
Vedenie mesta v roku 2018 
hospodárilo maximálne efek-                                                                           
tívne, a preto bude možné 
rátať v tomto roku s prebyt-
kom v mestskej kase, ktorý 
sa rozdelí zmenou rozpočtu 
na menšie i väčšie investič-
né akcie. 

Prerozdelenie prostriedkov
Z hospodárskeho výsledku 

568.087 € sa zvýšením roz-
počtovanej sumy pridá o niečo 
viac na vývoz tuhého komunál-
neho odpadu, zimnú údržbu, 
náhradnú výsadbu, údržbu 
zelene, vianočné osvetlenie           
a opravy verejného osvetlenia.  
Prostriedky sa tiež použijú 
na servis vzduchotechniky                               
v krytej plavárni, energie, vy-
bavenie kuchyne v materskej 
škole, vybudovanie a opra-
vu stojísk a nádob na odpad, 
server a programy, reklamné 
predmety i opravu dverí či vy-
bavenie kuchyne v základnej 
škole. 

Podporí sa Medzinárodný 
festival dychových orchestrov 
a mažoretiek v Novej Dubnici, 
vzájomná spolupráca s ruskou 
Dubnou, tlač dvoch zaujíma-
vých publikácií a dotácia na 
nákup UNC stroja bude sme-
rovať  tiež do TEKOS-u.

Investičné akcie
Z väčších investičných ak-

cií je potrebné spomenúť re-
konštrukciu detských ihrísk              
v priestoroch všetkých mater-

ských škôlok a vybudovanie 
nového ihriska v časti Miklov-
ky a B I pri našom „Čínskom 
múre“. 

Mesto má záujem v parku 
za obchodným domom Druž-
ba budovať relaxačnú zónu, 
ktorá by sa mala v tomto roku 
rozrásť o vorkautové ihrisko            
a prvky na cvičenie aj pre na-
šich seniorov. 

Vedenie mesta si tiež uvedo-
muje, v akom stave je zberný 
dvor, ktorý čakajú v budúcnos-
ti zmeny. Staré priestory by 
mala nahradiť nová hala, ale     
v roku 2019 sa stihne len prí-
prava projektovej dokumen-
tácie. V nasledovných rokoch 
dôjde k realizácii uvedeného 
zámeru.

Budovanie závlahy
Bude sa riešiť i závlaha zele-

ne na Mierovom námestí, kto-
rá bude napojená na systém 
studní, ktoré sa už nachádzajú 
na južnej strane Mierového 
námestia. Veríme, že vybudo-
vaním závlahy na námestí sa 
tu budú obyvatelia a návštev-
níci mesta cítiť opäť o niečo 
lepšie. 

V pláne je aj závlaha na šta-
dióne FK Nová Dubnica a tiež 
TJ Družstevník Kolačín, kde 
sa plánujú vybudovať aj stud-
ne, aby zavlažovanie ihriska 
bolo maximálne efektívne. 

(pokračovanie na 4. strane)

NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

Obnova kina Panorex
Prinášame vám prvé vizualizácie ako by to mohlo vyzerať.
Fotografi e a popis obnovy nájdete na strane 5.

Rekonštrukcia vežičky
Mesto s občianskym združením SORELA pomohli vlastníkom.
Fotografi e z rekonštrukcie si pozrite na strane 4.

Eurovoľby 2019 sa blížia
Prínosná diskusia na tému eurovoľby v Spojenej škole sv. J. Bosca.
Viac o eurovoľbách sa dočítate na strane 2.

Na čo sa môžeme 
tešiť v roku 2019

Návšteva delegácie z partnerského 
mesta Dubna 
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V období od 3. do 5. apríla 
2019 navštívila naše mesto  
delegácia z Ruskej federá-
cie v zložení  Maxim Dani-
lov, primátor mesta Dubna, 
Vladimír Bobrov, prezident 
Obchodnej  komory mesta 
Dubna s manželkou Irinou, 
Jurij Vorobjev, riaditeľ úra-
du mesta Dubna, Ľudmila 
Kuzminovová, vedúca odde-

lenia kultúry a Jekaterina 
Zimenkovová, vedúca odde-
lenia ekonomiky a projektov.  

