
Býva zvykom, že politici robia 
odpočet svojej činnosti na konci 
volebného obdobia. To však ne-
platí v Novej Dubnici, pretože 
primátor mesta si čas na stret-
nutie s občanmi nájde každý 
rok. V mestskej časti Kolačín 
s nimi diskutoval v kultúrnom 
dome Ing. Peter Marušinec a 
Ing. Marián Medera. Takmer 
40 obyvateľov Kolačína si 12. 
februára vypočulo z úst primá-
tora informáciu o tom, čo sa v 
minulom roku podarilo, ale aj to, 
čo je naplánované na rok 2014 a 
čo má aj reálne fi nančné krytie v 
rozpočte mesta.
Prioritou je určite odkanalizo-
vanie Kolačína, s ktorým sa už 
aj začalo. Práce budú prebiehať 
podľa schváleného harmono-
gramu tak, aby bola dodržaná 
prejazdnosť obce. Primátor 
ubezpečil prítomných, že rozko-
pávky budú na nevyhnutne dlhý 
čas a ich zásyp bude dočasný, 
nakoľko po ukončení všetkých 
prác a  usadení zeminy mesto 
fi nančne prispeje na nový asfal-

tový povrch.
V rozpočte sa schválili fi nančné 
prostriedky aj na rekonštrukciu 
Domu smútku vo Veľkom Kola-
číne. Jej súčasťou by malo byť  
vonkajšie ozvučenie, oprava 
mraziaceho zariadenia a vytvo-
renie dôstojnejšieho miesta pre 
rozlúčku pozostalých so zosnu-
lými.
V tomto roku sa začalo s prípra-
vou projektovej dokumentácie 
na rozšírenie cintorína vo Veľ-
kom Kolačíne nad futbalovým 
ihriskom, súčasťou prípravných 
prác bude geologický prieskum 
spodných vôd a podložia, výkup 
pozemkov tak, aby bolo možné 
prepojenie s existujúcim cintorí-
nom. Odčlenenie pozemku pod 
novým cintorínom od ihriska po-
môže aj našim futbalistom, ktorí 
by radi dorobili dlažbu a prístu-
povú cestu k šatniam.
Materiálnu pomoc by mali do-
stať i dobrovoľní hasiči, ktorí sa 
nemôžu dočkať vytvorenia spev-
nenej plochy za kultúrnym do-
mom  určenej nielen na výcvik 

a prípravu na súťaže, ale aj na 
možné parkovanie počas akcií. 
V roku 2014 by mala uzrieť svet-
lo sveta Izba ľudových tradícií 
na poschodí Kultúrneho domu 
Kolačín, kde by sa prezentovala 
história našej obce od najstar-
ších čias s ukážkami ľudovej 
tvorby, umenia a predmetov, 
ktoré používali naši predkovia.
Po vstupe primátora dostali slo-
vo občania Kolačína. Zaujímalo 
ich, čo bude s naším kameňo-
lomom. Primátor mesta ich 
informoval o žiadosti terajšieho 
majiteľa zavážať lom stavebným 
odpadom, s ktorou mesto v žia-
dnom prípade nebude súhlasiť, 
nakoľko hrozí, že do lomu by 
sa okrem stavebnej drte mohlo 
dopraviť  oveľa viac. V týchto 
dňoch došlo k verejnému prero-
kovaniu a mesto podniká všetky 
kroky, aby zvrátilo rozhodnutie 
Banského úradu, ktoré povole-
nie  vydalo.
Primátor poskytol aj krátku in-
formáciu k plánovanej výstavbe 
pri salaši. V súčasnosti prebieha 
v tejto veci posudzovanie vply-
vov na životné prostredie EIA 
a od jeho výsledku závisí ďalší 
postup mesta.
V ďalšej diskusii sa obracali 

občania na primátora a jeho zá-
stupcu so žiadosťami na lepšie 
vybavenie detských ihrísk v Ko-
lačíne, opravy cestných komuni-
kácií , lepšiu reguláciu potoka, 
cestné značenie a pod. Primátor 
i jeho zástupca prisľúbili, že sa 
uvedenými podnetmi budú za- 
oberať v najbližšom období a ak 
to fi nančná kondícia mesta bude 
umožňovať, budú sa i realizovať.
Po diskusii si prezreli zástup-
covia mesta priestory prenají-
mané občianskym združením  
Ovečkovo, ktoré plní úlohu  ne-
formálneho materského centra  
v obci a umožňuje rodičom s 
malými deťmi stretávať sa a vy-
mieňať si cenné skúsenosti.
Hoci možnosť stretnutia s ve-
dením mesta nevyužilo toľko 
občanov, koľko by sa očakávalo, 
myslím si, že každý,  kto mal zá- 
ujem o veci verejné, mal pries-
tor na diskusiu a dozvedel sa, čo 
potreboval.
O všetkých plánovaných inves-
tíciách v Kolačíne vás budeme 
priebežne informovať prostred-
níctvom ďalších vydaní našich  
novín.

-sk-

ôsmy marec je sviatkom, 
ktorý má dlhú tradíciu a 
hlboký spoločenský dosah. 
Dlho trvalo, kým sa v ka-
lendári objavil ako oficiálne 
uznaný medzinárodný svia-
tok. Napokon ním ostal bez 
ohľadu na to, či mu dnes 
niekto pripisuje taký, alebo 
onaký význam. Nápad osla-
vovať Medzinárodný deň 
žien vznikol na konferencii 
v roku 1910, ktorá sa konala 
v Kodani. Ako dátum toh-
to sviatku určili 8. marec 
na počesť veľkého štrajku        

40 000 newyorských krajčí-
rok. 
Sviatok MDŽ je príležito-
sťou na to, aby som vám 
vyjadril nesmiernu vďaku 
a úctu. 
Žena predstavuje vzor ne-
prekonateľnej a nenapodo-
biteľnej obetavosti. Mnoho 
žien pôsobí navonok kreh-
ko, bezbranne, ale v sku-
točnosti sa v nich skrýva 
neuveriteľné odhodlanie, 
nevyčerpateľná energia a 
bezhraničná láska.
Na záver vám z celého srd-

ca ďakujem za celoživotnú 
prácu, ktorú ste robili a 
robíte s plnou zodpovedno-
sťou a svedomitosťou pre 
radosť svojich blízkych. 
Prajem vám, aby ste mali 
v tento deň, ale aj počas 
ostatných dní vášho živo-
ta, čo najmenej problémov, 
chvíľ bolesti a smútku, aby 
vás pohoda, porozumenie 
a láska sprevádzali na kaž-
dom kroku.
    
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta Nová Dubnica

Milé dámy,

Aj v tomto roku Mesto Nová 
Dubnica ako správca miest-
nych daní pristúpi k vymáha-
niu nedoplatkov na daniach.  
Koncom minulého roka sme 
začali  s doručovaním výziev 
na zaplatenie nedoplatku na 
dani z nehnuteľnosti a poplatku 
za komunálny odpad .
Mesto  zverejnilo na svojej in-
ternetovej stránke aj zoznam 
daňových dlžníkov fyzických a 
tiež právnických osôb. Zverej-
není boli tí dlžníci, ktorí mali 
nedoplatok nad 160 € u fyzic-
kej osoby a 1600 € u právnickej 
osoby.
Exekučným konaním sa vy-
máhaná suma navýši o trovy 
exekúcie, preto žiadame da-
ňovníkov, aby si všetky svoje 

záväzky voči mestu vyrovnali v 
čo najkratšom čase.
Zároveň chceme informovať 
všetkých daňovníkov, že roz-
hodnutia na daň z nehnuteľ-
nosti a poplatok za komunálny 
odpad pre rok 2014  si budú  
môcť vyzdvihnúť v priebehu 
apríla v zasadačke  mestského 
úradu. Konkrétny  dátum bude 
oznámený  na úradnej tabuli, 
internetovej stránke mesta ako 
i v mestskom rozhlase.
Dane budete môcť  uhradiť  až 
po prevzatí  tohto rozhodnutia, 
ktoré treba predložiť pri platení 
v pokladni mestského úradu.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca organizačno-
správneho oddelenia

Jedným z bodov, ktoré poslan-
ci prerokovali na januárovom 
zasadnutí zastupiteľstva bola 
správa o činnosti mestského ha-
sičského zboru Nová Dubnica, 
ktorú predložil ich veliteľ Jozef 
Lehocký. Z jeho slov bolo vidno, 
že činnosť v minulom roku mali 
naozaj bohatú a zaznamenali 
rad cenných úspechov. Výsled-
kami,  ktoré dosiahli, sa zaradili 
medzi štyri najlepšie družstvá 
v okrese. Ďalej  uviedol, že v 
základnej organizácii dobrovoľ-
ného hasičského zboru evidujú 
v súčasnosti 76 členov, z toho 24 
žien. Výbor sa stretáva pravidel-
ne každý mesiac, kde riešia ak-
tuálne úlohy. Na úseku výcviku 
pripravili dve družstvá mužov 
a družstvo žien. Zúčastnili sa 
okresného kola v Bolešove, kde  
mladšie družstvo mužov skon-

čilo na štvrtom mieste, staršie 
družstvo mužov na dvanástom 
mieste a družstvo žien obsa-
dilo tretie miesto. Okrem toho 
sa družstvo žien a mužov zú-
častnilo na pohárovej súťaži v 
Pruskom. Pekné nedeľné popo-
ludnie im prinieslo nielen dobrý 
pocit  z účasti na tejto súťaži, 
ale aj veľa nových skúseností do 
ďalšieho výcvikového roka. Zá-
kladná organizácia pripravila aj 
najmladšie družstvá do okres-
ného kola hry PLAMEŇ, ktorá 
sa uskutočnila v Dubnici nad 
Váhom. Opäť treba vyzdvihnúť 
pripravenosť družstiev, svedčí o 
tom aj víťazstvo dievčat, chlapci 
skončili na druhom mieste. 

(Pokračovanie na 2. strane)

Primátor sa stretol aj s občanmi Kolačína

Aký je osud lomu Malý Kolačín?
Nelegálne navezený odpad v lome v júni 2012.
Dočítate sa na strane 3.

Tradičné fašiangy v meste
Mäsové špeciality rozvoniavali široko ďaleko.
Fotoriport na strane 4.

Deti milujú karnevaly
Bez dobrého „maskovania“ to na karnevale nejde.
Viac na strane 5.
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Pozor na nedoplatky!

Občania Kolačína na stretnutí s primátorom.

Zľava: zástupca primátora Ing. M. Medera, poslankyňa
PaedDr. S. Kačíková, primátor Ing. Peter Marušinec.

Mestský hasičský zbor 
hodnotil svoju činnosť

Družstvá mužov a žien Mestského hasičského zboru Kolačín 
nás vzorne reprezentovali na okresnej súťaži v Bolešove.



