
Výzva - zapojte sa do príprav na oslavy nášho mesta

Odbojárska ulica sa opravuje
Prečítajte si o kompletnej rekonštrukcii Odbojárskej ulice v Kolačíne.
Viac na strane 2.

Poslanie zvané „učiteľ“ 
Mesto ocenilo aj tento rok najlepších učiteľov.
Prečítajte si na strane 4.

Východniari na Považí!
Oddelenie kultúry pozýva na vystúpenie obľúbenej skupiny Drišľak.
Viac informácií na strane 6.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Zážitkové vyučovanie robí                                                                       
z akéhokoľvek predme-
tu predmet výnimočný,                    
v ktorom sa žiaci učia žiť aj 
spolunažívať. Žiak už nie je 
len objekt, ale stáva sa sub-
jektom, ktorý sa dobrovoľne 
podieľa na vlastnom vzdelá-
vaní. 

Aj preto žiaci 2.A a 2.B tri-
edy zo ZŠ Janka Kráľa 1 nav- 
štívili Mestský úrad v Novej 
Dubnici, kde priamo diskuto-
vali s  primátorom Ing. Petrom 
Marušincom. A predchádzala 
tomu nielen diskusia v škole 
s pani učiteľkami, ale aj doma 
s rodičmi. Žiaci zahrnuli pána 
primátora nielen fundovaný-
mi, ale aj milo detskými zveda-
vými otázkami a on im na kaž- 
dú odpovedal. Pod vedením 
jeho zástupcu Pavla Pažítku 
sa prešli cez všetky oddelenia 
MsÚ. Vysvetlil im, čo má kto-
ré oddelenie na starosti a akú 
činnosť vykonáva.

Spokojní a s milým darče-
kom sa vrátili do školy. Tam 
učenie neskôr pokračovalo, 
keď sa na hodine slovenského 

jazyka žiaci stali malými novi-
nármi a o svojej predošlej náv- 
števe napísali článok. Tu sú 
útržky niektorých z nich:
„Pán primátor nás uvítal vo 
svojej kancelárii. Mal pekné 
oblečenie a nádhernú medai-
lu...“ (Viktória)
„Mal krásnu kanceláriu. Sadli 
sme si okolo jeho stola a dávali 
sme mu otázky. On nám odpo-
vedal...“ (Patrik)
„Ukázal nám mapu Novej 
Dubnice aj to, ako bude vyze-
rať naše budúce detské letné 
kúpalisko...“ (Kristína)
„Jeho zástupca nás previedol 
po celom úrade...“ (Lenka)
„Boli sme aj v ich zasadačke, 
kde sa radia. A tam sme do-
stali perá. Je na nich napísané 
Nová Dubnica...“ (Soňa)
„V zasadačke nám dal jeho 
zástupca odmenu, bola pek-
ná. A tak ho pozdravujem, že 
tá návšteva sa mi páčila!...“  
(Miško).

Žiaci 2.B a ich triedna 
učiteľka Mgr. Mozolíková

V apríli tohto roka sme sa 
s primátorom  mesta Nová 
Dubnica zúčastnili pracov-
nej cesty  do Českej repub-
liky. Naším hlavným cieľom 
bolo nadviazanie spoluprá-
ce s mestom Cheb a náv- 
števa múzea Jiřího Krohu 
v Benátkach nad Jizerou. 
Na základe dlhoročnej spolu-
práce a vzťahov medzi Dycho-
vým orchestrom a mažoretka-
mi Nová Dubnica a Mestským 
dychovým orchestrom Cheb 
inicioval primátor rokovanie    
o možnej partnerskej spo-
lupráci so starostom mesta 
Cheb, Ing. Petrom Navráti-
lom. Rokovania sa zúčastnil aj 
riaditeľ základnej umeleckej 
školy v Chebe pán Jiří Smi-
tek, ktorý je zároveň  vedúcim 
Mestského dychového orche-
stra v Chebe.  Prípadná spo-
lupráca bola navrhnutá pre-
dovšetkým v oblasti kultúry                       
a športu a medzi školami. Ďal-
šie rokovania boli dohodnuté 
na mesiac jún, kedy sa pred-
stavitelia oboch miest stretnú 
na Medzinárodnom festivale 
dychových orchestrov a mažo-
retiek FIJO 2016 v Chebe. 

V súvislosti s prípravou 
osláv 60. výročia vzniku mesta 
sme v rámci cesty podnikli aj  
návštevu a rokovanie s pred-
staviteľmi mesta Benátky nad 
Jizerou. Podnetom na nadvia-
zanie spolupráce pri príprave 
osláv boli projekty architekta 
Jiřího Krohu, podľa ktorých  
sú  postavené domy v Novej 
Dubnici a v Benátkach nad 
Jizerou. Navštívili sme Ex-
pozíciu Jiřího Krohu, ktorá je 
umiestnená  v budove bývalé-
ho Okresného domu a múzea, 
čím sa podarilo verejnosti 
sprístupniť ojedinelé dielo ar-
chitekta Krohu. S iniciátorkou 
zámeru a zároveň kurátorkou 
Expozície doc. Mgr. Irenou Ju-
zovou sme dohodli konkrétnu 
spoluprácu.

Veríme, že nadviazaním 
spolupráce s predstaviteľmi 
mesta Benátky nad Jizerou sa 
aj nám podarí viac priblížiť ži-
vot a prácu tohto významného 
umelca všetkým Novodubni-
čanom.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka

Hodina vlastivedy
na Mestskom úrade

Možná spolupráca s mestami
Cheb a Benátky nad Jizerou

Milé mamičky, všetko najlepšie k vášmu sviatku

V roku 2017 oslavuje mesto Nová Dubnica svoje 60. výročie. Pri tejto príležitosti sa vedenie mesta v spolupráci s oddelením 
kultúry a športu rozhodlo usporiadať verejnú výstavu malieb a kresieb na tému „60. výročie vzniku mesta Nová Dubnica“. 

Touto cestou by sme chceli osloviť všetky základné a umelecké školy v meste, aby sa aj so svojimi žiakmi do výstavy zapojili. 
Nakreslite alebo namaľujte nám čokoľvek, čo sa vám vybaví, keď sa povie „60. výročie mesta Nová Dubnica“. Môže to byť návrh 
loga, prvok charakterizujúci mesto, jeho históriu, súčasnosť či architektúru. 

Výtvarné diela nám môžete zasielať v priebehu celého roka 2016 na adresu: Mestský úrad, oddelenie kultúry a športu, 
Trenčianska 45/41, Nová Dubnica alebo priniesť priamo na oddelenie kultúry. Všetky práce budú počas hlavných osláv výročia 
vystavené na Mierovom námestí. 

Deti mali kopec otázok, na ktoré primátor rád odpovedal.

Predstavitelia nášho mesta navštívili aj Expozíciu J. Krohu.    

Oznamujeme obyvateľom mesta Nová Dubnica, že od           
1. mája 2016 budú na ulici Trenčianska 77 a 78 parkovacie 
miesta vyhradené pre držiteľov parkovacích kariet len po-
čas pracovného týždňa, teda od pondelka do piatku. V ostat-
né dni – počas víkendov a štátnych sviatkov – budú tieto 
miesta prístupné širokej verejnosti.

Pozor - zmena v parkovaní

Mesiac máj patrí láske. Tou najsilnejšou a prvou v živote každej dcéry, syna, vnučky, vnuka či pravn-
účaťa, je práve láska k matke. Druhá májová nedeľa preto patrí vám, milé mamičky. Puto medzi matkou a 
dieťaťom sa vytvára už pred narodením a v našom živote hrá dôležitú úlohu. Matka je tá, ktorá pri nás vždy 
stojí, podporuje nás, bojí sa o nás a teší sa spolu s nami. Je prvou ženou v našom živote, naším vzorom, ale 
aj najväčším kritikom. Oslávme preto Deň matiek v jej spoločnosti, potešme ju milým slovom alebo si na ňu 
spomeňme o niečo silnejšie, ako po iné dni. A vy, mamičky, užite si tento špeciálny deň spolu s vašimi deťmi 
a obdarujte ich láskou tak, ako to robíte po celý ich život. 