Cieľom návštevy boli ro-
kovania s primátorom mesta 
Nová Dubnica Petrom Maru-
šincom a zástupcom primáto-
ra Pavlom Pažítkom o ďalšej 
spolupráci medzi mestami                                                 
v rokoch 2019 - 2022. Predo-

všetkým sa rokovalo o vý-
menných pobytoch študentov 
spojených s krátkou stážou  na  
Univerzite v Dubne a naopak 
na Strednej odbornej škole 
sv. Jána Bosca – Technickom 
lýceu v Novej Dubnici. Na 
konkrétnom projekte pracujú 
zástupcovia univerzity pod ve-
dením Aleny Vojnovovej, ved-
úcej medzinárodných vzťahov 
a Technické lýceum pod ve-
dením Ľuboša Valta, riaditeľa 
Spojenej školy sv. Jána Bosca 
Nová Dubnica.

Diskutovalo sa o spoloč-
nom  projekte – vydaní knihy 
detských rozprávok „Dobro-
družstvá malej morskej víly                                                                  
Ksjuši a jej priateľov“ v rus-
kom a slovenskom jazyku.  
Autorom je Michajil Michajlov 
(Dubna Rusko). Rozprávky sú 
určené  pre deti materských 
škôl a žiakov základných škôl 
v Novej Dubnici a Dubne. Cie- 
ľom projektu je oboznámiť deti 
v Novej Dubnici s tradičnými 
hrdinami ruských ľudových 
rozprávok, aby vzbudili ich zá-
ujem o ruský jazyk, literatúru 
a kultúru Ruska a naopak, aby 
sa deti v Dubne oboznámili so 
slovenským jazykom a vzbudil 
sa u nich záujem poznať nielen  
slovenský jazyk, ale aj sloven-
skú  literatúru. V súčasnosti je 

kniha  pripravená na tlač.  Pro-
jekt sa zrodil v rámci kultúrnej 
spolupráce medzi našimi part-
nerskými mestami. 

Ďalej sa rokovalo o partici-
pácii partnerských miest na 
oslavách 65. výročia vzniku 
mesta Dubna  (rok 2021 a 65. 
výročia vzniku mesta Nová 
Dubnica (rok 2022). Plánuje 
sa, že v rámci programu osláv 
sa zorganizujú vystúpenia hu-
dobných, tanečných a iných 
kultúrnych telies z partner-
ských miest. 

No a v neposlednom rade 
sa hovorilo o spolupráci pri or-
ganizovaní návštev delegácií 
podnikateľov z mesta Dubna 
vo fi rmách v Trenčianskom 
kraji, a naopak, návštev dele-
gácií podnikateľov z Trenčian-
skeho kraja v Ekonomicko 
– priemyselnej zóne v Dubne. 
Delegácia osobne navštívila 
niektoré spoločnosti v priemy-
selnej zóne.   

Rokovania prebiehali v súla-
de s uzatvorenou Dohodou 
o priateľstve medzi mestami 
Nová Dubnica a Dubna zo dňa 
3.9.2014.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka
MsÚ Nová Dubnica

Väčšina z nás si nerada priznáva omyly. Je oveľa ľahšie 
obhajovať, čo sme vykonali a obviňovať všetkých ostatných, 
alebo to zhadzovať na okolnosti: „Keby sme mali viac peňazí“ 
alebo „keby som nebol taký vyťažený...“. Nikdy nie je ľahké 
počúvať o tom, ako zraňujeme druhých.

V manželstve je dôležité vedieť si priznať chybu a úprimne sa 
ospravedlniť. Vedieť povedať „prepáč“, ale nie takým tónom, 
ktorý znamená, že v skutočnosti to bola tvoja vina.

Úprimné ospravedlnenie v manželstve má veľkú moc. Umožní 
to zmierniť hnev a vyliečiť zranenie.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželovMaxim Danilov, primátor mesta Dubna a Peter Marušinec, 
primátor mesta Nová Dubnica. Foto: J. Oriešková

Milé mamy, matky, mamičky, staré mamy,

pri príležitosti  blížiaceho sa Dňa mati ek mi dovoľte, aby som sa Vám poďakoval za všetko, čo robíte pre svoje deti .
Za to, že ich učíte viere a láske, že im každý deň odovzdávate kus seba. Za to, že držíte nad nimi ochrann é ruky,

keď kráčajú životom. Aj za to, že keď deti  z tej správnej cesty niekedy vybočia, pomáhate im znova nájsť správny smer. 
Za to všetko si zaslúžite našu úctu a obdiv.