1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad / suterén/ 128 m2, sklad / suterén/ 68 m2,
      sklad / suterén/   51 m2
2) Obytný dom súp. č. 29 - Pribinove sady: Nebytové priestory/ III. posch./ 22 m2,
     Nebytové priestory/ III. posch./ 18 m2
3) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2
4) Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie: nebytové priestory/ prízemie + I. posch./ 132 m2
5) Administratívna budova súp. č. 781 – Topoľova: nebytové priestory/ I. posch./ 15 m2

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

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

MUDr. Mária AUGUSTÍNOVÁ: 
1) Pretože v  Novej Dubnici pra-
cujem  od roku 1990 ako prak-
tická lekárka pre dospelých, je 
moja práca veľmi úzko spojená s 
prácou člena zdravotnej komisie, 
takže niekedy vykonávam prácu 
poslanca a lekára v jednej osobe. 
Veľakrát sú to bolestivé, smutné 
a trpké  osudy ľudí, s ktorými 
sa život nehrá a ktoré sa musia 
urgentne riešiť, často aj mimo 
pracovnej doby. S vedúcou sociál-
neho oddelenia sa operatívne za-
oberáme mnohými problémami 
občanov, aby sa nám ich  podarilo 
čo najskôr  vyriešiť k ich spokoj-
nosti. Veď najväčšou hodnotou 
je pre všetkých zdravie a rodina. 
Práca lekára a člena sociálnej 
komisie bola a je vždy náročná a 
vyžaduje trpezlivosť,  obetavosť, 
pochopenie  a lásku. 
2) Tak ako bola nová Dubnica 
pred 50. rokmi mestom kočíkov 
a mladých, dnes je  mestom ba-
bičiek a dedkov -  dôchodcov. Z 
tohto aktuálneho stavu prame-
ní množstvo problémov, najmä 
v zdravotnej a sociálnej sfére. 
V súčasnosti sa ľudia  dožívajú 
vyššieho veku, a preto našou sna-
hou je,  zabezpečiť im  dôstojnú  
starobu a náležitú starostlivosť 
- ako si zaslúžia. Na rokovania 
komisie prizývame predsedov 
občianskych združení, ktorí nás 
informujú o svojej práci a s kto-
rými riešime ich požiadavky a 
potreby. Prehodnocujeme pro-
blémy občanov zo sociálne slab-
ších rodín a posudzujeme potre-
by jednorázových dávok občanov. 
Mnohí z dôchodcov zostávajú 
sami a ich zdravotný stav vyžadu-
je pomoc pri ich základných hygi-
enických návykoch, nákupoch, 
donáškach obedov a liekov a pod. 
Snažím sa ich informovať o mož-
nostiach mesta, od pomoci mest-
skej samosprávy, ale aj o mož-
nostiach zo strany úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny.
3) Za veľký prínos počas svojho 
funkčného obdobia považujem 
vonkajšiu opravu a úpravu zdra-
votného strediska, výmenu oki-
en, čím sa stala prevádzka budo-
vy ekonomicky výhodnejšia a jej 
celkový vzhľad teraz harmonizu-
je s architektúrou  mesta. Budem 
presadzovať, aby bola uskutočne-
ná aj oprava vnútorných pries-
torov a sanity. Verím, že v nasle-
dujúcom období sa dočkáme aj 
realizácie týchto opráv, aby sa 
pre pacientov skvalitnilo a sprí-
jemnilo aj vnútorné zariadenie 
strediska. Stále sa snažím o pre-
sadenie rozšírenia domova soci-
álnych služieb, čo bolo zahrnuté 
aj  v sociálnej koncepcii, ktorú 
v roku 2010 schválili poslanci 

mesta. Uvažovalo sa o dvoch al-
ternatívach nadstavby pôvodnej 
budovy, alebo  o prístavbe. Ako 
výhodnejšie sa ukazuje prístavba 
s kapacitou 30 – 35 miest. Dúfam 
že realizácia sa začne v čo naj-
kratšom čase, lebo si to vyžaduje 
potreba občanov mesta. Považu-
jem to za veľmi akútny problém, 
ktorý treba riešiť ešte v tomto 
volebnom období.

Marta BABUKOVÁ: 
1) Nakoľko som v dôchodkovom 
veku, nerobí mi problémy plne 
sa venovať poslaneckej prá-
ci. Naopak, som rada, že mám  
možnosť podieľať sa na riešení 
problémov,   s ktorými sa na 
mňa obyvatelia obracajú. Okrem 
poslaneckej práce som druhé 
volebné obdobie členkou sociál-
no-zdravotno-bytovej komisie, 
členkou Rady školy v II. ZŠ Jan-
ka Kráľa a redakčnej rady Novo-
dubnických zvestí. Pracujem aj v 
zbore pre občianske záležitosti, 
kde je našou úlohou uvítanie 
detí do života, vykonávanie ob-
čianskych obradov pri uzavretí 
manželstva a smútočnej rozlúč-
ky so zosnulými. Je to práca zau-
jímavá. V jednotlivých oblastiach 
sa riadime podľa plánu činnosti 
a iba málokedy sa stane, že sa 
termíny prelínajú. Všetko sa dá 
zosúladiť.
2) Nedá sa povedať, že by to bola 
iba jedna oblasť. Môjmu srdcu 
je blízke všetko čo súvisí so so-
ciálnou oblasťou a s pomocou 
občanom.  V sociálno-zdravotno-
-bytovej komisii riešime oblasť 
sociálnych služieb, posudzujeme 
a schvaľujeme jednorazové dáv-
ky na fi nančnú pomoc sociálne 
slabším rodinám, zaoberáme sa 
úrovńou zdravotníckych služieb v 
meste, pred začiatkom zimného 
obdobia riešime ubytovanie ľudí 
bez domova a pod. Podieľali sme 
sa na tvorbe „Komunitného plá-
nu sociálnych služieb“, ktorý po-
drobne rozoberá túto oblasť a za-
hŕňa zámery do budúcnosti. Jeho 
súčasťou sú aj opatrovateľské 
služby a zariadenie pre seniorov. 
Počet žiadostí v tejto oblasti stále 
rastie. Spolu s vedením mesta sa 
snažíme nájsť také riešenie, aby 
sa kapacita zariadenia pre senio-
rov mohla rozšíriť. V tomto roku  
sú vyčlenené prostriedky na pro-
jektovú dokumentáciu.      
3) Myslím si, že poslanci za koa-
líciu SMER-SD, SNS a ĽS HZDS 
sa snažia v spolupráci s vede-
ním mesta postupne realizovať 
všetky úlohy, ktoré sú v našom 
volebnom programe. Počas toh-
to funkčného obdobia sme prijali 
viacero závažných rozhodnutí. 
Jedným z prvých bol odpredaj 

pozemkov záhradkárskych osád 
do rúk našich záhradkárov. V 
súčasnosti sú už mnohí ich vlast-
níkmi. Nová Dubnica starne a 
treba urobiť všetko preto, aby  
sme zabezpečili príliv mladých 
ľudí do nášho mesta. Aj túto úlo-
hu sa nám darí plniť. Medzi svoje 
priority sme zaradili výstavbu no-
vej obytnej a priemyselnej zóny. V 
obytnej zóne Dlhé diely  sa v tom-
to roku  začne s výstavbou bytov 
i rodinných domov.  Pri vstupe 
do Novej Dubnice  sa v priebe-
hu tohto roka rozbehne výstav-
ba priemyselnej zóny HLINY. 
Určite to  prispeje  k omladeniu 
a oživeniu nášho mesta a zvýši 
sa zamestnanosť. Som rada, že 
po viacerých rokovaniach je ko-
nečne podpísaná zmluva o zria-
dení OD TESCO, ktorý má byť ot-
vorený už tento rok  v priestoroch 
bývalej Družby. Dotiahnuť treba 
ešte viac vecí,  mojím želaním je 
najmä to, aby sa  čo najskôr za-
čalo s prístavbou  zariadenia pre 
seniorov.   
  
Bc. Štefan CUCIK:
1) Ak chcete prácu robiť poctivo, 
musíte nájsť rovnováhu medzi 
rodinou, zamestnaním a prácou 
poslanca. Rodina ma podpo-
ruje, preto sa mi tieto činnosti 
darí zosúladiť. Keď som dlho v 
zamestnaní a potom mám ešte 
napr. zasadnutie mestskej rady, 
zastupiteľstva, alebo stretnutie 
školskej rady základnej ume-
leckej školy, ktorej som členom, 
vyžaduje to naozaj veľa porozu-
menia.   
2) Môj záujem smeruje ku všet-
kým oblastiam, ktoré pomôžu 
skvalitniť a spríjemniť život ob-
čanov v našom meste. Zaujímať 
sa iba o jednu oblasť by nebolo 
správne. Treba mať prehľad o ce-
lom dianí v meste, aby sme mohli 
riešiť problémy občanov v súvis-
lostiach. Niekedy je to zložitejšie, 
ako to na prvý pohľad vypadá. Ale 
vždy som sa snažil môj záujem 
nasmerovať k občanovi. 
3) Najviac som sa venoval odpre-
daju záhradiek občanom do osob-
ného vlastníctva, nakoľko v mi-
nulých volebných obdobiach sa 
to nepodarilo zrealizovať. Veľmi 
som podporoval myšlienku zača-
tia výstavby novej obytnej zóny 
Dlhé diely, pretože treba naše 
mesto zatraktívniť pre mladé 
rodiny. S tým úzko súvisí aj vybu-
dovanie priemyselnej zóny Hliny. 
Jej realizáciu budem podporovať, 
aby sa dotiahla do úspešného 
konca. Aj v ostatných oblastiach 
sa budem snažiť o rozvoj nášho 
mesta a spokojnosť občanov.

Na začiatku volebného obdobia sme v Novodubnických zvestiach predstavovali plány a vízie  mest-
ských poslancov. Teraz, na konci volebného obdobia sme sa pýtali znovu: 1)Ako sa vám darí zosúla-
diť prácu poslanca s vaším osobným a pracovným životom? 2)O ktorú oblasť verejného života 
sa ako poslanec najviac zaujímate (napr. ako člen komisie)? 3)Čo sa vám podarilo v tomto sme-
re dosiahnuť, na čo ste pyšný a ktoré veci treba ešte dotiahnuť? Začali sme v abecednom poradí 
a na otázky odpovedali  MUDr. Mária Augustínová, Marta Babuková a Bc. Štefan Cucik.

MUDr. Mária Augustínová Marta Babuková Bc. Štefan Cucik.