Pavol Pažítka, zástupca primátora
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Výstavba Daejung Europe
pokračuje podľa plánu

Na konci minulého roka od-
štartovala v priemyselnej 
zóne výstavbu spoločnosť 
Daejung Europe, s.r.o. Spo-
ločnosť sa zaoberá výrobou 
plastových komponentov 
pre automobilový priemy-
sel a keďže v našom regió- 
ne pôsobí už dlhšie, mala 
záujem svoje podnikateľské 
aktivity rozšíriť. 

Dnes už je to takmer päť 
mesiacov, odkedy na ploche 
približne 30 800 m² prebie-
hajú stavebné práce, preto 
sme sa boli pozrieť, ako po-
kračujú a kedy bude spuste-
ná výroba.  Na naše otázky 
nám odpovedal Ing. Martin 
Drobný, projektový manažér 
spoločnosti Daejung Europe.

„Práce na stavbe pokra-
čujú v zmysle zmluvného 

harmonogramu. Momentál-
ne dokončujeme stabilizáciu 
vonkajších plôch, vo vnútri sa 
betónuje podlaha. Sme v zá-
verečnej fáze hrubých prác, 
kde by mohlo prísť k zásahu 
do vonkajšieho prostredia. 
Následne by sme už mali ro-
biť len dokončovacie práce 
v administratívnej časti. To 
najťažšie už máme teda za 
sebou.“

Ako Ing. Drobný doplnil, 
najdôležitejšie práce by mali 
byť hotové najneskôr do kon-
ca apríla s tým, že v priebehu 
mája by sa mali kolaudovať 
jednotlivé objekty. Spoločnosť 
Daejung Europe, s.r.o. prine-
sie do mesta 100 – 150 nových 
pracovných miest pri investí-
cii 6 miliónov eur.

-ks-

V meste pribudne
kruhový objazd

Rekonštrukcia
tenisového klubu

Odbojárska ulica v Malom Kolačíne
prechádza rekonštrukciou

Mestský úrad v Novej Dubnici  oznamuje všetkým daňovníkom, že od 19. apríla 2016 začal s vydávaním rozhodnutí  - daň         
z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad (ďalej len rozhodnutia). Rozhodnutia si môžu občania vyzdvih-
núť  v zasadačke mestského úradu, a to v čase od  8.00 hod do 15.00 hod., v stredu do 16.30 hod.

Občanom mestskej časti Kolačín budú vydávané rozhodnutia dňa 5. mája 2016 (štvrtok) od 8.00 hod. do 15.00 hod. v Kultúr-
nom dome v mestskej časti Kolačín.

Dane a poplatky za komunálny odpad budú môcť občania zaplatiť až po prevzatí rozhodnutia, ktoré je potrebné predložiť  pri 
platení v hotovosti do pokladne MsÚ.

Obraciame sa týmto na občanov, ktorí môžu, aby si prišli vyzdvihnúť rozhodnutia na Mestský úrad, a tým prispeli k šetre-
niu  fi nančných prostriedkov na poštovnom. Občanom, ktorí si rozhodnutia neprevezmú, budú tieto zasielané do vlastných rúk                        
v 2. polovici mesiaca máj 2016.

Miestne dane - vydávanie rozhodnutí

Vážení spoluobčania, 
naše mestečko v posled-

ných rokoch zažíva investičný 
rozvoj hlavne v oblasti bývania 
a priemyslu. V dôsledku týchto 
pozitívnych impulzov začína-
me byť zaujímaví aj pre ďalšie 
nové investície, ktoré v krátkej 
dobe prídu do nášho mesta.                                                                    
V dôsledku plánovanej vý-
stavby obchodného reťazca 
a priemyselnej zóny Hliny II. 
musíme na ceste I. triedy pri 
vstupe do mesta pri benzíno-
vej pumpe vybudovať kruhový 
objazd. 

Prípravné práce s preklád-
kou vysoko tlakového plynové-
ho vedenia v týchto dňoch už 
začali. Následne po ich ukon-
čení bude realizovaná výstav-

ba kruhového objazdu inves-
torom ako vyvolaná investícia 
v dôsledku ďalšieho rozvoja 
počas letných mesiacov máj 
až august. Kruhový objazd 
bude dopravne napájať prie-
myselnú zónu Hliny I. a Hliny 
II. s vjazdom do mesta.

Preto by sme radi požiadali 
všetkých obyvateľov a hlavne 
motoristov o toleranciu pri 
dopravných obmedzeniach 
počas tejto výstavby. Doprava 
bude v danom úseku v pracov-
ných dňoch v čase od 7.00 hod 
do 18.00 hod. riadená pracov-
níkmi realizátora, prípadne 
svetelným semaforom.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Začiatkom roka vyčleni-
lo mestské zastupiteľstvo 
v rozpočte mesta fi nančné 
prostriedky na rekonštruk-
ciu budovy tenisového klubu. 

Aj napriek tomu, že išlo 
len o čiastku približne 5 500 
eur, chcem touto cestou vy-
zdvihnúť snahu a pracovitosť 
členov klubu. Mesto prispelo 
fi nančne na zakúpenie potreb-
ných materiálov a členovia 
dali vlastnú snahu a prácu na 
dobrovoľníckej báze na to, aby 
mohla rekonštrukcia prebe-
hnúť. Najdôležitejší zo skúse-
ností pre nás je fakt, že keď 

sa organizácie touto formou 
podieľajú na realizácii, viac si 
potom vážia takto zrekonštru-
ované priestory, neničia si ich, 
vďaka čomu majú priestory  
podstatne dlhšiu životnosť.

Preto ešte raz dovoľte, aby 
som poďakoval vedeniu teni-
sového klubu za ich ochotu 
podieľať sa touto formou na 
rekonštrukcii budovy a záro-
veň im prajem veľa športových 
úspechov a príjemné využíva-
nie tohto objektu do ďalších 
dní novej sezóny.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Predmetom rekonštrukcie 
miestnej komunikácie na 
ulici Odbojárska v mestskej 
časti Malý Kolačín je úsek, 
ktorý začína od križovatky 
ulíc Družstevná a Odbojár-
ska a pokračuje smerom         
k cintorínu. Celková dĺžka 
komunikácie je 524 m, šírka 

3,5 m, plocha skoro 20 000 m².
S prácami sa mohlo začať 

až po vybudovaní kanalizácie 
a v súčinnosti s prebiehajúci-
mi prácami na výmene časti 
starých rozvodov vody.

Keďže sa jedná o jedno-
pruhovú obojsmernú ko-
munikáciu v stiesnených                         

podmienkach, bolo snahou 
mesta Nová Dubnica vytvoriť 
miesta, aby sa mohli vozidlá 
navzájom pohodlne obísť - 
tzv. výhybne, prípadne mies-
ta s rozšírením komunikácie 
na šírku 5,5 m v úsekoch, kde 
to priestorové pomery umož-
ňujú.

Pôvodná komunikácia sa 
sfrézuje v hrúbke 5 - 10 cm, 
čím sa zabezpečí zdrsnenie, 
čistenie a spádovanie povr-
chu komunikácie. Svah na 
konci úseku bude upravený 
a spevnený zatrávňovacími 
tvarovkami. Na päte svahu, 
na styku s komunikáciou, sú 
navrhnuté priekopové tvár-
nice zachytávajúce dažďové 
vody zo svahu a z komuniká-
cie. Odvodnenie komunikácie 
je riešené do potoka lemujú-
ceho komunikáciu. Miesta, 
kde sa potok stráca, je navrh-
nuté umiestenie priekopo-
vých tvárnic.

