných vzorov a vytvára rôzne 
výrobky pre potešenie srdca 
svojho i tých druhých. Hodiny, 
čo presedí nad vankúšom, ne-
počíta. Jej odmenou je radosť 
z vykonanej práce, pohľad na 
svoje vytvorené dielo a obdiv 
tých, ktorí uzrú jej výtvory.

Čipkárky z nášho klubu aj v 

tomto roku prezentovali svoju 
tvorbu na mnohých výstavách 
, festivaloch a stretnutiach čip-
károk na Slovensku i v zahrani-
čí. Z výstav spomeniem  účasť 
na výstave v Krakovanoch, 
uskutočnili sme klubovú vý-
stavu Krása čipky v Trenčian-
skych Tepliciach. Počas celého 
augusta mohli obdivovať naše 
práce na výstave  návštevníci 
skanzenu v Pribyline .

Našu tvorbu a krásu slo-
venských čipiek sme pred-
stavili na festivaloch v  Pagu 
(Chorvátsko), Prešov (SR),  
Vamberk (Česko), Graz (Rak-
úsko), Bobowa (Poľsko).

Tak ako sme sa predstavili 
so svojou tvorbou v zahra-
ničí  a  v mestách na Sloven-
sku,  chceme aj obyvateľom  
a návštevníkom nášho mesta 
priblížiť naše výtvory.  Pripra-
vujeme preto na október už      
5. ročník výstavy Dotyky krásy 
v kine Panorex. 

Pozvali sme aj hostí, pani 
Máriu Čobrdovú a členky 
klubu PÔVABNICA TURCA             

z Martina, ktoré sa venujú 
hlavne liptovskej čipke.

Najstarší písomný údaj            
o liptovskej čipke je z roku 
1772 a to z protokolu z obce 
Sielnica, v ktorom sa pod hroz-
bou pokuty zakazuje nosiť že-
nám  a nevestám na čepcoch 
dlhé čipky. Takéto podobné 
zákazy platili aj v iných oblas-
tiach Slovenska.

Výroba čipiek pre vlastnú 
potrebu bola hlboko zako-
renená. Čipka bola znakom 
šikovnosti, zručnosti, vynalie-
zavosti a nadania čipkárky vy-
tvoriť nejaký vzor, ako aj zna-
kom prestíže. Bolo hanbou 
dať si urobiť čipku niekomu 
inému.

Paličkovaná čipka sa vo 
vidieckom prostredí Liptova 
uplatňovala ako súčasť tradič-
ného odevu a bytového textilu. 
Na odeve lemovali hlavne tie 
časti odevu, ktoré boli najvi-
ac namáhané. Čipka mala za 
úlohu chrániť odev. Neodmys-
liteľnou súčasťou odevu vyda-
tej ženy bol čepiec, prevažne       

bielej farby v prednej časti 
lemovaný širokou, hustou, bie-
lou čipkou, ktorá často siahala 
od čela až k temenu.

Veľká technická náročnosť 
liptovskej čipky spočíva v tom, 
že celá šírka sa robí naraz. Na 
spájanie jednotlivých častí sa 
používa časté kríženie vodia- 
cich párov, čím prechádza          
z jedného motívu do druhého. 
Hustota čipky mimoriadne 
sťažuje štúdium spôsobu  zho-
tovenia tejto čipky.

Veľkú zásluhu pri záchrane 
liptovskej čipky má pani Mária 
Čobrdová (*1932 vo Valaskej 
Dubovej), Jej činorodosť ju 
priviedla  do kurzov ručných 
prác, ktoré sa konali v Mati-
ci slovenskej. Hlboký záujem 
o ľudové umenie a výtvarné 
cítenie realizovala v textilnej 
tvorbe. Jej práce sa vyznačujú 
precíznosťou, dokonalou tech-
nikou a neobyčajnou krásou.

Príďte sa pozrieť na  krásu 
jej prác  na našu výstavu Do-
tyky krásy v kine PANOREX  
od 10. 10. do 18. 10. 2015.

Výbor ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s MsÚ,
ZO Slovenského zväzu záhradkárov, základnými a materskými školami,

poriada v dňoch 20. až 22. októbra 2015 v kine PANOREX v Novej Dubnici 18. ročník výstavy

„Z  NAŠICH  ZÁHRAD“.

Jej súčasťou je už tradične súťaž

„O  JABLKO  NOVEJ DUBNICE“ a „O  NAJZAUJÍMAVEJŠÍ  VÝPESTOK“.

Výstavu spestria práce detí z  novodubnických škôl na tému „JESEŇ  V ZÁHRADE“.

Exponáty jabĺk (3 z každej odrody) a zaujímavé ovocie, zeleninu alebo kompóty s receptami,
môžu pestovatelia priniesť do kina PANOREX  v pondelok 19. októbra od 15.00 do 18.00 h. 