Želám Vám veľa zdravia, spokojnosti  a radosti , ktorú Vám budú prinášať Vaši najbližší. 

Peter Marušinec, primátor mesta
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Prečo ísť opäť voliť 

Už o niekoľko dní budeme 
opäť pristupovať k volebným 
urnám, aby sme zvolili 13 
príp. 14 zástupcov do Európ-
skeho parlamentu (EP - Eu-
ropean Parliament), ktorý 
je zastupiteľským orgánom 
viac ako 500 miliónov obča-
nov z 28 členských štátov 
Európskej únie. 

Každý občan sa so svojimi 
problémami a návrhmi môže 
obrátiť priamo na poslanca EP. 
Európsky parlament je jedi-
nou nadnárodnou inštitúciou, 
ktorej 751 poslancov je vole-
ných v demokratických, pria-
mych a všeobecných voľbách                                                                      
v jednotlivých členských 
štátoch EÚ. Voľby sa v nich 
konajú v rovnakom termíne, 
každých päť rokov. Počet zá-
stupcov občanov - europoslan-
cov z jednotlivých členských 
štátov EÚ stanovuje Zmluva                           
o pristúpení k EÚ. 

Zvolení poslanci EP  zastu-
pujú viac ako sto politických 
strán v jednotlivých členských 
krajinách EÚ. Práve táto ich 

rôznorodosť a zároveň kom-
plexnosť v zaradení do sied-
mich spoločných politických 
rodín /frakcií/ je jednou z origi-
nalít fungovania parlamentné-
ho modelu EP.

Európsky parlament má tri 
pracovné sídla. Má to svoje his-
torické odôvodnenie. Poslanci 
EP zvyčajne zasadajú týždeň 
v bežnom mesiaci na plenár-
nom zasadnutí v Štrasburgu, 
ktorý v histórii Spoločenstiev 
symbolizuje povojnové fran- 
cúzsko-nemecké uzmierenie. 
Štrasburg si za svoje sídlo zvo-
lila i Rada Európy a od roku 
1952 sa v tomto alsaskom mes-
te konali i čiastkové zasadania 
EP. Doplňujúce dvojdňové ro-
kovania (zasadnutia výborov) 
sa konajú v Bruseli. Generálny 
sekretariát EP sídli zasa v Lu-
xemburgu, ale z praktických 
dôvodov mnohí funkcionári       
a zamestnanci politických sku-
pín EP pracujú v Bruseli.

Mala som to šťastie, že som 
sa na pozvanie europoslanca 
Vladimíra Maňku ocitla spolu 
s ďalšími dobrovoľníkmi z Det-

skej organizácie Fénix pred 5 
rokmi v Bruseli a pred mesia-
com aj v Štrasburgu.

Mohla som sa tak obozná-
miť s fungovaním EP i Európ-
skeho súdu pre ľudské práva. 
Bola to cenná skúsenosť.            
V pléne sa akurát prerokúva-
lo zlepšenie pracovných pod-                                                                      
mienok pre vodičov kamiónov 
a diaľkovej prepravy. Dozve-
dela som sa, že v našich médi-
ách sa o práci europoslancov 
hovorí len veľmi málo  a infor-
mácie o EÚ sú často skreslené       
a zavádzajúce. Aj preto asi je 
volebná účasť na Slovensku 
najnižšia zo všetkých člen-
ských štátov. Pritom možností, 
ako získať viac informácií, je 
mnoho. Ja odporúčam naprí-
klad webovú stránku Kance-
lárie EP na Slovensku: http://
www.europarl.europa.eu/slo-
vakia/sk

Nenechajme sa odradiť tým, 
čo hovoria iní. Rozhodnime sa 
každý za seba. Ja voliť určite 
pôjdem. A čo vy?
                                                                                                                                                     
Soňa Kačíková

VYHLÁŠKA

V zmysle § 8 zák.č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov utvára primátor mesta Nová Dubnica pre voľby do Európskeho parlamentu 

nasledovné okrsky a miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov.