Víťazom výberového ko-
nania na zhotoviteľa diela 
v sume skoro 80 000 eur  sa 
stala spoločnosť Doprastav, 
a.s. Bratislava, ktorá práce 
realizuje podľa projektovej 
dokumentácie, spracovanej 
spoločnosťou Straming, s.r.o. 
Trenčín.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

Stavebné práce prebiehajú na ploche cca. 30 800 m2. Spoločnosť prinesie do mesta 100 - 150 nových pracovných miest.

Takto vyzerá budova tenisového klubu dnes.

A takto vyzerala pred rekonštrukciou.

Na Odbojárskej ulici pribudli tzv. výhybne.
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Vyčistime si les 2016

Hovorí sa, že na našich de-
ťoch najlepšie spoznáme, 
ako rýchlo beží život. Niečo 
podobné zažívam s touto 
brigádou, ktorej súčasťou 
som už od začiatku. Ku 
koncu februára sa vždy 
prebudím a spolu s Dáškou 
Štofaníkovou začneme pre-
búdzať aj naše plány. Začne-
me výletmi do prírody, kde 
hľadáme miesta, ktoré tre-
ba vyčistiť. Rozprávame sa             
a tento čas je niečo ako od-
lesk toho, čo sme voľakedy 
volali fotoakciami. To preto, 
že sme na love. Hľadáme to, 
čo bude neskôr visieť ako 
plagát, lenže ešte nevieme, 
čo to je. Takto sa stretneme 
aj niekoľkokrát, kým jeden                        
z nás, zväčša je to ona, vy-
kríkne: AHA! 

Keď je plagát už náš, vyberi-
eme sa na oddelenie životného 
prostredia, kde sa diskutuje 
o tom, ako by nadchádzajúci 
ročník mal vyzerať, zatiaľ čo ja 
jem koláče, ktoré tam niekto 
nechal na stole. Rozvešajú sa 
plagáty a je to tu. Ráno vsta-
nem, stretnem sa s priateľmi, 
vyberieme sa na miesto, kde sa 
to všetko rozbehne. Krásne po-
časie, krásna príroda, krásne 
ženy. Rozdávam rukavice. 
Veľké alebo malé? Rozdávam 
vrecia a odpovedám na otáz-
ky. Príde ešte niekto? Poč- kaj, 
ešte príde Dušan, potom dáme 
spoločnú fotku a ideme. 

Niekde počas toho všetké-
ho si uvedomím, že som veľmi 
šťastný. Viac ako inokedy. Je to 
tým, že prišlo toľko ľudí? Alebo 
tým, že sme spolu vyzbierali to, 

čo bolo ešte pred pol hodinou 
zakryté plastovým odpadom? 
Áno, narehotali sme sa pri 
tom dosť, pravda. Poďme ďa-
lej, na to miesto, ktoré našiel 
ten Dáškin malý. Do tej rokli-
ny, kam niekto vyviezol odpad, 
len aby ho tam vysypal. Ľudia 
už sú tam a ďalší prichádzajú. 
Zábava pokračuje. Ale prečo 
som šťastný? Fajn, toto mies-
to je už čisté a už je skoro čas 
ísť na opekačku. Pred obedom 
už nič veľké nestihneme, tak 
kam? Rozdeľme sa. Pozri, tu v 
kríkoch niečo je. 

Inak, už som to hovoril viac 
krát, ale musím to povedať 
znova. My muži máme vždy 
o niečo navyše. Takto na jar, 
keď sa začne prebúdzať prí-
roda, svieti slnko, je teplo, 
vtáky spievajú, všetko vonia... 

Keď toto všetko narátaš, tak 
my muži máme ešte o niečo 
viac. A to ste vy, ženy. Poď, 
zobe- rieme ešte tieto vrecia a 
ideme opekať. Mamičky s deť-
mi, oteckovia, ohník, priatelia                                                                       
a jedlo. A o čom sa to tu bavíte, o 
deťoch? No tak ja idem. Máme 
ešte energiu ísť na to posledné 
miesto? Hej. V tých kríkoch tu 
je toho ale nalietaného. A vidíš 
ten igelit, čo tu zostal po tom 
starom hnojisku? Ťahaj. Fíha, 
ale veď to nemá konca, je to tu 
ako vrastené do zeme. Neboj 
nič a ťahaj. 

Áno, som uťahaný, ale hlav-
ne šťastný. Tak poďme domov. 
Však sa tu čoskoro zase stret-
neme. Bol to krásny deň, ďaku-
jem vám, že ste prišli. 

Michal Štefan

Na základe viacerých podnetov od obyvateľov mesta Nová 
Dubnica pristúpilo vedenie mesta k rozhodnutiu vykonávať 
pravidelné opravy mestských rozhlasových staníc. Opravy 
budú prebiehať vždy k 20. dňu v mesiaci.

Opravy rozhlasových staníc

PREHĽAD POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÍ V ROKU 2016

Na veľkonočnú nedeľu         
27. marca v čase 17.16 hod. 
bolo krajským operačným 
strediskom HaZZ Trenčín vy-
žiadané zásahové družstvo 
Dobrovoľného hasičského zbo-
ru Nová Dubnica - Kolačín na 
okamžitú výpomoc pri likvidá-
cii požiaru v areáli ZŤS Dubni-
ci nad Váhom. 

Jednotka DHZ v počte 1+3 
vyrazila v čase 17.31 a po prí-
jazde na miesto požiaru bola 
rozmiestnená k príslušníkom 
HaZZ Dubnica nad Váhom, 

kde vypomáhala pri likvidácii 
požiaru skládky starého drev-
natého porastu. Po ukončení 
likvidácie požiaru sa jednotka 
vrátila na základňu, kde ná-
sledne bolo vykonané ošetre-
nie výstroja, vyzbroja a tech-
niky.

Podľa doterajších informácií 
je pôvod požiaru zatiaľ neziste-
ný. 

Jozef Lehocký
veliteľ DHZ
Nová Dubnica - Kolačín

Dobrovoľný hasičský
zbor zasahoval

Je úžasné vidieť, koľkým ľuďom stále záleží na prírode okolo nás. Ďakujeme.

Drogéria Teta po rekonštrukcii.

Cez Veľkú noc mali novodubnickí hasiči rušno.

Zrekonštruovaná
drogéria

Na začiatku apríla tohto roka otvorila na Mierovom námestí 
zrekonštruovanú predajňu drogéria Teta. Prevádzka pri tejto 
príležitosti z vlastnej iniciatívy vymaľovala na vlastné náklady aj 
vonkajšie stĺpy, čo si mesto veľmi cení. Budúci rok totiž mesto 
Nová Dubnica oslavuje 60. výročie vzniku a my pevne veríme, že 
dovtedy bude celé Mierové námestie vyzerať „ako nové“. Nech 
teda Teta ide príkladom aj ostatným prevádzkam.

-ks-
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Poslanie zvané „učiteľ“

Bronz pre STAR DANCE
v Považskej Bystrici

Ocenenie pre učiteľky
MŠ P. Jilemnického

V sobotu 12. marca sa 
dievčatá z Centra voľného 
času v Novej Dubnici zúčastni-
li Považskobystrického pohára 
v disco tancoch. V športovej 
hale si svoje tanečné schop-
nosti zmerali deti z celého 
Slovenska. Súťaže sa zúčast-
nilo viacero neregistrovaných 
tanečných skupín, základné 
umelecké školy či centrá voľ-
ného času z rôznych kútov 
Slovenska a dokonca aj pár 

skupín z Čiech. Tancovalo sa 
v troch kategóriách, a to disco 
dance, hip-hop break a show 
dance. Dievčatá zo Star Dance 
si vybojovali úžasné 3. mies-
to v kategórii  juniori hip-hop 
break, a získali tak bronzový 
pohár. Skupina Star Dance sa 
takejto súťaže zúčastnila prvý-
krát, blahoželáme im a praje-
me veľa tanečných úspechov!
 