Základná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v No-
vej Dubnici hodnotila 17. febru-
ára na výročnej členskej schôd-
zi svoju činnosť. V kultúrnej 
besede sme privítali významné-
ho hosťa, primátora Ing. Petra 

Marušinca a  Mgr. Janku Vacho-
vú za mestský úrad.
Naša činnosť počas roka bola 
bohatá a rôznorodá. Venovali 
sme sa vzdelávaniu, prednáš-
kam na témy o zdraví, kultúre, 
sociálnych otázkach. Každý me-

siac sme si pripomenuli sviatky 
a významné dni. Vďaka našim 
talentovaným členkám sme v 
krúžku Daj veciam druhú šan-
cu zbierali nápady a rady, ktoré 
sa premenili na pekné darčeky, 
výborné koláče, dobré nátierky. 
Zvládli sme  dve veľké zábavy, 
dve menšie, na Deň matiek nás 
potešili deti a mládež. Skoro   
každé stretnutie začínalo roz-
cvičkou, ktorú nám predpísal 
Janko Zachara. 
Ďakujeme spriazneným orga-
nizáciám za spoluprácu a pra-
covníkom mestského úradu za 
rady a pomoc.

Mgr. Margita Lamačková
predsedníčka ZO JDS

(Dokončenie z 1. strany)

Členovia hasičského zboru 
sa ďalej zúčastnili poháro-
vej súťaže v Pruskom, kde 
si zdokonalili požiarny útok 
s vodou od stroja. Družstvo 
chlapcov skončilo na peknom 
treťom mieste. Dievčatá obsa-
dili šiestu priečku. V priebehu 
minulého roka družstvo žien 
reprezentovalo organizáciu aj 
vo viacerých súťažiach na in-
ternete, ale aj v novinách Po-
važie OBZOR-My, kde získali 
pekné ocenenie. O tom, že sú 
dievčatá naozaj skvelou par-
tiou svedčia nielen výsledky v 
súťažiach, ale aj ich pracovito-
sť, čo možno vidieť za požiar-
nou zbrojnicou, kde vybudova-
li okrasnú skalku. 
Bohatá bola  ich činnosť v ob-
lasti kultúrno-spoločenskej, 
kde pripravili množstvo zau-
jímavých  akcií, ktoré si oby-
vatelia  Kolačína  bez pomoci 
hasičov nevedia predstaviť. 
V brigádnickej oblasti sa za-
merali na údržbu požiarnej 
techniky, požiarnej zbrojnice 
a jej okolia, kde okrem iného, 
na jeseň  minulého roka začali 
s prípravnými prácami pre po-
loženie zámkovej dlažby. 
Pri týchto prácach strávili 

členovia takmer 458 brigád-
nických hodín, za čo im aj 
touto cestou veliteľ mestského 
hasičského zboru J. Lehocký 
srdečne poďakoval. Z ďalších 
akcií spomenul kazdoročné 
stavanie mája, čestnú stráž 
Božieho hrobu v novoposta-
venom kostole, nechýbajú 
na príprave hodových zábav, 
v júli zorganizovali tradičnú 
akciu SEKERKA, spojenú s 
varením guláša, opekaním a 
množstvom zábavných hier, 
pri vianočnej výzdobe kostola 
a pod. Veľa záslužnej práce 
odviedli dobrovoľní  hasiči aj 
v oblasti prevencie, uskutoč-
nili preventívne prehliadky 
obytných domov, ktoré boli 
zamerané na stav komínov a 
ukladanie horľavých látok. V 
oblasti požiarovosti  spolu s 
dubnickými hasičmi pomáhali 
pri hasení požiaru nad Malým 
Kolačínom - časť Skaličky, kde 
sa im podarilo požiar suchej 
trávy dostať včas pod kontro-
lu a zabránili tak jeho rozší-
reniu. Zaznamenali aj výjazd 
k ďalšiemu požiaru, ktorý sa 
však podľa uvedených infor-
mácií nepodarilo nájsť. V tejto 
súvislosti J. Lehocký poukázal 
na to, že by bolo vhodné ozna-
čiť informatívnymi tabuľami 

miesta, ako sú pasienky a lúky, 
ktoré sú turisticky frekvento-
vané, nakoľko pri ohlasovaní 
požiarov dochádza k mylným 
informáciám, ako napríklad 
Kyšky  a Lazy. Vyzdvihol, že v 
minulom roku sa im podarilo 
získať fi nančné prostriedky 
od Ministerstva vnútra SR na 
nákup technického vybavenia, 
čím sa zvýši ich akcieschop-
nosť. Informoval poslancov o 
tom, že ich čaká zmena názvu 
a tým aj vytvorenie vlastnej 
právnej subjektivity, nakoľko 
od 1. marca bude v platnos-
ti nový zákon o Dobrovoľnej 
požiarnej ochrane Slovenskej 
republiky. Po tejto zmene ich 
čaká zaradenie do celoplošné-
ho rozdelenia síl a budú môcť 
pomáhať pri odstraňovaní ži-
velných pohrôm, veľkých po-
žiarov a pri ďalších akciách. 
Ešte raz poďakoval všetkým 
členom za vzornú reprezentá-
ciu v súťažiach  i tým, ktorí od-
pracovali množstvo brigádnic-
kých hodín. Ich pomoc budú 
potrebovať aj pri prestavbe 
požiarnej zbrojnice, ktorú v 
spolupráci s Mestom Nová 
Dubnica plánujú v najbližšom 
období.   
Dobrovoľní hasiči bilancova-
li činnosť  za uplynulý rok na 
svojej výročnej členskej schô- 
dzi, ktorá sa konala 19. januára 
v Kultúrnom dome Kolačín za 
účasti okresných funkcionárov 
i primátora mesta.
Okrem iného oceňovali svojich 
členov za činnosť, vernosť, pri 
príležitosti životných jubileí, 
ale aj za vzornú reprezentáciu 
zboru na rôznych hasičských 
súťažiach.

M. Babuková

Jednota dôchodcov nezaháľa

Mestský hasičský zbor hodnotil
svoju činnosť

Družstvo žien bolo na okresnej súťaži v Bolešove tretie.

Členovia organizácie na stretnutiach dokazujú, že vek je len číslo.
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Z diania vo VÚC

Oznamujeme občanom, že 
jarný zvoz objemného odpa-
du z IBV Miklovky a Kolačín 
sa uskutoční v dňoch 24. - 28. 
3. 2014 a to nasledovne:

24. 3. 2014 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

25. 3. 2014 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
dova, Tajovského, Kollárova, 
Kvetná, Májová.

26. 3. 2014 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
ho, Partizánska, Podjavorin-
skej.

27. 3. 2014 (štvrtok):
Svätoplukova, Nerudova, M. 
Benku, B. Němcovej, Strážov-
ská, Svoradova, Odbojárska.

28. 3. 2014 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
body, Nová, Družstevná, Far-
ská, Pod Húštikom.

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.
Ďakujeme!  

Mgr. Katarína Bašná
odd. ŽP

Oznamujeme občanom, že 
jarný zvoz konárov z IBV 
Miklovky a Kolačín sa usku-
toční v dňoch 31. - 4. 4. 2014 a 
to nasledovne:

31. 3. 2014 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná, 
Puškinova, Pod Dubovcom, 
Krátka.

1. 4. 2014 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobo-
dova, Tajovského, Kollárova, 
Kvetná, Májová.

2. 4. 2014 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod 
Bôrikom, Gorkého, Jesenské-
ho, Partizánska, Podjavorin-
skej.

3. 4. 2014 (štvrtok):
Svätoplukova, Nerudova, M. 

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

4. 4. 2014 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slo-
body, Nová , Družstevná, Far-
ská, Pod Húštikom.

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

Mgr. Katarína Bašná
odd. ŽP

Už dlhšiu dobu sa v našom 
meste stretávame s veľmi dob-
rým úmyslom – zvyškami  od 
obeda alebo večere na ulici. 
Hlavne mäso a  kosti sú často 
len tak vysypané na chodníku 
či trávniku. Pre zvieratká bez 
domova. Úmysel je zrejmý – 
pomôcť im. Ale je dobrý úmysel 
naozaj taký dobrý? 
Vedúca oddelenia životného 
prostredia Katarína Bašná 
upozorňuje: „Takéto konanie s 
cieľom nakŕmiť zvieratá môže 

mať aj negatívny efekt. Ľahko 
dostupná potrava láka hlo-
davce, takže okrem mačiek sa 
nakŕmia aj potkany, poprípade 
mäsožravé chrobáky. Ďalej do-
chádza k znečisteniu životného 
prostredia, znečisteniu  mesta. 
Kŕmenie na verejných prie-
stranstvách je v podstate za-
kázané Všeobecne záväzným 
nariadením o čistote mesta a 
verejnom poriadku“ 
Vedenie mesta, samozrejme,  
nechce brániť ľuďom napríklad 

v prikrmovaní vtákov. Stačí dať 
na strom alebo balkón nejakú 
malú búdku. „Kŕmenie mačiek 
nie je odôvodnené, každá túlavá 
mačka by sa mala kŕmiť sama 
práve lovom hlodavcov. A sýta 
mačka chytať potkany nebude, 
pretože má jednoduchší zdroj 
potravy. Z takéhoto  konania sú 
nešťastní aj psíčkari, ktorí sa 
boja, že ich psy zjedia zostatky 
posypané jedom, poprípade sú 
v nich črepy alebo klince.“ do-
dáva Katarína Bašná.

Zvyšky z kuchyne  môžete dať 
známemu, ktorý má napríklad 
psíka. Vašu pomoc uvítajú aj 
zvieratá v záchytných koter-
coch  v zbernom dvore. Obráťte 
sa na pracovníčky oddelenia ži-
votného prostredia Mestského 
úradu Nová Dubnica, tam zís-
kate informácie, ako pomáhať 
a pritom neškodiť.