Výstava bude slávnostne otvorená v utorok 20. októbra o 15. h. 
V deň otvorenia si ju môžete pozrieť do 18. h, v stredu 21. októbra od 9. h  do 18. h

a vo štvrtok 22. októbra od 9. do 16. h.

Na výstavu môžete priniesť aj úrodu vypestovanú mimo Novej Dubnice.

Jojo Moyesová:
Jeden plus jeden
Život Jess je plný problémov. 
Jedného dňa sa jej stane zvlášt-
na vec. V taxíku nájde zväzok 
bankoviek, patriaci arogantné-
mu milionárovi, ktorému upra-
tuje dom. Peniaze by pre Jess 
znamenali vyriešenie problé-
mov. Ako sa rozhodne?

Tamara McKinley:
Láska v plameňoch
Autorka ženských románov sa 
opäť vracia do austrálskeho 
vnútrozemia a na pozadí ne-
hostinného, no krásneho kraja 
rozvíja strhujúcu ságu o lás-
ke, rodinných putách, utrpení,           
ale aj odvahe prekonávať ne- 
priazeň osudu.

Joy Fieldingová:
Niekto sa díva
Súkromnú detektívku Bailey 
prepadli a zbili. Keďže sa polí-
cii nepodarilo násilníka chytiť, 
Bailey sa nevie zbaviť pocitu, že 
niekto sleduje každý jej pohyb. 
Ani keď sa do jej bytu prisťahuje 
nevlastná sestra Claire, nedarí 
sa zbaviť ju stavov úzkosti.

Martin Čičvák:
Kukura
Na trh prichádza neobyčajná 
kniha, ktorá rozpráva príbeh 
dramatického života človeka, 
ktorý ako jeden z mála sloven-
ských umelcov prešiel doslova 
celý svet, preslávil sa v Nemec-
ku a napokon sa vrátil na Slo-
vensko.

Michaela Galambošová:
Manipulátor
Študentka Eva sa zoznámi s Jo-
zefom, ktorý sa pýši zdravým ži-
votným štýlom a vyšportovanou 
postavou. Rozum ju presviedča, 
že by mohol byť dokonalým 
partnerom. Z Jozefa sa však 
vykľuje tyran a manipulátor. 
Dokáže sa od neho vyslobodiť?

Andrea Tornielli:
Pápež František
Táto ekonomika zabíja.
Nie neľudskej ekonomike pove-
dal pápež, a označili ho za mar-
xistu. Autormi týchto komentá-
rov sú predstavitelia niekoľkých 
pravicových hnutí, ale prekva-
pujúce je že s nimi súhlasí aj 
časť katolíckeho sveta.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici

O jablko Novej Dubnice 2015

POZVÁNKA

Hľadá sa ginko
Prosíme obyvateľa, ktorý má v súkromnej záhrade ginko dvojla-
ločné staršie ako 15 rokov, aby napomohol výskumu tejto zaují-
mavej dreviny a kontaktoval oddelenie ŽP na tel. 042 44 33 484 kl. 
161, alebo mailom na hrehusova@novadubnica.sk pre spoluprá-
cu s dendrológom prof. Hrubíkom. Ďakujeme.

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Oznamujeme občanom, že 
jesenný zvoz konárov z IBV 
Miklovky a Kolačín sa usku-
toční v dňoch 19. - 23. 10. 2015 
a to nasledovne:

19. 10. 2015 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

20. 10. 2015 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
dova, Tajovského, Kollárova, 
Kvetná, Májová.

21. 10. 2015 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
ho, Partizánska, Podjavorin-
skej.

22. 10. 2015 (štvrtok):
Svätoplukova, Nerudova, M. 
Benku, B. Němcovej, Strážov-
ská, Svoradova, Odbojárska.

23. 10. 2015 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
body, Nová, Družstevná, Far-
ská, Pod Húštikom.

Konáre vykladajte jeden deň 
pred termínom odvozu nareza-
né na kratšie časti (do 1 m dĺž-
ky), budú sa nám ľahšie nakla-
dať. Konáre neviažte drôtom, 
robí problém pri štiepkovaní. 
Nevykladajte iný odpad! Pris-
pejete tak k rýchlemu odvozu 
a lepšej čistote priestranstiev 
pred domami. Ďakujeme!

Oznamujeme občanom, že je-                                                                        
senný zvoz objemného odpa-
du z IBV Miklovky a Kolačín 
sa uskutoční v dňoch 12. - 16. 
10. 2015 a to nasledovne:

12. 10. 2015 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

13. 10. 2015 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
dova, Tajovského, Kollárova, 
Kvetná, Májová.

14. 10. 2015 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
ho, Partizánska, Podjavorin-
skej.