CVČ Nová Dubnica

V prvom ročníku na základ-
nej škole som mala úžasnú 
triednu učiteľku. Volala sa 
Naďa a úplne som ju zbož-
ňovala. A aj keď sme skutoč-
ný svet ešte len spoznávali, 
Naďa bola skvelým sprievod-
com. Bola pre nás stelesne-
ním múdrosti, dobrou kama-
rátkou, ale vždy autoritou. Aj 
vďaka nej ma učenie bavilo   
a do školy som sa tešila. 

Od prváčikovských čias 
už síce ubehlo mnoho rokov, 
Naďa však pre mňa aj naďa-
lej ostáva vzorom. Dnes je to 
vzor skvelého učiteľa. Takého, 
akého by som dopriala svojim 
deťom. A je úžasné vidieť, že 
takýchto učiteľov máme aj         
v Novej Dubnici stále viac. 
Takých, ktorí sa deťom venujú       

s láskou, trpezlivosťou a pre 
ktorých je ich práca poslaním. 

Vedenie mesta Nová Dubni-
ca si prácu našich pedagógov 
veľmi váži. Nie je to totiž práca 
ľahká. Naopak. Učitelia pomá-
hajú deti formovať, vštepujú 
im vedomosti, inšpirujú ich 
a pomáhajú im zdolávať pre-
kážky a výzvy. Zaslúžia si za 
to ocenenie? Určite. A práve                 
28. marca, pri príležitosti Dňa 
učiteľov sme mnohým novo-
dubnickým pegagógom pri-
pomenuli dôležitosť ich povo-
lania. Z rúk primátora mesta 
Ing. Petra Marušinca a jeho 
zástupca Pavla Pažítku si oce-
nenie za svoju dlhoročnú prá-
cu, výsledky a prínos pre svo-
jich žiakov tento rok prevzali:

Mgr. Miroslava Sýkorová zo 

Základnej školy na ul. Janka 
Kráľa
Mgr. Miroslav Zavacký zo 
Súkromnej ZŠ Nová Dubnica
Mgr. Zuzana Balážová zo 
ZUŠ Štefana Baláža Nová 
Dubnica
Zuzana Szőnyiová z Mater-
skej školy P. Jilemnického
PaedDr. Alena Schillerová z 
Centra voľného času Dubinka
Mgr. Eva Kňažeková zo Spo-
jenej školy sv. Jána Bosca

Všetkým oceneným pedagó-
gom srdečne gratulujeme          
a zároveň im prajeme veľa síl, 
trpezlivosti a najmä humoru 
do ďalšej práce.

-ks-

Pri príležitosti Dňa učiteľov boli navrhnuté na ocenenie dve učiteľky Materskej 
školy Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici.

Zuzana Szönyiová

Emília Homolová

Zuzana Szönyiová bola od-
menená Mestom Nová Dub-
nica plaketou Jana Amosa 
Komenského za podnetnú 
pedagogickú činnosť, ktorú 
si prevzala z rúk primátora 
mesta Nová Dubnica Ing. 
Petra Marušinca na slávnost-
nom oceňovaní pedagogic-
kých zamestnancov 23. marca                    
v kultúrnej besede v Novej 
Dubnici. Zuzana Szönyiová je 
v práci dôsledná, zodpovedná 
a zásadová. Implementuje do 
výchovno-vzdelávacieho pro-
cesu nielen  inovatívne me-

tódy a formy práce, získané 
kontinuálnym vzdelávaním v 
oblasti digitálnych technológií, 
obsahovej reformy výchovy a 
vzdelávania, inovácií v didak-
tike, ale aj v oblasti školského 
manažmentu, keďže pôsobila 
posledných päť rokov vo funk-
cii zástupkyne riaditeľky školy.  
Vytvára pre deti podnetné pro-
stredie na prácu s informačný-
mi  technológiami.  Deti si pod 
jej vedením osvojujú zručnosti  
v každej z oblasti predprimár-
neho vzdelávania.

Emília Homolová bola od-
menená plaketou Jana Amo-
sa Komenského - vynikajúci 
pedagóg Trenčianskeho kraja 
2016 za vynikajúce výsledky 
dosiahnuté v oblasti školstva 
Trenčianskym samosprávnym 
krajom a Okresným úradom    
v Trenčíne. Plaketu si prevza-
la z rúk predsedu Okresného 

úradu v Trenčíne Ing. Štefa-
na Bohúňa na slávnostnom 
oceňovaní pedagogických 
zamestnancov 31. marca                             
v Galérii M. A. Bazovského            
v Trenčíne. Emília Homolová 
vykonáva funkciu zástupkyne 
riaditeľky školy. Počas pedago-
gickej praxe zavádza do  edu-
kačného  procesu inovatívne 
metódy a nové formy práce  
s deťmi. Pohotovo reaguje na 
nové trendy v edukačnom pro-
cese   predprimárneho vzdelá-
vania a presadzuje ich v rámci 
zlepšovania edukácie detí. Veľ-
kú pozornosť počas praxe ve-
nuje „predškolákom“, ktorých 
podnecuje k samostatnému 
vykonávaniu rôznych činností, 
a tak ich zodpovedne pripravu-
je na vstup do základnej školy 
po všetkých stránkach. Podpo-
ruje rozvíjanie predčitateľskej 
gramotnosti a grafomotoriky. 
Vo výchovno-vzdelávacích ak-

tivitách využíva učebňu LEGO 
Dacta, výučbové programy 
pre interaktívnu tabuľu.  

V spolupráci s mestom 
Nová Dubnica a s inštitúciami 
mesta, Súkromnou základnou 
školou a Mestskou knižnicou 
a Materskou školou sa zúčast-
nila medzinárodného projektu 
Comenius Regio s partnerský-
mi inštitúciami z Poľska. Pre-
zentovala využitie skladačiek 
LEGO Dacta v edukačnom 
procese. S deťmi predškolské-
ho veku sa zapojila do medzi-
národnej súťaže Pohár vedy 
NEURÓN 2015, v ktorej deti 
primerane veku poznávali, 
bádali a riešili množstvo úloh 
z rôznych oblastí vedy a tech-
niky.  Prezentované výsledky 
práce  boli pozitívne hodno-
tené. Deti, „Múdre hlavič-
ky“, získali plný počet bodov               
a umiestnili sa na 1. mieste        
v kategórii materské školy. 

Riaditeľstvo Materskej školy Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici oznamuje rodičom, že zápis 
detí do MŠ sa uskutoční v súlade s novelizáciou ustanovenia § 20 odst. 2 Zákona č. 245/2008 o výcho-
ve a vzdelávaní v termíne od 2. mája 2016 do 31. mája 2016 v čase od 8.00 hodiny do 16.00 hodiny 
v Materskej škole Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici.