-vr-

Jarný zvoz objemného
odpadu z IBV Miklovky
a Kolačín 

Jarný zvoz
konárov z IBV Miklovky
a Kolačín

Pomáhať a pritom neškodiť

Za posledných sedem rokov 
sme zažili s naším kameňo-
lom už mnohé.  Striedanie 
majiteľov, nelegálne uloženie 
odpadu z Rakúska, obnovenie 
činnosti v lome, kedy sa počas 
roka vykonalo asi 30 odstrelov, 
ktoré spôsobili vibrácie domov, 
prašnosť. Jeden z týchto od-
strelov bol natoľko nešťastný, 
že odletujúce kamene poško-
dili strechy domov a bránku na 
cintoríne v Kolačíne. A v roku 
2012 sa história s nelegálnym 
ukladaním odpadu zopakova-
la. 
Nový vlastník lomu, fi rma Grit 
Stone s.r.o., začal svoju činnosť 
v roku 2012 veľmi nešťastným 
spôsobom a to tak, že bez  aké-
hokoľvek povolenia navážal 
do lomu odpady rôzneho cha-
rakteru. Občania Kolačína 
upozornili na túto skutočnosť 
oddelenie životného prostre-
dia a Mesto Nová Dubnica po-
dalo podnety na obvodný úrad 
životného prostredia a na po-
líciu. Skončilo sa to trestným 
oznámením. Po roku ťahaníc 
s Grit Stone s.r.o. bol tento 
odpad legálnym spôsobom 
odvezený na skládku. Trestné 

konanie ešte pokračuje, obvi-
nená bola osoba zastupujúca 
spoločnosť  Grit Stone.
Majiteľ lomu sa však nevzdal. 
Pokúšal sa o povolenie na li-
kvidáciu lomu, čo je termín 
podľa banského zákona  a ide 
o zasypanie lomu, resp. re-
vitalizáciu územia. V prvom 
pláne likvidácie lomu z roku 
2012 chcel majiteľ  zasypať lom 
zmesovým odpadom rôzneho 
charakteru. Veľmi rýchlo však 
zástupcovia fi rmy prišli na to, 
že ukladanie odpadu v takom-
to spektre a množstve podlie-
ha náročným povoleniam, nie 
len z časového hľadiska, ale aj 
fi nančného. Mesto Nová Dub-
nica sa pričinilo o to, že  táto 
fi rma mala predložiť podrob-
nejšie projekty, osvedčenia a 
urobiť výskumy, v dôsledku 
čoho svoje ťaženie na čas za-
stavila. 
Do roku 2013, kedy Grit Sto-
ne znovu požiadal o súhlasné 
stanovisko k plánu likvidácie 
lomu Malý Kolačín. S tým roz-
dielom, že našiel spôsob ako 
obísť  všetky zdĺhavé, nároč-
né a drahé povolenia. Znížil 
množstvo navezeného odpadu 

a papierovo deklaruje, že to 
bude len zmes betónu, obkla-
dačiek, výkopová zemina a ka-
menivo. Takto bude o povolení 
likvidácie lomu Malý Kolačín 
uložením odpadu rozhodovať 
len Obvodný banský úrad v 
Prievidzi. Ostatné dotknuté 
orgány, medzi inými aj Mesto 
Nová Dubnica, podávajú svoje 
stanovisko. Či nesúhlas a oba-
vy v našom stanovisku, alebo 
výhrady a podmienky v stano-
visku Okresného úradu Ilava 
(odb. starostlivosti o životné 
prostredie) vezme obvodný 
banský úrad na vedomie, je 
čisto len na ňom. 
Čoho sa vlastne obávame? 
Podložie lomu je nestabilné, 
popraskané.  V prípade, že 
Grit Stone s.r.o. uloží do lomu 
aj iný odpad, ako popisuje v 
pláne likvidácie, hrozí znečis-
tenie pôdy a vody z presakujú-
cich výluhov z odpadov. Firma 
Grit Stone nie je pre nás dôve-
ryhodná spoločnosť. Niet sa čo 
diviť vzhľadom na jej konanie 
v lome v minulosti. Bohužiaľ, 
vlastník lomu už za tie roky ak-
tivít v lome zistil, ako spraco-
vať plán likvidácie lomu takým 

spôsobom, aby bolo potreb-
ných čo najmenej povolení od 
príslušných orgánov. Ako ná-
hle Grit Stone získa povolenie 
na likvidáciu lomu, pozemok, 
na ktorom je kameňolom, 
bude oplotený a nikto nes-
kontroluje  - a nikto na to ani 
nebude mať právomoc – aký 
odpad sa do lomu vozí a čo sa 
s ním deje. Pardon, právomoc 
na kontrolu bude mať Obvodný 
banský úrad v  Prievidzi. Ale tú 
mal aj doteraz. A na všetko zlé, 
čo sa v lome dialo, upozorňo-
valo banský úrad Mesto Nová 
Dubnica. S podobnou kont-
rolnou aktivitou obvodného 
banského úradu počítame aj v 
budúcnosti.    
Svoj nesúhlas, obavy, podozre-
nia, žiadosti o prehľadné kona-
nie v tejto veci a záruky bez-
pečnej likvidácie lomu Malý 
Kolačín z hľadiska zachovania 
zdravého životného prostre-
dia pre občanov, jasne vyjadril  
primátor mesta a zástupcovia 
mestského úradu na neverej-
nom prerokovaní, ktoré na-
riadil obvodný banský úrad. 
Konalo sa v utorok 4. marca 
v zasadacej miestnosti Mest-
ského úradu Nová Dubnica.  
Zúčastnili sa ho aj zástupcovia 
fi rmy Grit Stone a Okresného 
úradu Ilava, odb. starostlivosti 
o životné prostredie. Zástup-
covia obvodného banského 
úradu po celý čas spochybňo-
vali stanovisko a obavy Mesta 
Nová Dubnica a bolo cítiť, kto-
rej strane sú naklonení.
Primátor aj oddelenie život-
ného prostredia Mestského 
úradu Nová Dubnica podnik-
nú všetky legálne kroky preto, 
aby sa z tohto príbehu nestal 
horor a z lomu Malý Kolačín  
nestrašili obyvateľov kopy od-
padu.

-vr-

Chvíľu bolo ticho, ale znovu ožil. Strašiak kameňolom. Už dlhú dobu straší ľudí žijúcich v 
Kolačíne, Novej Dubnici a v okolí. Skoro ako nekonečný príbeh. Ale toto nie je rozprávka, je 
to skutočnosť. Sme v napätí kedy a ako sa tento príbeh skončí a či kompetentní rozhodnú 
správne o osude lomu Malý Kolačín, v prospech ľudí, prírody a životného prostredia.

Budú z lomu Malý Kolačín strašiť kopy odpadu?

Tejto nelegálnej skládky sme sa zbavili.

Nesprávny spôsob prikrmovania. Takto by malo vyzerať kŕmidlo pre vtáky.

Regionálna politika ľudí príliš 
nezaujíma. A pritom právo-
moci regionálnej samosprávy 
- stredné školy, cesty, zdra-
votnícke zariadenia, alebo 
cestovný ruch, sú typické prí-
klady, ktoré sa nás bytostne 
dotýkajú.

O novinkách z nášho Trenčian-
skeho samosprávneho kraja 
vás budeme informovať.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho 
samosprávneho kraja po pre-
rokovaní na svojom I. riadnom 
zasadnutí 20. januára o. i. zvo-
lilo poslancov Ing. Jozefa Trs-
tenského a Ing. Richarda Ta-
káča do funkcie podpredsedov 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja.  
Zriadilo osem stálych komisií, 
ktoré budú pôsobiť popri Tren-
čianskom samosprávnom kra-
ji. Je to komisia mandátová, 
komisia pre fi nancie, rozpočet 
a investície, komisia na ochra-
nu verejného záujmu pri výko-
ne verejnej funkcie, komisia 
školstva, kultúry, mládeže a 
športu, komisia regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu, 
komisia dopravy, komisia so-
ciálnej pomoci a zdravotníctva 
a komisia legislatívno-právna.

Opýtali sme sa primátora a zá-
roveň poslanca TSK Ing. Petra 
Marušinca, ako vplývajú tieto 
na život v našom meste.

„Napríklad komisia dopravy, 
ktorej členom som aj ja, zabez-
pečuje údržbu a opravu ciest, 
čiže má na starosti celú cestu 
SNP. Teraz sa schvaľoval rozpo-
čet na rok 2014-2016. Týka sa aj 
Slovenskej autobusovej dopravy. 
VÚC koordinuje aj SAD Trenčín 
a SAD Prievidza. Akcionármi 
sú súkromné osoby a Fond ná-
rodného majetku. Predchád-
zajúce vedenie Trenčianskeho 
samosprávneho kraja, ešte pred 
ukončením funkčného obdobia, 
podpísalo s týmito SAD-kami 
zmluvy, v ktorých im garantova-
lo zvýšenie zisku z 3% na 5,5%, čo 
je aj jeden z dôvodov, prečo došlo 
k zvyšovaniu cien cestovného. 
VÚC dotuje dopravu 20 miliónmi 
€ ročne. Komisia sa zaoberala 
problematikou fi nancovania a 
kontroly v týchto spoločnostiach 
za účelom budúceho znižovania 
cestovného. Zároveň požiada-
la predstaviteľov spoločností  
SAD Trenčín a SAD Prievidza o 
zosúladenie autobusových spo-
jov so železničnou dopravou.“            

-vr-
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Fašiangy sú časom zábavy a vese-
losti. Mesto Nová Dubnica tradíciu 
fašiangových osláv  neporušilo ani 
tento rok. V spolupráci s Mäsiar-
stvom Ilavský a pivárňou Amfík 
Pub usporiadalo pre svojich obča-
nov v sobotu 1. marca fašiangovú 
zabíjačku spojenú s kultúrnym 
programom. Prví organizátori  sa 

začali schádzať už pred siedmou 
ráno.  Majstri mäsiari na čele s Ja-
kubom Ilavským rozoberali mäso 
na  zabíjačkové špeciality. Usilov-
ne sa kúrilo pod kotlom, z ktoré-
ho sa postupne začala šíriť vôňa 
výbornej kapustnice a gulášu. V 
stánkoch sa zvŕtali šikovné žienky 
a chystali ďalšie dobroty. Pripravo-

vali sa klobásky, jagerník – guláš 
s pečienkou a lalokom, cigánska 
pečienka, zabíjačková kaša, ne-
chýbali ani sladké fašiangové šiš-
ky. Jednoducho pastva pre oči aj 
pre žalúdok. O 9.- tej hodine bolo 
všetko pripravené a vôňa šíriaca 
sa do okolia začala lákať prvých 
návštevníkov, ktorí prišli ochutnať 

všetky dobroty. O zábavu sa posta-
rala hudobná skupina Krškoband, 
vynikajúci cimbalista Michal Baláž 
s akordeonistom Filipom Olejní-
kom, ľudová hudba Borovienka z 
Vrbového pri Piešťanoch a učitelia 
ZUŠ Nová Dubnica. Fašiangové 
súťaže síce zachraňovali hlavne 
deti, ale rozosmiali všetkých ná-

vštevníkov. K vynikajúcej atmosfé-
re prispel aj  primátor Ing. Peter 
Marušinec, ktorý ulieval vlastnú 
jabĺčkovicu. Zábava trvala až do 
pol štvrtej, kedy sa uskutočnilo  
losovanie tomboly  o chutné zabí-
jačkové špeciality fi rmy Ilavský. 
Ten zároveň pozval  návštevníkov 
na pečené prasiatko za symbolic-

ké jedno euro za porciu (s dotáci-
ou mesta).  Organizátori ďakujú 
všetkým, ktorí svojimi nápadmi, 
ochotou a prácou prispeli  k tomu, 
že FAŠIANGY 2014 sa v našom 
meste vydarili k spokojnosti všet-
kých účastníkov.