Voľby sa uskutočnia dňa 25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

Informácie pre voliča

Dobrovoľníci z detskej organizácie Fénix na návšteve EP v Štrasburgu.

Vzdelávanie má veľa podôb. 
Jednou z nich je aj diskusia 
na zaujímavú tému, ktorou 
sa 23. februára 2019 stali 
voľby do Európskeho parla-
mentu. 

Žiaci Gymnázia a SOŠ infor-
mačných technológií v Novej 
Dubnici si mohli na vlastnej 
koži vyskúšať, aké je diskuto-
vať o celospoločenských pro-
blémoch, ktoré trápia nejed-
ného občana Slovenska aj 
Európy, naučiť sa niečo nové 
prostredníctvom otázok a od-
povedí, sami navrhnúť kreatív-

ne riešenia  a hlavne nahliad-
nuť do “centra diania”. 

Tento pohľad sprostred-
koval bývalý premiér pán 
Mikuláš Dzurinda, ktorý bol 
ochotný odpovedať na každú 
zvedavú otázku o imigrantoch, 
cenách v Európe či o euro-
voľbách študentom, ktorí do-
kázali, že médiá a všeobecný 
prehľad im nie sú ľahostajné. 
Počas diskusie sa naučili veľa 
nových informácií od člove-
ka, ktorý má v oblasti politiky 
množstvo skúseností.

Toto príjemné predpolud-
nie navštívil aj primátor Novej 

Dubnice Peter Marušinec. 

Vďaka pánovi Mikulášovi Dzu-

rindovi, občianskemu združe-

niu Inštitút pre politiku a re-

formy (IPR), pánovi Milanovi 

Hortovi a Spojenej škole sv. 

Jána Bosca sa stredoškoláci 

mohli na chvíľu stať sudcami, 

znalcami a možno aj nádejný-

mi budúcimi politikmi.

Jasmína Jakalová

Prínosná diskusia na tému Eurovoľby

Do Európskeho parlamentu kandiduje aj Novodubničan – Michal Gašaj
Narodil som pred 36-timi rokmi v Novej Dubnici, kde som prežil šťastné detstvo, obklopený priateľmi, neustále pobehujúci po vonku. Počítačové hry a internet boli len                    
v plienkach, takže som stihol vyrásť v generácii, ktorá mala dostatok čerstvého vzduchu, pohybu a množstvo kamarátov.
V komunálnych voľbách na jeseň 2018 som bol zvolený za poslanca mestskej časti Bratislava – Ružinov, kde žijem posledných viac ako dvanásť rokov a poverený funkciu 
druhého zástupcu starostu tejto mestskej časti.  Do kompetencií mi bola zverená pomerne rozsiahla agenda.  V súčasnosti zodpovedám za oblasť školstva, sociálnych vecí, 
športu, eurofondov, bezpečnosti a ochrany. 
Ak by sa mi podarilo prebojovať do Bruselu, budem presadzovať názory, postoje a potreby Slovenska jasne a zrozumiteľne. Dosť bolo prázdnych sľubov a rečí, neadresného 
vystupovania a lacného prístupu k témam životne dôležitým pre Slovensko. Ak nebudeme chrániť pozíciu Slovenska v EÚ my - Slováci, tak kto potom? 

Michal Gašaj
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1. Prečítal som si leták z obchoďáku, čo s ním?
a) Na záhradke si s ním prikúrim, keď spaľujem konáre.
b) Dám ho spolu s inými papiermi a kartónmi do kontajnera na zber papiera alebo do vreca na papier.
c) Spolu s ostatným papierom odovzdá moje dieťa na školskom zbere, alebo vymením za toaletný papier
     pri podomovom výkupe.

2. Po vypití malinovky či minerálky PET fľašu:
a) Mrsknem do trávnika, prípadne do potoka, nech odpláva do mora.
b) Nestlačenú, s odskrutkovaným viečkom vhodím do kontajnera alebo vreca na plasty.
c) Stlačenú, kvôli zmenšeniu objemu, s mierne pootvoreným vrchnáčikom na fľaši, vhodím do kontajnera
     alebo vreca na plasty.
d) Do krbu s ňou – výhrevná je jak šľak.