15. 10. 2015 (štvrtok):
Svätoplukova, Nerudova, M. 

Benku, B. Němcovej, Strážov-
ská, Svoradova, Odbojárska.

16. 10. 2015 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
body, Nová, Družstevná, Far-
ská, Pod Húštikom.

Elektroodpad, prosím, nevy-
kladajte, ale dovezte na zberný 
dvor, pretože po vyložení pred 
dom dochádza k jeho rozobe-
raniu neprispôsobivými obča-
nmi a k úniku škodlivých látok. 
Prosíme, aby ste objemný od-
pad vykladali iba pred rodinné 
domy a to vždy len 1 deň pred 
termínom jeho odvozu, najne-
skôr do 6:00 h v deň vývozu. 
Prispejete tak k udržiavaniu 
čistoty v našom meste. Ďaku-
jeme!

Jesenný zvoz konárov
z IBV Miklovky a Kolačína

Zvoz objemného odpadu
z IBV Miklovky a Kolačína

Príspevky pripravila vedúca Oddelenia životného prostredia 
MsÚ Nová Dubnica Mgr. Katarína Bašná
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VIANOCE S KOLLÁROVCAMI
Sobota 12. decembra o 18.00 hod.
kino Panorex

Kapela KOLLÁROVCI k nám  prichádza  už druhýkrát. Pevne 
veríme, že tento koncert Vám spríjemní krásne, sviatočné chvíle 
a pomôže Vám hlbšie prežiť vianočný čas. Vstupné: 8€.

DANCING QUEEN TOUR – ABBA SLOVAKIA
Piatok 27.novembra o 19.00 hod.
kino Panorex

Najväčšie hity legendárnej skupiny naživo na nerozoznanie od 
originálu! Zaspievajte si s najlepšou slovenskou revivalovou 
kapelou ABBA SLOVAKIA. Vyše dvojhodinový koncert hitov 
ako Super Trouper, Chiquita, Money Money Money, The Winner 
Takes It All, I have A Dream, Our Last Summer, Dancing Queen, 
Mamma Mia a ďalšie. Šesťčlenná kapela a dve vokalistky = 8 
vynikajúcich hlasov naživo. Vstupné: 12€ , akcia 3+1 ZDARMA. 

KYSUCKÝ PRAMEŇ  
Nedeľa 15.novembra o 16.00 hod.
kino Panorex

Oščadnickí heligonkári sa stali prameňom čistej ľudovej kultúry. 
Krásu kysuckých ľudových piesní isto oceníte na koncerte tej-
to významnej a populárnej kapely, propagovanej na TV Šláger.
Vstupné: 6€

AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI 
Pondelok 9.novembra o 19.00 hod.
kino Panorex

Komédia nemeckého autora islandského pôvodu Kristofa 
Magnussona je zábavným pohľadom do sveta mužov, ktorí sa 
skrývajú pred svojimi ženami, ktoré trávia všetok voľný čas                       
v obchodných centrách. Rozohrané situácie prinesú množstvo 
nečakaných zvratov a zápletiek a možno aj odpoveď na otázku, či 
je vôbec možné žiť vo svete bez žien.  Štyria sexi muži ponúkajú 
svoj návod. Tak nahliadnite s nami za oponu...
Hrajú: Branislav Deák, Ján Jackuliak / Marián Mitaš, Gregor 
Hološka, Milan Bahúl. Réžia: Martin Mňahončák. Vstupné: 12€.

O JABLKO NOVEJ DUBNICE
20. – 22. októbra
kino Panorex

SIMA MARTAUSOVÁ  
Pondelok 19. októbra o 18.00 hod.
kino Panorex

Platinový CD album „Dobrý deň, to som ja“ (2013), platinový CD 
album „Na pravom poludní“ (2014), Objav roka 2013, Album roka 
2013. To všetko má na konte mladučká speváčka Sima Martau-
sová. Na koncerte zahrá so skupinou, ktorá oba albumy nahráva-
la a ktorú tvoria: Igor “Ajdži” Sabo (bicie), Martin Zajko (gitary, 
mandolíny, ukulele), Pišta Lengyel (gitara, steel guitar), Martin 
Gašpar (kontrabas, basa), Martin Wittgruber (klávesy, akorde-
ón). Dvanásť nových autorských piesní a dva bonusy z nového 
albumu „Na pravom poludní“ doplnia na koncerte obľúbené pes-
ničky z predchádzajúceho, úspešného albumu „Dobrý deň, to 
som ja“. Vstupné: 12€

PRIESTOR  ČLOVEKA
Výstava obrazov Drahomíra Šťastného
Piatok 16. októbra o 18.00 hod. (vernisáž)
Historická izba