-ek-

TRADIČNÉ FAŠIANGY UŽ PO ÔSMY RAZ

Žena vyšla z mužovho rebra, nie z nôh, aby bola pošliapa-
ná, nie z hlavy, aby bola nadradená...
ale z boku, aby bola na rovnakej úrovni, spod ramena, aby 
bola chránená a vedľa srdca, aby bola milovaná.

Touto krásnou myšlienkou 
uviedla slávnostný pro-
gram k MDŽ moderátorka 
večera Gabriela Majchrá-
ková ...

Mesto Nová Dubnica zorga-
nizovalo v piatok 7. marca v 
kine Panorex koncert Roba 
Kazíka venovaný Medziná-
rodnému dňu žien. Robo 
Kazík, ktorý svojimi pies-
ňami rozohrial srdcia hlav-
ne staršej generácie,  patrí 
medzi stálice populárnej 
hudby a jeho skladby sa po-
maly stávajú šlágrami. 

Robo Kazík na konci vy-
stúpenia povedal: 

„Bolo natrieskané. Atmo-
sféra úžasná. Snažil som 
sa dnes pohladiť srdiečko 
všetkým mamám, babičkám 
a ženám, ktoré boli v tejto 
sále, za tých všetkých, ktorí 
to nedokážu povedať aj keby 
veľmi chceli, ale nevedia to.“

Príhovor primátora Ing. Pet-
ra Marušinca potešil nejed-
no ženské srdce. 
Pán primátor spolu s poslan-
cami mestského zastupi-
teľstva Bc. Pavlom Pažitkom 
a Ing. Mariánom Meďerom 
obdarúvali na záver ženy 
kvetmi. 

-ek-

Všetkým ženám

Primátor mesta a pán Ilavský odovzdávajú víťazke
cenu z tomboly.

Vitajte a dobrú chuť. Atmosféru umocnilo cimbálovo - akordeonové
duo Baláž - Olejník.

Aj milovníci syra si prišli na svoje.

Kultové postavičky podujatia.

Fašiangová klasika - klobúkový tanec.

Porciu pečeného prasiatka si mohol za symbolické euro vychutnať každý.

Zjedla som prvá.

A ja taká dzivočka cingilingibom.

Pán primátor s poslancami mestského zastupiteľstva obdarúvali na záver ženy kvetmi. Robo Kazík vie, ako sa prihovoriť 
ženám.
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Veselo bolo deťom i rodičom, 
keď sa 28. februára o 17. hodine 
zišli v centre voľného času, ktoré 
sa premenilo na nádhernú roz-
právkovú krajinku. Zavítali do 
nej také rozprávkové bytosti ako  
Mickey Mouse, Batman, vláčik 
Tomáš, čertík a mnoho rôznych 
zvieratiek. Prišli i veľká včielka 
s malou včielkou a malá pirátka 
s maminou pirátkou, ktoré aj 
zvíťazili.

Porotcovia, ktorými boli rodičia, 
určili poradie víťazov: 

1. Pirátka - Olívia Sabová
2. Tekvička - Alex Celec
3. Motýlik - Timejka Václavová

Z Dubáčika nikto neodišiel s 
prázdnymi rukami. Všetky mas-
ky získali hračku a dostali sladkú 
odmenu.
Veríme, že sa všetkým premena 
CVČ na rozprávkovú ríšu páčila 
a už teraz sa tešíme na karneval 
o rok.
                                          
Mgr. Petra Gašparíková

Od jesenného karnevalu veľa 
času neubehlo, ale napriek tomu 
sa toho veľa zmenilo. Vďaka pe-
niažkom, ktoré sme vyzbierali, 
sa nám podarilo zrealizovať to, 
po čom sme túžili. Priestory, 
ktoré sme mali v prenájme, boli 
veľmi malé. A tak sme si prena-
jali ešte jednu väčšiu miestnosť. 
Priestory sme preberali vo veľ-
mi zlom stave. Avšak s pomocou 
vedúceho dobrovoľného hasič-
ského zboru Jožka Lehockého 
a mamičiek sa nám podarilo 
nemožné. Vďaka týmto vynove-
ným priestorom môžeme uva-
žovať o ďalších aktivitách. Radi 
by sme poskytovali priestory pre 
rôzne záujmové činnosti aj pre 
nastávajúce mamičky, či celé ro-
dinky. Najbližšie pripravujeme 
cvičenie pre tehotné mamičky 
spolu s fyzioterapeutkou. 
Blíži sa aj medzinárodný deň 
detí. Spolu s dobrovoľnými ha-

sičmi v Kolačíne chystáme spo-
ločnú opekačku, na ktorej si deti 
budú môcť pozrieť i vyskúšať ha-
sičskú techniku.
V budúcnosti by sme radi orga-
nizovali aj divadelné predstave-
nia či hudobné koncerty. Taktiež 
by sme radi otvorili kurz anglič-
tiny pre deti od 2 rokov a ďalšie 
záujmové krúžky aj pre školou-
povinných.
Na poslednom fašiangovom 
karnevale boli medzi našimi pr-
vými hosťami i primátor spolu s 
manželkou a dcérkou. Deti prišli 
v maskách od výmyslu sveta, 
či už to boli princezné, rytieri, 
zvieratká alebo rozprávkové 
postavičky. Najmenší drobče-
kovia predviedli svoje umenie 
štvornožkovať, väčšie deti sna-
živosť pri skákaní vo vreci, pití 
čajíku, jedení chrumiek a behu 
so zviazanými nohami spolu s 
rodičmi. Rodičia predviedli svo-

ju rýchlosť v ťahaní detí na lopá-
roch a samotní oteckovia svoju 
šikovnosť v prebaľovaní plienok 
svojim detičkám. Všetci, ktorí 
prišli boli skvelí, každá maska 
by stála za odmenu. Prvé tri 
ocenenia získali detičky, ktoré 
mali podomácky vyrobené nao-
zaj originálne masky. Chlapček 
v kostýme vláčika, dievčatko 
drevorubačka a nakoniec malý 
rytier, si získali najviac našich 
hlasov. V kategórii najlepšia 
rodinná maska jednoznačne vy-
hrala lego rodinka. O hudbu sa 
nám opäť postaral Michal Bran-
dys a Marek Kačík z Kolačína a 
o občerstvenie naše šikovné ma-
mičky, ktorým patrí veľká vďaka.
Veľké ďakujem patrí tiež primá-
torovi Ing. Petrovi Marušinco-
vi, Lukášovi Roncovi, Danke 
Mišákovej, rodine  Mikušovej, 
Marekovej, Javorkovej, Kará-

čoňovej, Balážovej, Magátovej, 
kaderníctvu PEŤKA, hostincu 
Na Lúčkach, predajniam LORD, 
Universal Shop- Ing. Zdeno Lul-
jak, Kuchynské potreby- Nová 
Dubnica a spoločnostiam EU-
RODOM s.r.o.- Jaroslav Tlapák 
a ANTES GM za ich ochotu da-
rovať veci do tomboly a fi nančne 
podporiť karneval. Naozaj vám 
zo srdca ďakujeme.
Ďakujeme aj všetkým mamič-
kám za ich pomoc s výzdobou a 
organizáciou karnevalu. Ďaku-
jeme aj šikulke Maťke Lehockej, 
ktorej pomoc je na nezaplatenie.
Pevne veríme, že sa deťom a ich 
rodičom karneval páčil a znovu 
sa stretneme na ďalšej podobnej 
akcii materského centra alebo 
priamo u nás doma v Ovečkove.  
  
vaše Ovečkovo

Karneval v detskom centre Dubáčik

Haló, haló, tu je Ovečkovo !

Hoci je február najkratší  me-
siac v roku, v našej škole sme 
toho stihli viac ako dosť. V prvý 
deň sa konal školský ples pod 
záštitou rady rodičov. Bola to 
nesmierne vydarená akcia s 
výbornou hudbou, tombolou, 
občerstvením a skvelou zá-
bavou. Pokračovalo sa špor-
tovými akciami. Chlapci aj 
dievčatá si vybojovali  postup 
do obvodového kola basket-
balu, chlapci obsadili tretie 
miesto, dievčatá zvíťazili a 
postupujú do krajského kola. 
Pre najmenších, teda žiakov 
prvého stupňa, sa konal kar-
neval. Tu sa každý jeden mo-
hol zmeniť na svoju vysnívanú 
masku a chvíľku si vyskúšať 
jej rozprávkový život, dobre si 
zatancovať a občerstviť sa v 
bufete. Tie najkrajšie masky 
boli  odmenené sladkosťami. 
Úspechy sme zaznamenali aj 
vo vedomostných súťažiach. 
V biologickej olympiáde druhé 
miesto a postup na kraj zís-
kala Alžbeta Kubaščíková, 
v geografi ckej olympiáde sa 

najviac darilo  Adamovi Gara-
jovi  a v dejepisnej olympiáde 
obsadil  prvé miesto Martin 
Hostačný,  druhé miesto patrí 
Vladimírovi  Vittekovi  a Vla-
dimírovi  Lazárikovi. 
Žiaci siedmeho a šiesteho 
ročníka boli na zaujímavej 
exkurzii a  14. februára sa 
konala veľká akcia pre celú 
školu – oslava sviatku sv. Va-
lentína, aby sme  v dnešnej 
uponáhľanej dobe podporili 
lásku, kamarátstvo a úctu 
ľudí medzi sebou. Roznášala 
sa valentínska pošta. Na kon-
ci mesiaca sa žiaci druhého 
stupňa zúčastnili divadelného 
predstavenia Pýcha a predsu-
dok v Divadle Andreja Bagara 
v Nitre, odkiaľ si priniesli  veľa 
pekných zážitkov. 
O ďalších zaujímavých podu-
jatiach vás budeme informo-
vať priebežne v nasledujúcich 
vydaniach Novodubnických 
zvestí.  

PaedDr. Mária Galovičová

Februárové podujatia
v ZŠ J. Kráľa

Veľkonočné sviatky sa neza-
držateľne blížia. Veľká noc je 
najvýznamnejším kresťan-
ským sviatkom, lebo je osla-
vou zmŕtvychvstania Ježiša 
Krista po jeho smrti na kríži. 
Pripomíname si v nich Božie-
ho Syna, ktorý trpí pre pravdu, 
odpúšťa nevedomým a víťazí 
nad smrťou. 

Pre človeka dnešnej doby sa to 
javí nezmyselné. Znášať slabo-
sť druhého, chápať nevedomo-
sť, odpúšťať,  milovať, obetovať 
sa, nepomstiť sa, keď treba od-
straňovať toľko zla okolo nás ...