3. Fľašu po vypití šampanského na oslave:
a) Vhodím do kontajnera na zber skla.
b) Roztrieskam vonku o chodník, nech zábava graduje.
c) Odložím do špajzky, bude sa hodiť na jabĺčkovicu, čo idem páliť.

4. Prišiel mi balík z e-šopu – čo s kartónovou krabicou polepenou množstvom lepiacej pásky:
a) Hodím ju ku kontajnerom, nech si s ňou robí, kto chce, čo chce.
b) Vhodím ju do kontajnera na papier (vyložím pri vrecovom zbere spolu s iným kartónom), ale nič
     s ňou nerobím.
c) Premôžem svoju lenivosť, poodtŕham z kartónu lepiace pásky, krabicu rozoberiem/ rozrežem/ rozdupem
     a až potom vhodím do kontajnera na papier, alebo vyložím pri vrecovom zbere.
d) Skúrim v krbe predsa, nie? 

5. Dojedol  som tuniaka z konzervy, zapil pivom z plechovky. Konzervu a plechovku:
a) Zahodím do koša.
b) Konzervu opláchnem, plechovku stlačím a dám obidve do kontajnera (alebo vreca) na kovové obaly.
c) Nechám na stole, manželka to niekam odprace.

6. Rozbila som zrkadlo, čo s ním? 
a) V depresii, že budem mať sedem rokov nešťastia, pozbieram črepy a dám ich do kontajnera na zmesový 
     komunálny odpad.
b) Črepy vysypem do kontajnera na sklo.
c) Keďže som šetrná, pozliepam ho – nemusím si aspoň kupovať puzzle, zabavím sa pri skladaní črepov.

Správne odpovede: 1b+1c, 2c, 3a (aj 3c je slovensky správna odpoveď), 4c, 5b, 6a.

Vyhodnotenie: 
6 správnych odpovedí: Si dokonalý, úžasný a inteligentný. A ak s odpadom naozaj aj tak zaobchá-
dzaš, ako triafaš odpovede, tak ťa fakt uznávame!
5-4 správnych odpovedí: No, nebolo to dnes úplne na tutovku, ale aspoň aké také vedomosti,             
a dúfame, že aj návyky na triedenie sú, takže poďme na cestu sebazdokonaľovania!
3-0 správnych odpovedí:  Tak za toto by v škole nebola dobrá známka. Ak išlo o tipovanie, tak dnes 
nebol tvoj šťastný deň. A ak nedajbože výsledok testu hovorí pravdu o tom, čo robíš s odpadom, 
tak si musíme na teba posvietiť, lebo niečo tu nie je s kostolným poriadkom. Životné prostredie je 
z teba zúfalé!

Ak máš odvahu, prípadne aj poznatky, skús sa otestovať, ako je to s tvojou úrovňou vedomostí 
a schopností triediť správne odpad. Vyber správnu odpoveď:

Mnohí psíčkari sa po vy-
značení podlubí na námestí 
značkou zákaz vstupu so 
psom a odstráneniu tabúľ 
z námestia vyľakali, že so 
psom na námestie už vôbec 
nesmú ísť. Ako je to teda? 

Samozrejme, môžu. Celé 
námestie je pre psíčkarov so 
psom na vôdzke prístupné - 
okrem prestrešených podlubí. 

Aj v podlubí sú však úseky, 
kadiaľ môže psíčkar so psom 
prejsť - sú to všetky priecho-
dy k dvorom - z námestia do 
Sadov kpt. Nálepku, do Ko-
menského sadov, Pribinových 
sadov či Sadov Cyrila a Me-
toda. Preto sú pri týchto prie-
chodoch zákazové značky vždy 
napravo aj naľavo – takže so 
psom treba prejsť pomedzi ne.  

Keďže nemôžeme venčiť 

psa pod podlubím, môžeme 

ísť po chodníkoch, ktoré sú               

z vonkajšej strany podlubí do-

okola námestia, prípadne si 

to „strihnite“  krížom cez  ná-

mestie. Všade tam, kde nie je 

nad vami strecha podlubia, ste 

so psíkmi vítaní.

                                                                                                                            

Katarína Bašná

Som spôsobilý triedič
odpadov, alebo nie?

Opäť sa nám bude lepšie dýchať

Odchytené psy v Novej Dubnici 
hľadajú domov

Majlo

Scooby

Kde to teda na námestí 
môžem ísť so psom?