Autor o sebe povedal: „Narodil som sa 20.2.1987 a k maľbe som 
sa dostal pomerne neskoro a dosť kľukatou cestou. Dlho som 
uprednostňoval kresliarsky a „insitný“ spôsob tvorby.  Až po-
stupne vo mne zrel vzťah k farbe a presvedčenie maľbu  aj študo-
vať. Z bakalárskeho štúdia v Zlíne  som pokračoval na Akadémii 
umenia v Banskej Bystrici, kde som tento rok aj obhájil diplomo-
vú prácu. Posledného pol roka bývam a tvorím v Novej Dubnici 
a som tomu rád,  pretože mám možnosť prispieť ku kultúrnemu 
životu mesta. Preto Vás srdečne pozývam  na výstavu obrazov 
pojednávajúcich o človeku a jeho priestore“. 
Výstava bude otvorená do 30. októbra nasledovne:  v pondelok, 
stredu, piatok od 9:00 -17:00, v sobotu a nedeľu od 10:00 – 16:00. 
Vchod do historickej izby je z boku pred vchodom do Mestskej 
knižnice.

Chcete získať dva lístky na skvelý koncert Simy Martausovej?
Stačí, keď nám napíšete, čo má Sima spoločné s Janou
Kirschner. Svoje odpovede posielajte do 14. 10. 2015
na adresu slesarova@novadubnica.sk. 
Výhercu budeme osobne kontaktovať!

VÝSTAVA KLUBU PALIČKOVANEJ ČIPKY 
10. - 18.októbra
kino Panorex

40. VÝROČIE MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO 
ZBORU NOVÁ DUBNICA
Sobota 3.októbra o 15.00 hod.
kostol sv. Jozefa Robotníka

Slávnostný koncert. Vstupné dobrovoľné.

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

Nová Dubnica žije kultúrou

NECHAJTE SA POZVAŤ

PRIPRAVUJEME

Súťažíme so SIMOU!



Spomienky a poďakovania

Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Alžbeta Danišová, Barbora Janíčková, Michal Schmizing, 
Jozef Záhorský, Klára Horváthová.

Na spoločnej ceste životom:
Miloslav Pomahač – Viera Pomahačová, Milan Dunaj – Mi-
lena Šmatláková, Kamil Richtárech – Mgr. Marianna Záhor-
cová, Jozef Kvasnica – Zdena Danihelová, Dušan Kebísek 
– Vladimíra Vojtechová, Ján Höfer – Veronika Šimkovičová, 
Martin Šúkala – Jana Habánková, Ivan Kopecký – Andrea 
Pagáčová, Ing. Peter Urbánek – Gabriela Majorová, Peter 
Remenár – Barbora Krumpolcová, Erik Brídik – Jana Ráco-
vá, Dušan Rapšo – Sonja Krivokuča.

Opustili nás:
Štefánia Nedielková, Zdenka Mojteková, Ladislav Gallo, Ing. 
Peter Hlatký, Miroslava Slivková, Ervin Nemák.

Spoločenská kronika

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

www.pomnik.sk

KOMPLETNÝ POHREB
od 480,- EUR

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

AKCIA!!! Žulový 1-hrob
s pomníkom od 950 Eur

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

11OZNAMYwww.novadubnica.sk

Viliam Bachratý
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, ti-
chú modlitbu odriekať a s láskou spomínať.
23. septembra uplynulo päť rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko Viliam Bachratý. Kto ste ho pozna-
li, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá                    
a pravnúčatá.

Ing. František Škarba
So smútkom v duši a so slzami v očiach sme si 
10. septembra pripomenuli 25 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý manžel, tatino a deduško 
Ing. František Škarba. Tí, ktorí ste ho mali radi, 
venujte mu, prosím, tichú spomienku. Spomí-
najú manželka, dcéra Iveta a syn Peter s rodi-
nami.

Jozef Rekem
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové dary známym     
a priateľom, ktorí dňa 29.8.2015 prišli na poslednej ceste odpreva-
diť nášho drahého zosnulého Jozefa Rekema z Trenčína. 
Zároveň naše veľké „Ďakujem“ patrí pohrebnej službe Styx – Nová 
Dubnica za veľmi úctivý prístup k pozostalým a dôstojnú rozlúčku                
s naším drahým zosnulým. Spomína smútiaca rodina.

Miroslav Plánek
Dňa 5. októbra si pripomíname smutné prvé 
výročie, čo nás nečakane opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Miroslav Plánek. Kto ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku 
spolu s pozostalou rodinou. S úctou spomínajú 
manželka, deti, vnúčatá, pravnučka a ostatná 
rodina. 

Jozef Híreš
Dotĺklo srdce, ktoré mohlo biť, nebolo lieku, aby 
mohlo žiť.
Dňa 19. júla uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef Híreš. 
S láskou spomínajú manželka Jarmila, dcéry 
Jarmila, Alena a Ingrid, zať Juraj a vnúčatá Na-
tálka, Ľubko, Alenka a Jurko. Navždy zostaneš   
v našich srdciach.