Oznam - ZÁPIS DETÍ DO MŠ

Dobrí učitelia si zaslúžia každé ocenenie.
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7:00 – 22:00 X-Fit - Hotel Alfa
pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie si prineste 
so sebou

7:00 – 15:00 Fitness centrum Hotela Dynamic 
pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie  si prineste 
so sebou

9:30 – 10:15 Tancujúci drobčekovia
krúžok materského centra Dubáčik – CVČ, deti vo veku 1-3 roky

12:00 – 19:00 Tenisové kurty 
prineste si vlastné rakety a loptičky

14:00 – 20:00 Minigolf 
minigolf a stolný tenis bezplatne

14:00 – 20:00 Areál MFK 
futbalové ihrisko (môžete si prísť zakopať na bránu, ak sa vás 
stretne viac, budete si môcť aj zahrať), atletická dráha

16:00 - 17:30 Centrum voľného času
môžete si prísť zatancovať s detským folklórnym súborom DU-
BINKA 

15:00 – 18:00 Stredisko saleziánov DOMKA
lezecká stena, stolný tenis, biliard, boxerské vrece, hody na bas-
ketbalový kôš, hokejbal, gymnastický koberec – parkour... Pre 
všetkých bezplatne

15:00 - 19:00 Stolný tenis - herňa Domu športu 
prineste si vlastné rakety a loptičky, vstup len v čistej športovej 
obuvi s bielou podrážkou 

16:00 – 17:00 Pohybové a loptové hry - telocvičňa Spojená 
škola sv. J. Bosca 
pravidelný krúžok CVČ pre detičky predškolského veku

16:00 – 18:00 Cestná cyklistika s DO Fénix 
Štart na Mierovom námestí. Nenáročná cestná cykloturistika    
s atraktívnym cieľom Antonstál. 

16:00 – 18:00 Turistika s KST Kolačín 
Nenáročná túra po okolí Kolačína. Štart: Hostinec Na Lúčkach 
Kolačín

15:00 – 18:00 Futbalové ihrisko Kolačín 
TJ Družstevník Kolačín – futbal zábavne

16:00 – 17:00 HC Nová Dubnica
vyskúšajte si pozemný hokej, priamo na Mierovom námestí, pri-
pravené sú aj zábavné hry pre rodičov s deťmi 

16:00 – 18:00 Pétanque s V. Bezdedom
vstup na tenisové kurty pri dome športu 
nenáročná spoločensko-športová hra, ktorú môže skúsiť každý

17:00 – 18:00 zábavné hasičské aktivity, Mierové námestie
cvičenia mestského hasičského zboru, ktoré si môžete vyskúšať 
aj vy

17:00 – 19:00 Bajkovačka s primátorom 
štart: Mierové námestie 

VSTUP PRE VŠETKÝCH ZDARMA

Propozície turnaja:
Systém: švajčiarsky na 9 kôl
Tempo hry: 2x 15 minút
Štartovné: dospelý 5 eur, dieťa/ junior/ ZŤP 1 euro
Hracia miestnosť: Kultúrna beseda, Sady Cyrila a Metoda 22, 
Nová Dubnica
Kedy: nedeľa 15. mája 2016
Začiatok turnaja: 9.00 hod.
Prezentácia hráčov: od 8.15 do 8.50 hod.
Občerstvenie: káva, čaj, minerálka a párky v cene štartovného

Šachy a hodiny treba doniesť pre dvojicu hráčov.

Ceny budú vecného charakteru pre najlepších desať a ešte nie-
čo pre jednotlivé kategórie.

Kategórie: 1500, 1501 - 1700, 1701 - 1900, 1901 - 2400 / Senior            
a Junior

Info: u riaditeľa turnaja Daniela Dudu, prihlášky zasielajte na 
e-mail: danogm@gmail.com

Kapacita hracej miestnosti je 60 hráčov, hráči sú prihlásení 
až po potvrdení riaditeľom turnaja.

World
Challenge Day
25.máj 2016 

V roku 2012 vznikla v Centre 
voľného času v Novej Dubni-
ci myšlienka spojiť príjemné 
s užitočným, a tak sa zrodila 
akcia Tancujeme pre Dobré-
ho anjela. 

Ako už prezrádza nadpis, ten-

to rok sme usporiadali už 5. 
ročník. Hlavnou myšlienkou je, 
že na pódiu sa so svojimi taneč-
nými číslami ukážu deti, ktoré     
navštevujú Centrum voľného 
času a dobrovoľný príspevok, 
ktorý sa podarí vyzbierať, je ve-
novaný neziskovej organizácii 

Dobrý anjel. Mnohí z vás určite 
vedia, že Dobrý anjel je unikát-
ny systém fi nančnej pomoci ro-
dinám s deťmi, ktoré rakovina 
alebo aj iné zákerné ochorenie 
priviedli do fi nančnej tiesne. 

Teší nás a zároveň sme vďač-
ní, že v Novej Dubnici a jej okolí 
je veľa ľudí, ktorí sú ochotní po-
môcť a prispieť na dobrú vec. 
Osvedčená spolupráca – CVČ 
Nová Dubnica - Dobrý anjel – 
dobrí ľudia – opäť zafungovala 
a tento rok sme vyzbierali krás-
nych 239 eur. Komu tieto penia-
ze pomohli, si môžete pozrieť na 
www.dobryanjel.sk – anjelské 
osobné číslo: 11006862, heslo: 
cvc. 

A aj s cieľom pomôcť prišli 
17. apríla do kina Panorex deti 
zo všetkých tanečných krúžkov 
z Centra voľného času, aby svo-

jim rodičom a známym ukázali, 
čo všetko sa naučili počas aktu-
álneho školského roka. Postup-
ne sa na pódiu vystriedali deti   
z krúžkov Mini Dance, Gymnas-
tika, Balet, Dance aerobic, Det-
ský folklórny súbor, Star Dance. 
Príjemným spestrením bolo 
vystúpenie Slnečníc (ľudia so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami) a mamičiek 
s najmenšími detičkami, ktoré 
navštevujú DC Dubáčik. 

Touto cestou by sme chceli 
poďakovať najmä vystupujúcim 
deťom a ich rodičom, organizá-
cii Dobrý anjel za spoluprácu      
a propagačné materiály.
Teší nás, že akcia mala veľký 
úspech a opäť sme zaplnili kino 
Panorex.

kolektív CVČ

5. ročník akcie Tancujeme pre Dobrého anjela

Memoriál
Oldřicha Kycla
nedeľa 15. mája 2016
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MILO KRÁĽ BAND a BARBORA ŠVIDRAŇOVÁ
Sobota 4. júna o 19:00 hod.
kino Panorex  
 
Koncert známej hudobnej skupiny. Môžete sa tešiť na skladby 
pôvodne použité v mnohých divadelných predstaveniach. Au-
tormi textov sú napríklad Dodo Gombár, Ľubomír Feldek, Jozef 
Urban, Jakub Nvota. Vypočujete si aj zhudobnené básne Ed-
munda Rostanda či Andreja Sládkoviča,  Charlesa Bukowske-
ho... K týmto pribudlo aj niekoľko nedivadelných autorských 
piesní, napr. Ranná ilúzia.

Kapela MILO KRÁĽ BAND v súčasnosti pôsobí v zložení:
Klávesové nástroje a spev: Miloslav Kráľ / Spev: Barbora Švi-
draňová / Klávesové nástroje, spev, akustická gitara: Radovan 
Bady Kráľ / Saxofón: Adam Tojčík / Elektrická gitara: Michal 
Kulich / Basgitara: Dušan Schudich / Bicie: Michal Dadík.
Vstupné: 9 €.

Hra so skutočným dažďom LIJAVEC
Cimrman/Smoljak/Svěrák
Nedeľa 29. mája o 18:00 hod. 
parčík pri kultúrnej besede
   
Divadelná hra  geniálneho mysliteľa  Járu Cimrmana, ktorú 
naštudoval  spolok „DIVADLO NAHODILÝCH OCHOTNÍKŮ“ 
(DNO) z Vizovíc. Vstupné: 3 €.

DRIŠĽAK
Piatok 20. mája o 18:00 hod.
kino Panorex                                                                                                                                                     

Známa „východňarska“ skupina, ktorá svojou temperamentnos-
ťou, spevom a hlavne ľahučkým humorom zabáva ľudí po celom  
Slovensku. V Novej Dubnici  bude hrať a spievať v tomto zlože-
ní: sólo spev - Ján Jakubčin, ozembuch - Viliam Kalman, gitara 
- Pavol Antuš, husle - Ján Pankuch, basgitara - Jozef Mašlej.                           
Vstupné: 9 €.