Aké zbrane máme používať 
voči sebe? Oko za oko, zub za 
zub? Aby sme sa aj my zaradili 
medzi zlých?
Nie, takto sa zlo len násobí. 

Boží Syn nás učí, že aj  keď 
bojujeme za to, čo je správne, 
spravodlivé a osožné, nepouží-
vame zbrane zla. Hľadáme to, 
čo nás spája. Pokojným dialó-
gom, hľadaním správnych rie-
šení, úctou jeden k druhému, 
aj keď nás to niečo stojí. 

Je to  jediná cesta na uzdrave-
nie našich vzťahov. 

Toto posolstvo zanechal Boží 
Syn pre ľudí všetkých čias.

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

Štefan Wallner - farár

Posolstvo Veľkej noci

Šťastné usmiate deti - to bol zámer karnevalu.

Typická súťažná disciplína - skákanie vo vreci.

Deti sa na školskom karnevale bavili naozaj výborne.

Knižnica je pre deti stále zaujímavým miestom.

Víťazi súťaže o najlepšiu masku.

Aj vyrastajúca generácia má vzťah ku knihám.

O knihe sa hovorí, že je najlepší 
priateľ človeka. Dokonca je jej 
venovaný celý mesiac. Prečo 
práve marec patrí knihám? His-
tória vraví o potulnom predava-
čovi kníh z 19. storočia Matejovi 
Hrebendovi, ktorý sa narodil a 
zomrel v marci. Knihy rozširoval 
po celom Slovensku a  pričinil sa 
o vybudovanie knižníc.
Naša knižnica ponúka svojim či-
tateľom, nielen v marci, literatú-
ru z rôznych žánrov.  Svoju knihu 
si tu nájde každý, kto rád číta. Na 
svoje si prídu milovníci romanti-
ky, detektívok, histórie, či klasiky.  
Oddelenie pre deti a mládež po- 
núka od leporel pre tých najmen-
ších až po knihy pre tínedžerov.

Tí, čo sa potrebujú vzdelávať, tiež 
nezostanú ukrátení. Máme i širo-
kú ponuku náučnej literatúry. 
A čo sa nenájde u nás, prostred-
níctvom medziknižničnej výpo-
žičnej služby, môžeme objednať z 
iných knižníc.
V čitárni si môžete prečítať i po-
žičať domov dennú tlač i časopisy 
rôznych tematických žánrov.
Pre čitateľov máme k dispozícii 
bezplatný internet. Za minimál-
ny poplatok si môžete tlačiť z PC, 
alebo kopírovať.
Čo všetko obsahuje náš 26 000 – 
ový knižničný fond si môžete po-
zrieť v on-line katalógu na inter-
nete. On-line katalóg umožňuje 
prehliadať fond, ktorý je aktuálne 

k dispozícii. Ak sú požadované 
dokumenty vypožičané, je možne 
ich rezervovať. 
Tento mesiac  sme spestrili i 
rôznymi podujatiami. Návštevy 
kolektívov detí zo škôl sa už stali 
tradíciou. Deň ľudovej rozpráv-
ky si pripomenieme 16. marca 
akciou „Šibali a fi gliari v ľudových 
rozprávkach“.  18. marca príde 
predstaviť svoju tvorbu a pobe-
sedovať so žiakmi regionálna 
spisovateľka Silvia Havelková.  
Pozitívne zviditeľniť knižnice, 
ako kultúrne a vzdelávacie inšti-
túcie, je cieľom 15. ročníka celo-
slovenského podujatia „Týždeň 
slovenských knižníc“. I naša 
knižnica sa každoročne zapája a 

jednou z našich aktivít je „Týždeň 
otvorených dverí“. V dňoch od 
31. marca do 4. apríla pozýva-
me všetkých,  ktorí majú záujem 
pravidelne navštevovať knižnicu 
a rozšíriť rady našich stálych či-
tateľov. Nových členov zapíšeme 
bezplatne a stálym zákazníkom, 
ktorí  pozabudli vrátiť knihy v 
stanovenom termíne, odpustíme 
pokuty . 
Kniha má i v dnešnom pretech-
nizovanom svete svoj význam, a 
zdrojom stretnutia s ňou je i naša 
knižnica.
   
Marta Bieliková
vedúca knižnice

Mesiac marec v knižnici
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Susan Spencerová-Wendelová:
Kým sa nerozlúčim
Novinárka Susan sa dozve-
dela, že trpí nevyliečiteľnou 
chorobou. Zostáva jej jeden 
rok života. Rozhodla sa, že ho 
prežije najlepšie, ako sa dá. Do 
poslednej chvíle podniká výlety 
s manželom a tromi deťmi. Au-
tobiografi cký príbeh je plný opti-
mizmu a čistej radosti zo života.

Branislav Jobus:
Láskavé rozprávky 
Na začiatku je otázka  učiteľ-
ky, čo je láska. Na prvý pohľad 
jednoduchá otázka, ale ťažká 
odpoveď. Kým sa nezjaví víla a 
neodnesie nás do iného sveta. 
Víla Agapé má dvadsaťjeden 
dcér ako rozprávok v tejto kni-
he. Každá rozpráva príbeh o inej 
podobe lásky.

Jo Nesbo:
Polícia
Vraždy policajtov sa spájajú s 
ich nevyriešenými prípadmi z 
minulosti. Niekto trestá políciu 
za zbabrané vyšetrovania. Ne-
existujú žiadne stopy a ani naj-
lepší policajný inšpektor Harry 
Hole nie je k dispozícii.

Martina Monošová:
Lekcie z nenávisti
Okrem lásky mala všetko. No 
jedného dňa sa preňho stala 
zbytočnou. Pripravil ju o domov, 
peniaze, postavenie a skoro aj o 
život. Aby prežila musela prijať 
jeden neslušný návrh. Smäd po 
pomste ju však zadúša...

Anne Holtová:
1222 metrov nad morom
Snehová víchrica uväzní v hoteli 
cestujúcich, ktorí prežili vykoľa-
jenie vlaku. Kým vonku zúri or-
kán, vnútri sa vyhrocujú konfl ik-
ty. Príčinou je nájdená mŕtvola 
muža a nie je jediná.

Tvrtko Vujity:
Pekelné príbehy
Reportážne príbehy autora 
odhalia triky listových podvod-
níkov, nevestu živoriacu v ute-
čeneckom tábore, hluchonemú 
kráľovnú krásy. Spoznáte výho-
vorky barbarov na parkoviskách, 
môžete sa zoznámiť s tragédiou 
zo žiarlivosti zabitej šampiónky 
golfu, s metódami bytovej mafi e.

Novinky v knižnici

Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica uvádza:
Oddelenie kultúry MsÚ Nová 
Dubnica  vás pozýva na nasle-
dovné kultúrno - poznávacie 
zájazdy: 

Zájazd do VIEDNE
Štvrtok 8. mája 2014

Program zájazdu:                                                                                                                          
Prehliadka centra mesta - Ho-
fburg, Graben, Nám. Sv. Štefa-
na, Štefanský dom, Kapucín-
sky kostol, viedeňské tržnice, 
nákupný bulvár Mariahilfer-
strasse, zámok  Schönbrunn, 
vyhliadkový vrch Kahlenberg 
                      
Cena: 22€
(doprava, sprievodca) 
Odchod o 7:00 hod. zo zastáv-
ky smer Trenčín - Mierové 
námestie. Predpokladaný ná-
vrat medzi 21:00 - 22:00 hod. 

Zájazd do BUDAPEŠTI
Streda 26. júna 2014

Program zájazdu: 
Námestie Hrdinov a mest-
ský park, Bazilika sv. Štefana                                                                  
Reťazový most, Hradný vrch, 
Rybárska Bašta, kostol sv. 
Matiáša a hradný komplex, 
Gelertov vrch , Citadela. 

Cena: 25€
(doprava, sprievodca)
Odchod o 6:30 hod. zo zastáv-
ky smer Trenčín - Mierové 
námestie. Predpokladaný ná-
vrat o 23:00 hod.  

Prihlásiť sa môžete v oddelení 
kultúry MsÚ Nová Dubnica, 
tel. 042/4433484, mail: kebis-
kova@novadubnica.sk

NAŠE MESTO A ĽUDIA V ŇOM - výstava
19. marca - 18. apríla 2014 v kine Panorex 
Organizuje: Matica slovenská
Slávnostná vernisáž sa uskutoční 19. marca 2014 o 16:30 hod. 

EXPEDIČNÁ KAMERA
20. marca 2014 od 17:30 do 22:00 hod. v kine Panorex 
V rekordných viac ako 200 českých a slovenských mestách sa v marci bude konať už 5. ročník Expe-
dičnej kamery. Nenechajte si ujsť prehliadku najúspešnejších cestovateľských a outdoorových fi lmov 
uplynulej sezóny. Aj tentoraz je pripravená poriadna dávka dobrodružstva, objavovania, adrenalínu a 
napätia.(Prechod cez jednu  z najdrsnejších  púští sveta, výpravu za Pygmejmi, sólo lezenia v Yosemit-
skom národnom parku,  prvý B.A.S.E. jump vo Vysokých Tatrách ...). Vstupné: 2,50 € 

RYBA V TROJKE
24. marca 2014 o 19:00 hod. v kine Panorex 
Hrôzostrašná komédia o tom, že kto inému jamu kope ... a podceňovať sluhov sa nevypláca ... 
Hrajú členovia činohry SND:  Jozef VAJDA, Zdena STUDÉNKOVÁ, Zuzana KOCÚRIKOVÁ, Mária 
KRÁĽOVIČOVÁ. Réžia: Peter MIKULÍK. Hudba: Braňo KOSTKA. Vstupné: 13 € 

VEĽKÁ  NOC  IDE
13. apríla 2014 od 14:00 do 17:00 hod. v kine Panorex (priestranstvo pred kinom Panorex)
Veľkonočný veľtrh, tvorivé dielne, súťaže. Skvelá možnosť  vyrobiť si kraslice, korbáče, veľkonočné a 
jarné dekorácie, alebo nakúpiť veľkonočné mäsové špeciality – klobásky, údené mäsko, slaninku... Milé 
deti, zvlášť  vás pozývame na tento program, pretože sme pre vás pripravili ukážku malej farmičky 
kozliatok, ovečiek a jahniatok. Okrem  malej farmičky si môžete pozrieť výstavu zajacov a kuriatok.   