František Bernacký
Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť, 
nedá sa na teba zabudnúť. Tá rana v srdci stále 
bolí a zabudnúť nedovolí.
Dňa 29. októbra uplynie 10 rokov od náhlej smrti 
nášho drahého Františka Bernackého. S láskou 
a úctou spomínajú manželka, dcéry a vnúčatá. 

Mária Tašárová a Štefan Tašár
Dňa 27. apríla uplynulo 11 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný otec Štefan Tašár a 10. júna 
uplynulo 14 rokov, odkedy nás opustila naša mi-
lovaná mamička Mária Tašárová z Kolačína. 
Už nepočuť po rodičovskom dome otcov ani ma-
mičkin hlas a nikdy neprídu medzi nás. Dívajú 
sa na nás z neba, ale v nás zanechali kúsok seba. 
S veľkou láskou a úctou spomínajú syn a dcéry 
s rodinami.

Jozef Brucháč
26. júla uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a starý otec Jozef Brucháč. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S lás-
kou spomínajú manželka, dcéra a dvaja synovia.

Katarína Bieliková
Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v srdciach 
stále žiješ spomienkami.
Dňa 11. septembra uplynulo deväť rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamička, babička Katarína Bieliková. Kto ste 
ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.         
S úctou a láskou spomínajú manžel Róbert a syn 
Lacko s rodinou.

Jozef Fančovič
Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že 
22. septembra uplynuli tri roky, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko a pradedko Jozef 
Fančovič. Ktorí ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. Spomína manželka s ro-
dinou.

Richard Provazník
Dňa 17. septembra uplynulo osem rokov, čo nás 
navždy opustil náš syn a brat Richard Provaz-
ník. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spom-
ienku. Spomínajú rodičia a brat Roman.

Miloš Navrátil
Čas plynie, už nie si medzi nami, ale v spomien-
kach zostávaš stále s nami.
30. augusta sme si pripomenuli 3. výročie úmr-
tia Miloša Navrátila. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, synovia a vnuci.

Nepovolené spaľovanie
odpadu

Nedovoleným spôsobom sa 
chcela zbaviť záhradného od-
padu v Záhradkárskej osade 
č. 6. Dňa 6.8.2015 vo večerných 
hodinách G.Ľ. po celodennom 
upravovaní záhrady naukla-
dala  záhradný odpad na hro-
madu a podpálila. Dym z ohňa 
zahalil časť Okrúžnej ulice                            
a jeho štiplavý zápach začal 
obťažovať ostatných obyva-
teľov ulice. Zbavovanie sa 
odpadu týmto spôsobom je                                                   
v našom meste zakázané Vše-
obecne záväzným nariadením 
mesta. Menovaná po príchode 
hliadky na miesto oheň okam- 
žite uhasili a za porušenie 
VZN bola doriešená v rámci 
priestupkového zákona.

Nedovolený predaj
Dňa 10.8.2015 v podvečer-

ných  hodinách na základe 
telefonického oznámenia za-
sahovala hliadka na Mierovom 
námestí. V podlubí námes-
tia sa mali pohybovať dvaja 
neznámi muži tmavšej pleti            
a na predaj ponúkali  „origi-
nál značkové“ nožíky. Osoby 
spozorované pri banke VUB. 
Pri kontrole bolo zistené, že sa 
jedná o občanov Rumunska. 
Jeden realizoval predaj tovaru 
a druhý osloval ľudí. Hliadka 
obom túto nepovolenú zárob-
kovú činnosť zakázala. Nakoľ-
ko je v našom meste takýto 
predaj tovaru zakázaný bol 
„predajca“ doriešený v bloko-
vom konaní.

Krádež v Tescu
Dňa 11.8.2015 v podvečer-

ných hodinách zasahovala                         
hliadka v supermarkete Tesco. 
Pracovník SBS prichytil oby-
vatela mesta M.H. Ten z pre-
dajnej plochy odcudzil jeden 
kus fľaše alkoholu Amareta                                              
v hodnote 4,59 €. Fľašu si 
schoval pod bundu,  prešiel 
cez pokladničnú zónu a za to-
var nezaplatil. Svoje konanie 
odôvodnil, že nemá peniaze               
a potrebuje si vypiť. Za poruše-
nie § 50 ods. 1 priestupkového 
zákona bol menovaný dorieše-
ný v blokovom konaní.