Koncert z príležitosti DŇA  MATIEK
DETSKÁ DYCHOVÁ HUDBA RUDOLFA HEČKU
z Dolnej Súče
Nedeľa 8. mája o 16:00 hod.
kino Panorex
 
Citlivo zostavený koncert   pre všetky maminy, staré mamy, 
krstné matky a ich priateľov. Vstup voľný.

FRAGILE
Nedeľa 7. mája o 19:00 hod.
kino Panorex

Slovenská hudobná a cappelová skupina, čerstvá držiteľka 
OTTA 2015. Vstupné: 12 €.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry         
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubni-
ca.sk, tel. 042/4433484,kl.110 

Nová Dubnica žije kultúrou

NECHAJTE SA POZVAŤ
PRVOMÁJOVÉ OSLAVY

1. júna Viedeň 
Historické centrum mesta, zámok Schönbrunn, vyhliadkový vrch 
Kahlenberg. Poplatok: 22 €.

22. júna Budapešť
Námestie Hrdinov a mestský park, Bazilika  sv. Štefana,  Reťazový 
most, Hradný vrch, Rybárska Bašta, kostol sv. Matiáša a hradný  
komplex, Gelertov vrch, Citadela, tržnica. Poplatok: 25 €.

13. august Malá Fatra – Jánošíkove diery 
Turistický zájazd  
1. Jánošíkove Diery - sú jednou z najkrajších turistických trás 
národného parku Malá Fatra a jedným z najkrajších výletov na 
Slovensku vôbec. Jedná sa o sústavu tiesňav a kaňonov v národ-
nej prírodnej rezervácii s množstvom prekrásnych vodopádov a 
nezabudnuteľnou scenériou skalných útvarov.
2. Hrebeňom Malej Fatry – Vrátna dolina -  Snilovské sedlo - vr-
cholová stanica kabínkovej lanovky – Štefanová. Poplatok: 15 €.

Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dub-
nica, tel. 0424433484, kl. 112, mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Pozvánka na zájazdy

Mesto Nová Dubnica pozýva
30. apríla 2016

na stavanie májov               
17. h Kolačín a IBV Miklovky

18. h Mierové námestie

O zábavu sa postará skupina RK band.

Od 20. h na Mierovom námestí
vystúpia Dychový orchester
a mažoretky Nová Dubnica.

Príhovor bude mať predstaviteľ
vedenia mesta Nová Dubnica.

Nasledovať bude lampiónový sprievod
a ohňostroj.

1. mája. 2016 v čase 7. h – 15. h
Mierové námestie, ul. P. Jilemnického

Prvomájové predajné trhy

Oslava 12. výročia
vstupu SR do EU

Stavanie májov

Novodubnická 25-ka 
Ivana Markoviča
Klub slovenských turistov Kolačín a Mesto Nová Dub-
nica vás pozývajú na 34. ročník turistického pochodu                              
NOVODUBNICKÁ 25-ka Ivana Markoviča v sobotu 14. mája 
2016. 
  
Štart: 7. h – 9. h Hostinec na Lúčkach Kolačín (7 a 20 km)              
a Mierové námestie v Novej Dubnici (25 km).

PEŠIE TRASY:   
7 km: Kolačín - nenáročný výstup na Markovicu, môžu ju absol-
vovať aj rodičia s malými deťmi - Kolačín.
20 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Ka-
menné vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch -  Medzihorie - Ko-
lačín.
25 km: Nová Dubnica - Dubovec - Pliešky - Slimáková - Grófo-
vec - Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý 
vrch -  Medzihorie - Kolačín.          

CYKLOTRASY:    
25 km: Kolačín - Ilava - Pruské - Nemšová - Kolačín.   
40 km: Kolačín - Gilianka - Chrástková - Krivoklát - Bohunice - 
Bolešov - Kolačín.

Akcia sa koná za každého počasia a na vlastnú zodpovednosť.

POZVÁNKA

World
Challenge
Day
25.máj 2016 



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Bianka Šimová, Gréta Muchová, Samuel Marton,
Richard Kopáč, Timea Gahérová, Martin Diviak,
Jakub Daňo, Samuel Pajtinka

Na spoločnej ceste životom:
Ing. Michal Michalčík – Anastasiia Lvovna Lu-
gai, Juraj Murárik – Eva Skovajsová, Bc. Ing. Ján                            
Kohút – Katarína Pagáčová, Tomáš Baranovič –                    
Radka Macková, Pavol Koleno – Katarína Honeková

Opustili nás:
Zdenko Mikuš, Ing. Ján Belina, Jozef Záfer,
Mária Lackovičová

Spoločenská kronika

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

Antónia Kadlecová
Dňa 5. mája uplynie päť rokov, čo navždy dotĺklo 
srdiečko mojej milovanej manželky, mamičky, 
babky a prababky. S láskou a tichou v srdci spomí-
najú manžel a dcéry s rodinami. Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

Mária Uhlíková
Dňa 3. marca uplynuli dva roky, odkedy nás na-
vždy opustila babka Mária Uhlíková. Jej pamiatku 
si v srdciach zachovajú a s láskou spomínajú vnú- 
čatá s rodinami.

Ivan Kosiba
Dňa 1. mája uplynie 13 rokov, čo nás navždy opus-
til milovaný manžel a otec Ivan Kosiba. S úctou      
a láskou spomína celá rodina.

Mikuláš Palkech
Dňa 26. mája uplynie desať rokov, čo navždy 
odišiel manžel, otec a dedko Mikuláš Palkech. Už 
len kytičku a sviečku na hrob môžeme dať a ticho 
spomínať. Spomínajú manželka, dcéra a syn s ro-
dinami.

Róbert Papranec
So smútkom a bolesťou v srdci k hrobu chodíme    
a na teba myslíme. Dňa 5. mája uplynie jeden 
rok, čo nás náhle a navždy opustil náš milovaný 
manžel a otec Róbert Papranec. S láskou a úctou 
spomína manželka, synovia a celá ostatná rodina. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef Dian
Dňa 9. marca uplynulo 14 rokov, čo navždy odišiel 
manžel, otec a starý otec Jozef Dian. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, dcéry a syn, vnúča-
tá a pravnuci.

Jozef Stračár
Dňa 5. mája uplynie jeden smutný rok, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko Jozef Stračár. Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, deti Vladimír a Jana s rodinami. 

Alojz Drgoň
Dňa 15. apríla uplynuli dva roky, odkedy nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Alojz 
Drgoň. S láskou a úctou spomínajú milujúca man-
želka, dcéra a syn s rodinami.

MUDr. Anton Kubričan
Dňa 30. apríla uplynie šesť rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 
MUDr. Anton Kubričan. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, dcéra, zať a vnuk. 

Vladimír Petráš
Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten, kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 11. mája uplynú tri 
roky od smrti môjho manžela, otca, dedka a pra-
dedka Vladimíra Petráša. Za spomienku ďakujú 
manželka a deti s rodinami.

Valéria Prekopová
Dňa 28. apríla uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná Valéria Prekopová. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomína celá rodina.

Janko Uličný
Odišiel si tíško ako deň, no v našich srdciach zostáva spomienka len. 
Dňa 30. apríla uplynie päť rokov, čo nás opustil náš drahý Janko Ulič-
ný. S láskou a úctou spomínajú najbližšia rodina a rodina Pavlíková. 

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Mestská polícia v Novej Dub-
nici zistila pri svojej činnosti 
celkovo 28 prípadov porušenia 
Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 15/2008 o niektorých pod-
mienkach držania psov a vedení 
evidencie na území Mesta Nová 
Dubnica. Z tohto dôvodu upo-
pozorňujeme občanov mesta 
-  majiteľov psov, aby týchto ne-
priväzovali v blízkosti obchodov 
bez náhubku. Podľa citovaného 
VZN č. 15/2008  čl. 4 odst. 8 je za-

kázané opustiť psa na verejnom 

priestranstve bez uviazania         

a bez náhubku.  Doposiaľ maji-

telia psov neboli sankcionovaní, 

priestupok zvačša vybavený len 

tzv. dohovorom. Vzhľadom na 

množiaci sa počet priestupkov 

MsP pristúpi k sprísneniu sank-

cií majieľov psov za porušenie 

citovaného VZN.