HUDOBNÁ  SKUPINA  FRAGILE
14. apríla 2014 o 19:00 hod. v kultúrnej besede
FRAGILE je slovenská hudobná skupina zložená z populárnych osobností, známych z rôznych tele-
víznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV show. Bez použitia hudobných nástrojov, 
teda a cappella, FRAGILE interpretuje známe rock – pop – jazzové hity svetových umelcov, akými sú 
napríklad STING, STEVIE WONDER, NORAH JONES, BILLY JOEL, TINA TURNER… Ich pred-
stavenia sú plné nielen výbornej hudby, ale predovšetkým skvelého humoru. Vstupné: 12€ 

BICYKLOVÉ PRETEKY MESTOM
26. apríla 2014 na Mierovom námestí
Určené pre deti 1. - 6. ročníka ZŠ
Organizátor: OSA ŠPORT ACADEMY 

KOZÁCKY SÚBOR VOĽNÁ RUS
27. apríla 2014 o 15:00 hod. na Mierovom námestí (v prípade nepriaznivého počasia v kine Panorex). 
Kozácky súbor VOĽNÁ RUS interpretuje kozácky folklór. Kozákom sa vraj človek nerodí, kozákom 
sa človek stáva. Búrlivá história a spôsob života sa preniesli aj do ich piesní. Sú to melódie a slová zo 
života kozáckych rodín pri práci, v bojovom nasadení, pri zábave, oddychu, pití vodky či laškovaní s 
kozáčkami. Piesne veselé, roztopašné, zádumčivé, najmä však svojské a typické pre kozácku dušu. 
Koncert sa koná v rámci Festivalu ruskej kultúry v Trenčianskych Tepliciach. Vstup voľný! 

NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT - Divadlo GUnaGU
4. mája 2014 o 19:00 hod. v kine Panorex 
Hra určená tým, ktorí aspoň raz v živote chudli, alebo sa na to chystajú. Dej jednej z najnovších hier 
Viliama Klimáčka  NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT sa odohráva v redukčnom sanatóriu so sprísnenou kontro-
lou tukov, kde sa  stretávajú tri ženy: Anita, redaktorka vydavateľstva, Ingrid, poslankyňa parlamentu, 
trpiaca bulímiou a psychicky narušená Krista. Cez vtipné príbehy protagonistiek sa postupne odhaľujú 
ich životy a problémy doby v ktorej žijeme. Hrajú: Petra Polnišová, Zuzana Mauréry, Zuzana Šebová, 
Darina Abrahámová, Viktor Horján. Réžia: Viliam Klimáček. Vstupné: 14€ 
 
Pripravujeme: 
Milovníci ŠLÁGERPARÁDY sa môžu tešiť na:
25. mája 2014 o 16:00 hod. koncert KYSUCKÝ PRAMEŇ
12. októbra 2014 o 15:00 hod. koncert VESELÁ TROJKA.

Predpredaj a rezervácie vstupeniek na kultúrne podujatia: oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, 
mail: kebiskova@novadubnica.sk, tel. 042/4433484 kl. 110.

Cestujte s nami 

Expedičná kamera

Ryba v trojke

Veselá veľká noc ide

Fragile

Kozácky súbor

Nízkotučný život

Zámok Hofburg, Viedeň.

Reťazový most v Budapešti.



Spoločenské udalosti v meste od februárového vy-
dania

Narodili sa: Liliana Pokorná, Natália Surová, Diana 
Jakabová, Sára Sabolová, Petra Karellová, Karolína 
Kuľbagová, Dávid Ovečka

Smútime: Milan Ďatko, Alžbeta Macejechová, Jozef 
Galko, Štefan Kiseľ, Jozef Pavlech, Ludmila Trenča-
nová, Peter Stacho, Stanislav Múčka, Václav Špico, 
Ladislav Lazár, František Vetro, Mária Pinčeková

Nezvládnutý alkohol
1. februára zasahovala hlia-
dka  na základe oznámenia 
od občana v nočných  hodi-
nách v Sadoch Cyrila a Me-
toda pred „slobodárňou“. 
Tam alkoholom oslabené 
nohy doviedli V.Š. Telo mu 
vypovedalo poslušnosť a 
skĺzol sa na cestu. Nakoľ-
ko nemal dostatok síl, aby 
vstal, rozhodol sa zdriemnuť 
si. Jeho krátky spánok mu 
prerušila privolaná hliadka 
mestskej polície, ktorá V.Š. 
odviezla na adresu trvalého 
pobytu.

Nepovolené vylepovanie 
plagátov
6. februára bola v dopo-
ludňajších hodinách na 
kamerovom systéme spo-
zorovaná osoba, ktorá nepo-
voleným spôsobom v našom 
meste robila reklamu svojej 
fi rme. Novodubničan M.L. 
plagáty umiestňoval na vý-
klady obchodov a stĺpy Mie-
rového námestia. Nakoľko  
vylepovanie plagátov mimo 
miest na to určených je za-
kázané bol menovaný po 
odstránení všetkých už vy-
lepených plagátov v meste 
doriešený v rámci priestup-
kového zákona.

Nepovolené spaľovanie 
odpadu
Nedovoleným spôsobom sa 
chcela zbaviť záhradného 
odpadu obyvateľka  Okruž-

nej ulice. 24.februára v pod-
večerných hodinách B.V. po 
celodennom upravovaní zá-
hrady naukladala  staré ko-
náre a záhradný odpad na 
hromadu a podpálila. Dym 
z ohňa zahalil časť ulice a 
jeho štiplavý zápach začal 
obťažovať ostatných obyva-
teľov. Zbavovanie sa odpadu 
týmto spôsobom je v našom 
meste zakázané všeobecne 
záväzným nariadením mes-
ta. Menovaná po príchode 
hliadky na miesto oheň oka-
mžite uhasila.

Odchyt túlavých psov
Mestská polícia v priebehu 
februára odchytila štyroch 
túlavých  psov, ktorí sa voľ-
ne pohybovali po meste 
bez svojho majiteľa. Všetky 
odchytené psy boli umiest-
nené do odchytných koter-
cov mestskej polície. Na 
základe evidenčného čísla 
boli zistení traja majitelia 
túlavých psov. Dvaja maji-
telia boli z Novej Dubnice 
a jeden z blízkeho mesta 
Trenčianske Teplice. Jeden 
pes stále zostáva v odchyt-
nom koterci. Vo všetkých 
prípadoch kde sa podarilo 
zistiť majiteľov psov, museli 
majitelia za porušenie záko-
na a všeobecne záväzného 
nariadenia uhradiť blokové 
pokuty.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary rodine, susedom, priateľom a známym, ktorí 
13. februára na poslednej ceste odprevadili nášho 
milovaného manžela, otca, dedka a brata Petra 
Stacha. Ďakuje manželka, dcéra s rodinou a syn.

Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary rodine, susedom, priateľom a známym, ktorí 
5. februára na poslednej ceste odprevadili nášho 
milovaného manžela, otca, svokra a starého otca 
Jozefa Galka. Ďakuje manželka, dcéra a syn s 
rodinami.

Ďakujeme príbuzným, priateľom a všetkým zná-
mym, ktorí sa 5. februára prišli naposledy rozlúčiť 
s našou zosnulou manželkou, matkou a babičkou 
Alžbetou Macejechovou. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaci manžel, dcéra 
Martinka, synovia Ján a Peter s rodinami.

Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary príbuzným, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 20. februára odprevadili na poslednej ceste 
nášho milovaného syna, brata, manžela a otca 
Stanislava Múčku. Ďakuje smútiaca rodina.

V srdci bolesť zostala a tiché spomínanie. 28. mar-
ca si pripomenieme prvé smutné výročie, odkedy 
náš navždy opustil náš milovaný manžel, otec a 
dedko Ing. Jozef VAVRO. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomína celá rodina.

8.februára uplynulo 15 rokov odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mama a babka Františka 
Jungová a 13.marca to bude už 24 rokov, odkedy 
nás opustil náš otec a dedko Július Jung.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Dušan a rodinou.

11. apríla uplynie dvadsať rokov odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, starý a 
prastarý otec Vendelín Hrvol. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

5. marca uplynuli štyri roky, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mama, babka a prababka 
Helena Češková. Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou spomína dcéra Jarosla-
va a syn Ján s rodinami.

12. marca uplynulo dvadsať rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel a otec Ivan Žo-
vinec. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína – man-
želka, synovia Ivan a Vladimír a ostatná rodina.

So smútkom v srdci si 27. februára pripomenieme 
rok, čo nás navždy opustila naša mama a babka 
Anna Kolková. 16.decembra 2013 uplynulo 21 ro-
kov, čo nás náhle navždy opustil náš otec a dedko 
Ján Kolek. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s 
nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína 
syn Ján, dcéra Hela s rodinou a ostatná rodina.

12. marca uplynulo pätnásť rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a otec Ivan 
Jančo. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. S láskou  a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami.

16. marca uplynuli tri roky, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec Jo-
zef Gula. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína 
manželka a deti s rodinami.

15. marca uplynulo šeť rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec a dedko Rudolf 
Michalisko. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. S láskou manželka, synovia s ro-
dinami a brat s rodinou.

Poďakovania - Spomienky

Spoločenská kronika

Jarný rozpis zápasov TJ Kolačín

Z bloku mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova tekosu)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236

0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

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

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Futbalisti z Kolačína pokra-
čujú v zimnej príprave. Muž-
stvo žiakov využíva športovú 
halu v Novej Dubnici. Poďa-
kovanie patrí  riaditeľovi Sta-
ňovi, ktorý poskytol priestory 
haly zdarma. Muži vďaka 
podmienkam v nových šat-
niach trénujú na ihrisku TJ 
Kolačín. Tvrdo sa pripravujú 

na jarnú časť, kde budú hrať 
o postup do vyššej súťaže.
Jarná časť začína 6. apríla. 
Pozývame všetkých verných 
priaznivcov futbalu, aby nás 
prišli povzbudiť.

ŽIACI:                                          
  6.4.  12.45  Kolačín-Horovce                                             
13.4.  10.30  Stupne-Kolačín                                              

20.4.  13.15  Kolačín-Tuchyňa                                           

27.4.  10.30  Lazy p.M. -Kolačín

  4.5.  13.15  Kolačín-P. Bystrica                                       

11.5.  10.30  H.Poruba-Kolačín                                        

18.5.  13.15  Kolačín-Pružina 

25.5.  13.15  Kolačín-Jasenica

  1.6.  10.30  Mikušovce-Kolačín

  8.6.  13.45  Kolačín-Bolešov

15.6.  10.30  Lysá pod Makytou

MUŽI:
  6.4.  15.30  Kolačín-Č. Kameň
13.4.  15.30  D.Breznica-Kolačín
20.4.  16.00  Kolačín-Prejta

Pokračovať bude nadstavbo-
vá časť, losovanie prebehne 
po odohraní troch kôl podľa 
umiestnenia.