Odchyt túlavých psov
Mestská polícia v priebe-

hu mesiaca august odchytila 
šiestich túlavých  psov, ktorí 
sa voľne pohybovali po mes-
te bez svojho majiteľa. Všetci 
odchytení psy boli umiestne-
ní do odchytných kotercov 
mestskej polície. Na základe 
evidenčného čísla boli zistení 
piati majitelia túlavých psov.                             
O šiesteho „tuláka“ sa prihlá-
sila majiteľka z Považskej 
Bystrice na oddelení Mestskej 
polície. Vo všetkých prípadoch 
kde sa podarilo zistiť majiteľa  
psov museli majitelia štvor-
nohých miláčikov za poruše-
nie zákona a miestneho VZN 
uhradiť blokovú pokutu. 

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Mestská polícia v Novej 
Dubnici upozorňuje cyklistov 
jazdiacich v podlubiach okolo 
Mierového námestia, teda po 
chodníkoch, na časté porušo-
vanie zákona. 

Ide hlavne o § 52 ods. 2, zá-
kona č. 8/2009 Z.z. o cestnej 
premávke a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov, kde je 
iným účastníkom cestnej pre-
mávky než chodcom zakázané 
chodník používať. To neplatí, 
ak dopravnou značkou alebo 
dopravným zariadením je ur-
čené inak, alebo ak ide o za-
stavenie alebo státie vozidla, 
pri ktorom ostane voľná šírka 
chodníka najmenej 1,5 m.

V zmysle uvedeného zákona 
podľa § 55 ods.1 sa na bicykli 

jazdí predovšetkým po cestič-
ke pre cyklistov. Po cestičke 
pre cyklistov sa jazdí vpravo. 
Kde cestička pre cyklistov nie 
je alebo nie je zjazdná, jazdí sa 
pri pravom okraji vozovky. Ak 
sa tým neohrozujú ani neob-
medzujú chodci, smie sa jazdiť 
po pravej krajnici vozovky. § 55 
ods. 4 osoba mladšia ako 10 ro-
kov smie na ceste s výnimkou 
cestičky pre cyklistov, poľnej 
cesty, lesnej cesty a obytnej 
zóny jazdiť na bicykli len pod 
dohľadom osoby staršej ako 
15 rokov, ktorá je dostatočne 
spôsobilá, aby na ňu riadne 
dozerala, a ktorá zodpovedá za 
dodržiavanie povinností podľa 
tohto zákona touto osobou.

Z bloku mestskej polícieCYKLISTI POZOR!
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Aj tento rok organizoval Klub slovenských turistov Kolačín 
letný výstup na Markovicu.

Viac ako 80 nadšencov turistiky si pri kríži  zaspomínalo na 
časy dávno minulé, kedy v okolitých horách bojovali naši predko-
via za slobodu slovenského národa. Počasie nám prialo i výhľady 
boli nádherné, a tak tí, čo premohli svoju lenivosť a v sobotu 29. 
augusta vyšli až hore, mohli stráviť príjemné dopoludnie v spo-
ločnosti priateľov a známych. V Hostinci na guláš potom čakal na 
účastníkov  výstupu chutný guláš. 

Najbližšie sa na Markovici stretneme v zime – 6. januára na 
sviatok Troch kráľov. Všetci ste srdečne vítaní.

-sk-

SNOW FILM 
FEST 

Kino Panorex
Nová Dubnica 

19.11.2015: 18.00 - 22.00

www.novadubnica.sk 

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Pozemné hokejistky: A máme doma zlato! Trénerka Jana Uherková:
Príprava na českú ligu bola tvrdá

Úspešná súťaž družstiev tenistov Novej Dubnice Po stopách SNP
na Markovicu

Tento rok sme sa prihlásili 
do Českej ligy už druhýkrát. 
Minulý rok sme sa „okukáva-
li“ a skončili sme na peknom 
treťom mieste. Tento rok nás 
opäť čakali obetované soboty 
– dievčatá museli veľmi skoro 
vstávať, nakoľko ich čakala 4 
– 5 hodinová cesta na zápas, 
ktorý sa hrával už okolo 10:00 
h. Potom nasledoval presun na 

ďalší klub, kde odohrali druhý 
zápas počas dňa. Zápasy trvali 
2 x 30 min. a hralo sa na veľkom 
futbalovom ihrisku. Píšem to 
preto, lebo je to všetko veľmi 
náročné  a podávať k tomu na 
ihrisku kvalitný výkon, to chce 
naozaj silné družstvo a kolek-
tív. Vďaka tímovému duchu       
a súdržnosti sme si zaistili pr-
venstvo v Českej lige, porazili 

najťažšieho súpera – družstvo 
Rakovník - a vybojovali si titul 
MAJSTRI Českej republiky. 
Je to historický titul nie len 
pre klub HC Nová Dubnica, 
ale pre celý pozemný hokej 
na Slovensku. Žiadnemu klu-
bu zo Slovenska sa niečo také 
nepodarilo. Taktiež veľkým 
úspechom boli aj umiestnenia 
našich dievčat v prvej desiatke 