Dňa 13. marca v čase o 2.44 
hod. bola kamerovým systémom 
spozorovaná dopravná nehoda na 
ul. SNP, kde vodič osobného mo-
torového vozidla narazil do stĺpa 
verejného osvetlenia. Na kamere 
bol rozpoznaný vodič osobného 
motorového vozidla, ktorý svoje 
vozidlo po náraze odtlačil smerom 
do dvora Sadov Cyrila a Metoda. 
O nehode bola vyrozumená hliad- 
ka OO PZ Dubnica nad Váhom. 
Vodič uviedol, že počas jazdy za-
spal. Po príchode hliadky PZ bola 
vykonaná dychová skúška s nega-
tívnym výsledkom. Na miesto boli 
privolaní príslušníci Hasičského 
a záchranného zboru, nakoľko po 
náraze bolo v okolí stĺpa niekoľko 
olejových škvŕn. Pri nehode ďalej 
došlo k poškodeniu stĺpa verejné-
ho osvetlenia a boli „utrhnuté“ tri 
betónové polgule z chodníka.

Dňa 14. marca o 17.52 hod. bolo 
prijaté telefonické oznámenie        
o krádeži peňaženky z obchodu      

s textilom na ul. Mierové námes-
tie 21/33 - „Textil“ - Anna Bulková. 
Hliadkovou činnosťou za účasti 
poškodenej bolo preverené okolie 
Mierového námestia, ulice SNP, 
P. O. Hviezdoslava a Sady Cyrila                                                                                  
a Metoda za účelom spoznania 
podozrivých osôb - bez pozitív-
neho výsledku. Vo veci bola ná-
sledne podaná informácia Stálej 
službe OO PZ Dubnica nad Vá-
hom. Vec je v riešení príslušníkmi 
mestskej polície.

Dňa 18. marca o 21.02 hod. bola 
realizovaná spolupráca s OO PZ 
Dubnica nad Váhom pri preverení 
oznámenia o možnom požívaní al-
koholických nápojov mladistvými 
a maloletými osobami v pohostin-
stve „Hesmo“ na ul. Ľ. Štúra. Po 
príchode na miesto boli s hliadkou 
OO PZ realizované úkony súvisi-
ace so zisťovaním totožnosti prí-
tomných osôb a vykonávaná ori-
entačná dychová skúška. Zistenia 
z preverovania sú v riešení PZ.

Mestská polícia upozorňuje

Novela zákona č. 725/2004 
Z. z. zaviedla aj legislatív-
ny podklad pre ukladanie 
pokút prevádzkovateľom 
vozidiel za nepodrobenie 
vozidla technickej kontro-
le alebo emisnej kontrole                                 
v tzv. rozkaznom konaní. Mi-
nisterstvo dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slo-
venskej republiky plánuje 
po ukončení generálneho 
pardonu prostredníctvom 
jednotného informačného 
systému v cestnej doprave 
spustiť automatické uklada-
nie pokút. Tento generálny 
pardon skončil dňom 29. feb- 
ruára 2016. 
 

V zmysle Všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Nová 
Dubnica č. 10/2013 o NAKLA-
DANÍ S ODPADMI na území 
Mesta Nová Dubnica podľa čl. 
3 písm. p) starým vozidlom je 
motorové vozidlo kategórie 
M1 alebo N1, ako aj trojkoleso-
vé motorové vozidlo kategórie 
L2e, ktoré jeho držiteľ chce 
dať vyradiť z evidencie vozi-
diel, alebo má byť vyradené, 
alebo bolo vyradené z eviden-
cie vozidiel podľa osobitných 
predpisov. Starým vozidlom je 
aj vozidlo, ktorého držiteľ nie 
je známy, ak je odstavené dlh-
šie ako 30 dní na ceste alebo 
verejnom priestranstve, alebo 
na inom mieste, ak je jeho od-
stránenie potrebné z hľadiska 
ochrany životného prostredia 
alebo zachovania estetického 
vzhľadu obce, či osobitne chrá-
nenej časti prírody a krajiny 
(§49 ods. 4 a 5 zákona o odpa-
doch).

V zmysle čl. 8 Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta 
Nová Dubnica č. 10/2013 o NA-
KLADANÍ S ODPADMI je Na-
kladanie so starými vozidlami:  

a) Ak sa u držiteľa starého vo-
zidla nachádza staré vozidlo, 
ktoré je odpadom, tento držiteľ 
je povinný bezodkladne zabez-
pečiť odovzdanie kompletného 
starého vozidla osobe vykoná-
vajúcej zber starých vozidiel 
podľa § 52a zákona o odpadoch 
alebo spracovateľovi starých 
vozidiel. Spracovateľ starých 
vozidiel je povinný vystaviť pri 
prevzatí starého vozidla na 
spracovanie potvrdenie o pre-
vzatí starého vozidla na spra-
covanie podľa vzoru ustanove-
ného vykonávacím predpisom 
[§ 68 ods. 3 písm. j)] a jeden 
exemplár odovzdať držiteľovi 

starého vozidla, prípadne inej 
osobe, od ktorej staré vozidlo 
prevzal.

b) Držiteľ starého vozidla je 
do splnenia povinnosti podľa 
písm. a) povinný zabezpečiť 
na vlastné náklady odstráne-
nie takého vozidla z miesta, 
na ktorom poškodzuje alebo 
ohrozuje ŽP alebo narušu-
je estetický vzhľad mesta, 
umiestniť a uchovávať staré 
vozidlo tak, aby nepoškodzova-
lo alebo neohrozovalo životné 
prostredie, aby sa zachoval 
estetický vzhľad mesta a aby 
sa zabránilo odcudzeniu sta-
rého vozidla alebo jeho častí 
(§51 ods. 3 písm. a) a b) zákona          
o odpadoch).

c) Ak držiteľ starého vozidla 
nezabezpečí odstránenie sta-
rého vozidla podľa písm. b), 
urobí tak (§51 ods. 4 zákona        
o odpadoch) správca cesty 
(na ceste alebo verejnom prie-
stranstve) alebo mesto (na 
inom mieste), a to odovzda-
ním na určené parkoviská. 
Náklady s tým spojené je po-
vinný uhradiť držiteľ starého 
vozidla. O odstránení starého 
vozidla jeho premiestnením 
na určené parkovisko ten, kto 
ho zabezpečil, bezodkladne 
písomne upovedomí držiteľa 
starého vozidla, inšpekciu, ob-
vodný úrad životného prostre-
dia a mesto.

d) Odstránenie starého vo-
zidla, ktorého držiteľ nie je 
známy a ktoré je odstavené 
na ceste alebo na inom verej-
nom priestranstve, zabezpečí 
správca cesty, prípadne mesto 
so súhlasom vlastníka nehnu-
teľnosti; v prípade nesúhlasu 
vlastníka nehnuteľnosti pre-
chádza povinnosť na tohto 
vlastníka.

Mestská polícia upozorňuje 
občanov, že každé motorové 
vozidlo sa stáva po nevykonaní 
STK a EK vrakom, teda sta-
rým vozidlom. Takéto vozidlá 
budú vyhľadávané a voči vlast-
níkom vozidiel bude začaté 
priestupkové konanie.