Jaroslav Tlapák
predseda TJ Kolačín
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V Športovej hale v Novej Dubni-
ci sa v sobotu 15. februára usku-
točnil 13. ročník Valentínskeho 
futbalového turnaja starších a 
mladších žiakov. Hralo sa sys-
témom každý s každým 1 x 14 
minút dvojkolovo. V staršej ka-
tegórii si prvenstvo vybojovali 
s plným počtom bodov hráči 
MFK Nová Dubnica. Druhá 
s vyrovnanou bilanciou bola 
Domaniža a o treťom mieste 
Lednických Rovní pri rovnosti 
bodov a rovnakých vzájomných 
zápasov rozhodlo lepšie skóre. 

Medzi mladšími žiakmi sa v 
konkurencii piatich družstiev 
z prvenstva tešila MFK Nová 
Dubnica A, ktorá stratila jediné 
dva body pri remíze s Lednic-
kými Rovňami. Druhá skončila 
Nová Dubnica B, o treťom mies-
te pri rovnosti bodov s Lednic-
kými  Rovňami rozhodli v pro-
spech Beluše lepšie vzájomné 
zápasy. Posledná Horná Nitra 
nevyhrala ani raz.
   
Vincent Bezdeda

Najlepší strelec: Galovič (N. 
Dubnica B) – 6 gólov, najlep-
ší hráč: Strapko (L. Rovne), 
najlepší brankár: Teplička (N. 
Dubnica A).

Ocenená bola ja hráčka FK Lednica Rácová, ako jediné dievča na 
turnaji. Rozhodovali Mišovec, Úradník. (OM)

Mladší žiaci:
N.Dubnica A-L.Rovne 4:1 / 1:1
Beluša-H.Nitra 0:0 / 0:0
N.Dubnica A-Beluša 1:0 / 1:0
L.Rovne-H.Nitra 0:0 / 3:0
N.Dubnica A-H.Nitra 3:1 / 2:0
L.Rovne- Beluša 1:0 / 0:4
N.Dubnica A-N.Dubnica B 4:1/ 2:0
N.Dubnica B-H.Nitra 2:1 / 2:0
L.Rovne-N.Dubnica B 0:1 / 1:3
N.Dubnica B- Beluša 4:0 / 0:1

Najlepší hráč: Rác (FK Ledni-
ca), najlepší strelec: Meliš (N. 
Dubnica) – 6 gólov,  najlepší 
brankár: Kučera (N. Dubnica).

Starší žiaci: 
N.Dubnica-L.Rovne 3:1 / 4:1
FK Lednica-Domaniža 0:0 / 0:2
N.Dubnica-Domaniža 5:1 / 5:1
L.Rovne-FK Lednica 0:1 / 1:0
N.Dubnica-FK Lednica 5:0 / 2:0
L.Rovne – Domaniža 1:2 / 2:2

Novovzniknutý šachový krúžok v 
Centre voľného času Dubinka v 
Novej Dubnici  je určený hlavne 
pre mladých, ale sme otvorení aj 
širokej šachovej verejnosti. Šach 
je krásna hra, ktorá ľudí predo-
všetkým spája, veď aj Medzinárod-
ná šachová federácia má šachové 
motto „GENS UNA SUMUS“ 
- „SME JEDNA RODINA“. Ša-
chový krúžok vznikol ofi ciálne  11. 
februára. Veľká vďaka patrí hlavne 
riaditeľke CVČ Dubinka  Lenke 
Ibolyiovej, ktorá poskytla nášmu 
krúžku možnosť využívať krás-
nu tréningovú miestnosť v CVČ. 
Máme vlastné „šachové“ roztlies-
kavačky, čím sa nemôže pochváliť 
žiadny šachový klub ani krúžok na 
Slovensku a možno ani na svete.  
Vznik sme oslávili a krúžok pokrs-
tili prekrásnou  tortou, ktorú nám 
pripravila p. Hrubošová. Prvý zá-
pas bol priateľský proti klubu ŠK 

Nemšová Horné Sŕnie. Všetko sa 
odohrávalo v priateľskom duchu 
ako sa na šach patrí, ale na ša-
chovniciach sme si nič nedarovali. 
Náš krúžok funguje v nepárnych 
týždňoch vždy v utorok a v stredu  
od 16:00 do 17:30 hod. v CVČ Du-
binka Nová Dubnica. Sme zapo-
jení aj v projekte Šach na školách, 
ktorý riadi Slovenský šachový 
zväz. V budúcej  sezóne by sme už 
chceli hrať  4. ligu.
Na záver chcem poďakovať všet-
kým, ktorí sa  pričinili o skvelé ša-
chové zážitky, hráčom, súperom, 
mestu Nová Dubnica, p. Krum-
polcovej a hlavne i riaditeľke CVČ  
Dubinka Nová Dubnica Lenke 
Ibolyiovej za úžasnú podporu náš-
mu krúžku.

Daniel Duda 
vedúci šachového krúžku

Detská organizácia Fénix v 
Novej Dubnici v spolupráci 
so Súkromnou základnou 
školou v Novej Dubnici zor-
ganizovala pre svojich čle-
nov už tradičnú zimnú expe-
díciu do Vysokých Tatier aj s 
tradičným názvom, tentoraz 
„Vysoké Tatry – zima 2014“. 
Cieľ podujatia bol postavený 
naozaj vysoko, a to výstup – 
síce lanovkou – na Lomnic-
ký štít. Osemnásť členov s 
vekovým rozložením od 7 do 
takmer 70 rokov sa prepra-
vilo do základného tábora 
v Základnej škole v Tatran-
skej Lomnici. Prvé dojmy 
z večernej prechádzky po 
jednej z tatranských osád 
pri hviezdnatej oblohe a v 
zasneženej krajine dávali 
predpoklady mimoriadnych 
zážitkov v nasledujúcich 
dňoch. Nuž, ale počasiu ne-
rozkážeš. V sobotu lanovky 
pre silný vietor nepremá-
vali, tak sme zvolili náhrad-
ný program a to výstup zo 
Starého Smokovca na Hre-
bienok, kde sa konali me-
dzinárodné majstrovstvá 
vo vytváraní sôch z ľadu. A 
bolo veru na čo pozerať a 
obdivovať. Najmä kostolík 

s ľadovou výzdobou je nao-
zaj očarujúci. V tejto lokali-
te sa nedá obísť Reinerova 
útulňa, pri ktorej správca 
chaty Peter Petras napriek 
nedostatku snehu opäť vy-
tvoril svoj tradičný Betle-
hem. Krátke občerstvenie, 
zakúpenie suvenírov, auto-
gramiáda P. Petrasa pre nás 
do knihy, ktorú vydal, krátka 
rozprava s ním so závereč-
nou spoločnou fotografiou, 
boli ďalšie pekné a zaují-
mavé aktivity sobotňajšieho 
programu. Bohužiaľ, silný 
vietor pokračoval aj v ne-
deľu a preto opäť nasledo-
val náhradný program. Ná-
všteva Belianskej jaskyne a 
Múzea Tanapu v Tatranskej 
Lomnici boli dostatočnou 
náhradou nášho sklamania 
z neuskutočneného sna.  
Napriek tomu sa do Vyso-
kých Tatier radi opäť vráti-
me s vierou, že tentoraz sa 
nám výstup na „Lomničák“ 
určite podarí. 

Miroslav Zavacký
predseda DO Fénix

Hory odjakživa  lákali  ľudí svo-
jou majestátnosťou. Boli a sú 
miestom oddychu, relaxácie, 
spoznávania krás s možnosťou 
načerpania nových síl. Naše 
mesto je obklopené krásnou 
prírodou. V jeho okolí je veľa 
turistických trás, ktoré nám 
poskytujú ideálne podmienky 
na rozvoj pohybových aktivít a 
objavovanie netušených krás 
nášho okolia.
Tento rok už uplynie desať ro-
kov od založenia turistického 
krúžku v ZŠ Janka Kráľa 1. 
Kde  všade sme boli, to si mô-
žeme pozrieť na stránke školy, 
či na fotografi ách, ktoré máme 
uložené vo fotoalbume…, ale 
spomienky na spoločné zážit-
ky tie pretrvávajú v nás. Veľ-
mi ma poteší, keď po rokoch 
stretnem svojich “malých tu-
ristov” na náročnejších výstu-
poch.  Vzťah k prírode treba 
utvárať u detí už v útlom veku. 
Čo im v detstve vštepíme, to si 
odnesú do budúcnosti. Naše 
turistické vychádzky sú pris-
pôsobené veku detí. Členskú 
základňu tvoria hlavne žiaci 1. 
stupňa. K miestam pravidel-
ných vychádzok patria: Tren-

čianske Teplice, Markovica, 
Kýšky, Kamenné vráta, výstup 
na Chmelovú…
Okrem krás prírody spoznáva-
me aj históriu nášho regiónu. 
Prechádzka náučným chod-
níkom Vršatské bralá, ktoré 
patria k skvostom  stredného 
Považia, ako aj  výstup na zrú-
caninu hradu nás vrátia v my-
šlienkach  do stredoveku, kedy 
bol tento hrad postavený. 
V rámci projektu: “Poznaj 
svoj región” sme absolvovali 
výstup na hrad Trenčín, kde 
sme uskutočnili prehliadku 
jeho expozícií, ako aj galérie 
obrazov. Nechýbal ani pútavý 
výklad histórie tejto dominan-
ty z čias jeho veľkej slávy až 
po súčasnosť. Sladkou bod-
kou tejto akcie bola návšteva 
kina Cinemax – 3D fi lmové 
predstavenie. Táto akcia bola 
spolufi nancovaná z projektu 
IUVENTA. 
Už teraz sa tešíme, keď slnieč-
ko opäť svojimi lúčmi  zohreje 
prírodu a  my znova obujeme 
turistické topánky.

Bc. Božena Pastuchová

Valentínsky futbalový turnaj

Šachový krúžok Nová Dubnica
O jednom nesplnenom sne

POZNÁVAME  SVOJ  REGIÓN

Expedícia do Vysokých Tatier.

Výlet na Trenčiansky hrad. Medzi šachistami na veku nezáleží.

Rozpis majstrovských zápasov MFK Nová Dubnica - jar 2014

1. N. Dubnica A
2. N. Dubnica B
3. Beluša
4. L. Rovne
5. H. Nitra

8  7  1  0  18:4  22
8  5  0  3  13:9  15
8  2  2  4  5:7     8
8  2  2  4  7:13   8
8  0  3  5  2:12   3 

1. N. Dubnica
2. Domaniža
3. L. Rovne
4. FK Lednica

6  6  0  0  24:4  18
6  2  2  2  8:13   8
6  1  1  4  6:12   4
6  1  1  4  1:10   4