najlepších strelcov. Najlepšia 
strelkyňa Českej ligy sa stala 
naša hráčka Katka Uherko-
vá s počtom gólov 43, druhá 
strelkyňa z Rakovníka nas-
trieľala 42 gólov, na 3. mieste 
bola znova naša hráčka Klárka 
Šajbenová s 18 gólmi. Aj tieto 
výsledky svedčia o tom, že v 
družstve máme kvalitné hráč-
ky a to nielen strelkyne, ale aj 
obrankyne, brankárky. Dievča-
tá za celú sezónu nastrieľali 94 
gólov do siete súperov a dosta-
li len 24 gólov. Ako trénerka 
prajem dievčatám nech sa im 
darí aj v ďalšej sezóne a nech 
aj po hernej stránke rastú len 
hore. 

Ďakujeme za tento histo-
rický titul nižšie uvedeným 
dievčatám: Gajdošová Nika, 
Šajbenová Zojka, Šajbeno-
vá Klárka, Potočková Sima, 
Kubaščíková Beba, Amy Van 
Brecht, Tadlánková Deniska, 
Monika Chovancová, Maťka 
Rodová, Nataška Draková         
a  Katka Uherková.

 
Jana Uherková

Naši mladší žiaci sa v dňoch 
20-22. augusta 2015 zúčastnili 
Majstrovstiev Slovenska druž-
stiev v TC EMPIRE Trnava, 
kde skončili na konečnom 5. 
mieste z ôsmych najlepších 

nominovaných klubov z celého 
Slovenska. V 1. kole tesne naši 
prehrali s neskorším víťazom 
TC EMPIRE Trnava 3:3, kde    
o postupe o medailovu priečku 
rozhodlo skóre vo vyhratých 

setoch. V 2. kole vyhrali 5:1 nad 
TC Talent Bratislava. V 3. kole 
si výhrou 4:2 nad TH Slávia 
Agrofert Bratislava vybojova-
li konečné 5. miesto. Postupu 
pre účasť v Trnave predchád-
zalo umiestnenie v najvyššej 
regionálnej súťaži, ktorú naši 
vyhrali. Družstvo tvorili hráči: 
Karol Vlčko - víťaz letných Maj-
strovstiev Stredoslovenského 
regiónu mladších žiakov, Mi-
chal Čurlej, Pavel Kelo, Dušan 
Baranec, Igor Németh, Bruno 
Bernáth. Obrovský úspech do-
siahlo družstvo mužov, ktorým 
sa po niekoľkých desaťročiach 
podarilo prebojovať do I. slo-
venskej tenisovej ligy, čo je po 
extralige druhá najvyššia te-
nisová súťaž na Slovensku. Na 
tomto úspechu sa  podieľali títo 
hráči: Marek Mauer - kapitán 
družstva, Tomáš Baláži, Martin 

Rychtárik, Ivan Sokolík, Patrik 
Jančovič, Jozef Vráblik, Pavol 
Slabý a Branislav Václav. Ako 
sa darilo ďalším družstvám                 
v regionálnej súťaži? Doras-
tenci ostávajú v najvyššej re-
gionálnej I. triede, dorastenky 
postúpili z regionálnej III. triedy 
do vyššej II. triedy výhrou bará-
že s Prepas Slovenská Lupča 
6:2.Starší žiaci vyhrali II. triedu 
a postupili do najvyššej I. triedy, 
kde cieľom je postup na Majs-
trovstvá Slovenska Družstiev    
v r. 2016. Mladšie žiačky zotrvali 
v II. triede, kde skončili na tre-
ťom mieste. Zmiešané družstvo 
detí skončilo na druhom mieste 
svojej súťaže. Všetkým hráčom, 
trénerov a kapitánom družstiev 
patrí vďaka za úspešnú repre-
zentáciu klubu a mesta Nová 
Dubnica.

Leto a letné prázdniny sú 
už žiaľ za nami. S krásnym, 
slnečným, niekedy až tropic-
kým počasím sme sa museli 
rozlúčiť. No a rozlúčili sme sa 
ako inak, športovo. Na záver 
prázdnin a horúcich dní sme 
pripravili podujatie, kde nám 
teplo až tak nevadilo.
 

SWAN NIGHT RUN 2015 
a jeho druhý ročník, tento raz 
aj s podporou nášho nového 
partnera, ktorého meno podu-
jatie aj nieslo sa totiž konal vo 
večerných hodinách. Príjemná 
klíma večerných tmavých ulíc 
mesta, osvetlenie balónikmi                                     
s logami podujatia a organizá-
torov, svetlá na hlavách niek-

torých pretekárov, či osvetlený 
SWANFORMER dodali podu-
jatiu príjemnú atmosféru. Deti 
mohli svoje výkony zlepšiť prá-
ve „naháňačkou“ za unikajúcim 
SWANFORMEROM a dospelí 
zas doplniť energiu počas svojej 
disciplíny – URPINER - PIVNÝ 
BEH MESTOM 2015.