Mgr. Pavol Šimák
náčelník MsP

Pozor na technickú
a emisnú kontrolu
vášho vozidla

Z bloku mestskej polície
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Novodubnická latka 2016Tenisový klub Nová Dubnica:
Harmonogram zápasov družstiev a turnajov - jar 2016

Plavecké preteky 2016

Z Novodubnickej latky sa už 
stala tradícia. Tento rok sme 
sa stretli 23. marca v športovej 
hale a za svoje výkony sa žiaci 
rozhodne hanbiť nemuseli.

Samotné preteky otvoril svo-
jím príhovorom zástupca primá-
tora mesta Pavol Pažítka. Ako 
každý rok, aj tento sa pretekalo 
na dvoch doskočiskách – v ka-
tegórii chlapci a dievčatá. Tieto 
kategórie boli rozdelené na ďal-
šie štyri, podľa veku. Riaditeľom 

preteku bol Mgr. Anton Pejko      
a hlavným rozhodcom Mgr.         
E. Mikulová. 

Všetci ocenení žiaci si svoje 
odmeny prevzali z rúk primáto-
ra mesta Ing. Petra Marušinca, 
jeho zástupcu Pavla Pažítku         
a riaditeľa Základnej školy na ul. 
J. Kráľa Martina Staňa.  

A ktorí to boli? Nech sa páči, 
v tabuľke sú uvedení tohtoroční 
víťazi Novodubnickej latky.

-ks-

Apríl bol pre novodubnických 
žiakov dosť náročný. Mali to-
tiž možnosť zúčastniť sa hneď 
dvoch športových podujatí – No-
vodubnickej latky a plaveckých 
pretekov. 

Najlepší plavci sa stretli vo 
štvrtok 14. apríla v mestskej 
plavárni a za prítomnosti or-

ganizačného výboru, hlavných 
rozhodcov a hlasného povzbu- 
dzovania ukázali, čo v nich je. 
Ako povedal Mgr. Anton Pejko 
zo Základnej školy J. Kráľa, 
„všetci boli výborní!“ 

Napokon, výsledky pretekov 
hovoria samé za seba.

-ks-

O tomto čase ste si už možno 
zvykli po dva roky hľadať v 
týchto miestach mená svo-
jich detí, vnúčat, synovcov, 
sesterníc či len kamarátov 
vo výsledkovej listine našich 
prvých jarných pretekov. 

OSA CYKLOKRUHY sme 
sa však rozhodli termínovo po-
sunúť na neskorší termín. Nie 
je to však jediná zmena, ktorú 
na tento rok chystáme. Pripra-
vili sme preteky nielen pre deti 
a divákov, ale tentoraz aj pre 
juniorov a dospelých. Populari-
ta športových podujatí narastá 
a snáď sme k nej v našom re-
gióne prispeli svojou trochou i 
my v OSA ACADEMY. Po mi-
nulé dva ročníky ste si zvykli, 
že seriál OSA CHALLENGE 
začínal v apríli práve spomí-
nanými CYKLOKRUHMI, no 
nestálosť aprílového počasia 
nerobila dobrotu nielen nám 
– usporiadateľom, ale i deťom 
– pretekárom. V čase, keď sa 
počasie mení nielen zo dňa na 
deň, ale i z hodiny na hodinu, 
je naozaj náročné pretekať. 
Obzvlášť, keď väčšina detí ešte 
na bicykli tak skoro z jari ani 
nesedela. Mamičky mi možno 
dajú tiež za pravdu, že obliekať 
svoje ratolesti ráno do teplého 
oblečenia, aby sa k obedu vy-

zliekli všetci do „krátkeho“ a 
vzápätí opäť natiahli na seba 
zimné doplnky, je tiež pekná 
kopa v ruksaku či priam ces-
tovnej taške.

Prvou zmenou v tomto roku 
bude zmena aprílového termí-
nu na májový. Deti budú mať 
už v nohách zopár kilometrov 
na bicykli, pešo, behom, na 
korčuliach, skateboardoch a 
iných približovadlách. Skrát-
ka budú viac pripravené na 
súťaženie a naháňanie sa za 
pocitmi radosti z víťazstva, za 
stretnutiami s kamarátmi z 
minulého ročníka či zvedavo-
sťou, čo nového ich tento rok 
čaká. A keďže i my sme sa sna-
žili poučiť z minulých ročníkov, 
počúvať podnety pretekárov, 
rodičov a priaznivcov, tak sme 
prichystali zopár noviniek. 
Nebudem vám ich teraz pred-
stavovať všetky. Radšej pekne 
postupne, nech sa máte vždy 
na čo tešiť. No musím pre-
zradiť i v poradí druhú zmenu 
– novinku. A tou je nové podu-
jatie, ktoré otvorí 3. ročník se-
riálu OSA CHALLENGE 2016. 
Nebudú to spomínané cyklo 
preteky, ale začneme rezko s 
behom. A to nie hocijakým, ale 
s behom do vrchu. Tieto tipy 
behov sú čoraz populárnejšie 
po celom svete pre svoju krá-

su a atraktivitu v prírodnom 
prostredí, na lesných chod-
níkoch a cyklochodníkoch. 
Nie sú príliš dlhé, no bývajú 
„výživné“. Tak prečo nevyužiť 
naše krásne hory a blízke Ka-
menné vráta?! Samozrejme, 
že deťúrence nepobežia až na 
vrchol, no i ich trasy a vzdia-
lenosti dostatočne preveria 
ich silu, rýchlosť, vytrvalosť, 
no hlavne psychickú odolnosť 
voči takej záťaži. Každé z nich 
zabehne svojich 300, 600 či viac 
metrov. No aké je to do kopca? 
Rovnaké? Určite nie! To sa 
budú môcť presvedčiť nielen 
oni sami, ale aj vy, ako účast-
níci pretekov. Áno, aj vy! Čítate 
správne. Ďalšou, v poradí tre-
ťou, zmenou v našom seriáli 
je to, že sa budeme snažiť pri-
pravovať podujatia aj pre vás, 
dospelých. Nebudú to žiadne 
maratóny či šprintérske krité-
riá. Ale preteky, kde bude môcť 
každý rodič, starý rodič, krstný 
otec, teta či babka ukázať a do-
kázať svojim deťom, že športo-
vať je zábavné, zdravé a zbli-
žuje ľudí. A ak je medzi vami 
niekto, kto si rád odbehne cez 
týždeň svoje 3, či 5 kilometrov, 
príďte deťom ukázať, že to 
zvládnete aj smerom nahor! 
Lebo to sa snažíme s nimi ro-
biť i my v OSA ACADEMY. Po-

súvať ich schopnosti smerom 
hore, vyššie a vyššie. K lepším 
pocitom z pohybu, k lepšiemu 
zdraviu, k lepším pozitívnym 
zážitkom, k priateľom.

Kedy a kde to vypukne? 
Už 15. mája sa na vás všet-
kých tešíme spolu s kolektí-
vom Hostinca na Lúčkach, 
kde budeme mať v ten deň 
zázemie, kde vás všetkých 
privítame a vyšleme každého 
na trasu podľa jeho veku či 
schopností. Pozvite i svojich 
kamarátov z práce, blízkych 
či vzdialených. No príďte de-
ťom ukázať, že to ide. Pre do-
spelých sme nachystali dve 
trasy. Pre rekreačných bežcov 
kratšiu –„HOBBY“ a pre tých, 
čo to chcú zvládnuť celé, zase 
trasu dlhšiu – „HARD“, až na 
Kamenné vráta.

Viac podrobností, pravidlá 
a propozície nájdete na našej 
novej webovej stránke www.
osaacademy.sk

Teší sa na vás všetkých TEAM 
OSA ACADEMY a kolektív 
Hostinca na Lúčkach.

Adrián Gazdík
OSA – Športová Akadémia

takto to vidíme my...BLOG OSA AKADÉMIE

Pretek „OSA vrcholy 2016“ už 15. mája

Tipnete si, kto vyhral?

Krásne skoky v krásnej súťaži.