Na prvý pohľad krátke trate 
okorenil práve tento „povinný 
doping“, ktorý sťažil podmien-
ky všetkým účastníkom. Všetci, 
ktorí si prišli zabehať, zabaviť sa 
a podporiť tak deťúrence hlavne 
svojim vzorom si naozaj počas 
tohto behu siahli na svoje dno 
síl. Zábava však bola na prvom 
mieste a podujatie bez jediného 
úrazu sa vydarilo na výbornú.

Body v predposlednom pre-
teku boli teda rozdané a ostáva 
nám už len jedno podujatie do 
konca roka a spoznáme víťazov 
v jednotlivých kategóriách OSA 
CHALLENGE 2015.
Poďakovanie patrí nielen našim 
partnerom, ktorí nám naozaj 
uľahčili organizáciu podujatia, 
Mestskej polícii pri zabezpečení 
a organizácii dopravy, ale i celej 
partii v OSA tíme.

Ostáva nám ešte jedno po-
dujatie, ktoré na záver sezóny 
preverí všetky deti a ich kom-
plexné schopnosti a zručnosti, 
ktoré mohli v priebehu celého 
roku zveľaďovať. OSA – ASFAL-
THLON 2015 je kombináciou 
behu a cyklistiky, čiže duathlon.             

V našom pojatí sa jedná o mest-
ský duathlon na asfalte a tak ho 
tradične nazývame ASFALTH-
LON. Príďte si milé deti na kon-
ci októbra preveriť svoju zdat-
nosť v kombinácii týchto dvoch 
disciplín na Mierové námestie 
v Novej Dubnici a rozdeliť si po-
sledné body a medaily v tomto 
roku. Pozvanie patrí, samozrej-
me, aj rodičom, starým rodičom 
a všetkým príbuzným. Potlesk 
a povzbudenie malých preteká-
rov na okruhu bude treba... 

Adrián Gazdík
OSA SPORT ACADEMY

Ako dlho robíte trénerku?
Asi viac ako 15 rokov. Ke-

dysi som aj aktívne hrávala,              
ale s tým už som skončila.

Pod vaším vedením dievčatá 
získali zlato v českej lige – 
kedy to bolo presne?

Česká liga skončila v júni 
2015, čiže v podstate pred 
prázdninami. Hralo sa na jeseň 
2014 a na jar 2015. Ten, kto zís-
kal najväčší počet bodov vyhral 
a to sme boli my.

Aký je to pocit?
Super :) Teraz v dobrom, ale 

tu na Slovensku je podstatne 
nižšia kvalita pozemného ho-
keja. Česi nás v tomto o dosť 
predbehli a keď tam sa nám 
podarila vyhrať takáto súťaž, 
tak je to veľký úspech. 

Aká bola príprava?
Tvrdá. Dievčatá tomu obe-

tovali veľmi veľa. Každú sobotu 
vstávali veľmi skoro, lebo vtedy 
sa chodilo na zápasy. Každý 
deň sa odohrali dva zápasy, čo 
je dosť náročné. Ani v Čechách 
nikto neodohrá dva zápasy, 
hrajú len jeden, ale my sme to 
kvôli cestovaniu a nedostatku 

fi nancií museli riešiť takto.

Nie je problém vyskladať na 
Novej Dubnici družstvo hrá-
čok pozemného hokeja?

Je. A veľký problém je nájsť 
najmä brankárku. 

A čo je to, čo dievčatá nako-
niec k pozemnému hokeju 
pritiahne?

Je to netradičný šport a má-
lokto ho pozná. Je to o zveda-
vosti a keď ho začnete hrávať, 
obľúbite si ho. Navyše ak je 
niekto šikovný, veľmi rýchlo sa 
do toho dostane a môže pobe-
hať svet. 

Aké sú vaše najbližšie plány?
Dievčatá začali opäť hrať 

českú ligu, ale išli už do vyššej 
súťaže – medzi dorastenky. 
Tento rok to budeme brať tak, 
že ak neskončíme medzi po-
slednými, tak to bude pre nás 
úspech, lebo budeme hrať             
s podstatne staršími dievčata-
mi.  

Dievčatám, samozrejme, dr-
žíme palce a pani Uherkovej 
ďakujeme za rozhovor!

Novodubnické majsterky Českej republiky v pozemnom hokeji.

Priatelia, na ďalšom výstupe sa vidíme 6. januára!

Družstvo mužov: I.Sokolík, J. Vráblik,M. Mauer, T. Baláži, x. Václav.