Členovia Klubu slovenských turistov Kola-
čín v spolupráci s poľovníkmi, dobrovoľníkmi                   
a súkromnými osobami zaoberajúcimi sa ťaž-
bou dreva a jeho spracovaním si v sobotu 30. 
marca vyhrnuli rukávy a v lesoch nad Kolačí-
nom vysádzali stromčeky. Zišlo sa ich takmer 
50 a práca im išla naozaj odruky.

Spoločnými silami za necelé 3 hodiny zasadili 
2500 stromčekov, vďaka ktorým sa les omladí 
a poskytne nám všetkým životodarný kyslík. 
Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, a tešíme sa na 
ďalšie spoločné akcie.

Michal Hál, predseda KST Kolačín

Ak  zvažujete, že by ste svoju rodinku rozšírili o nového člena  a zadovážili si psíka, ponúkame vám 
možnosť vykonať zmysluplný počin a vytvoriť domov pre psíkov, ktorých odchytila na území nášho 
mesta mestská polícia a ktorým sa dlhodobo nepodarilo nájsť ich majiteľov.

Samozrejme, nie sú to psíkovia na reťaz. Prežili si svoje ťažké chvíle, preto by si zaslúžili láskyplný 
domov a starostlivých majiteľov. Výhodou je, že obaja psíci sú v Novej Dubnici, takže nemusíte za 
nimi cestovať, platiť žiadne poplatky útulku. Stačí sa len rozhodnúť a zatelefonovať nám na tele-
fónne čísla: 0918 323 276 - Mgr. Bašná, alebo 0948 294 749 - p. Noseková. Čakajú možno práve na vás 
Majlo a Scooby.

Na svoju novú rodinu čaká 2,5 ročný pes MAJLO – ve-
selý, prítulný mix labradorského retrievera – bezdo-
movcom je už od malička. Potrebuje aktívnejšiu rodi-
nu, okrem pohybu na dvore aj vychádzky von, takisto 
aj prístup do domu, pretože má veľmi rád ľudí aj deti. 
Je to zdravý, nenáročný psík, ktorý veľmi dobre znáša 
ostatné psy a fenky.

Do pokojnejšieho prostredia by sa rád dostal cca. 10 
ročný pes SCOOBY – špic  stredného vzrastu. Je milý, 
prítulný, má veľmi rád deti – asi bol predtým v rodi-
ne s deťmi. Zo začiatku je skôr bojazlivý, opatrný. Má 
mierne zdravotné problémy so štítnou žľazou, ktoré 
mu však nebránia v aktívnom živote a pohybe. Priví-
tame, ak by si ho niekto s dobrým srdiečkom zobral  
do dočasnej opatery – vzhľadom k zdravotnému stavu               
v rámci dočasnej starostlivosti by zabezpečovalo a hra-
dilo náklady na veterinárne ošetrenie a stravu Občian-
ske združenie Trenčianske Labky.

Výsadba stromčekov, to bola aj zábava.

Takéto značky môžete nájsť na chodníkoch v podlubí na Mierovom námestí.
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Demontáž súčasnej konštrukcie okennej výplne a montáž novej konstrukcie s izolačnými sklami v podaní odborníkov. Foto: Peter Jelínek

Na čo sa môžeme tešiť v roku 2019

Váše názory sú pre nás dôležité

Mesto s občianskym združením SORELA 
pomohli vlastníkom

Návrh v tejto štúdii je výsledkom diskusie o smerovaní kina s ľuďmi, ktorí 
„robia“ v meste kultúru a prenášali na nás svoje požiadavky 
o obraze a náplni nového viacúčelového kultúrneho stánku.

Návrh je tiež  kompromisom medzi vznesenými požiadavkami na náplň 
(zväčšiť kapacitu hľadiska nie je možné na úkor javiska a naopak)
a medzi nárokmi vyplývajúcimi z aktuálnych právnych predpisov 
na stavbu (stavebné a technické riešenie aj bezpečnosť) a limitov 
architektúry existujúcej stavby, ktorej tvár a charakter chceme zachovať 
bez veľkých zmien pre ďalšie generácie. 

(pokračovanie z 1. strany)

Parkovanie a chodníky
Dlhodobým problémom nielen nášho mesta je nedostatok parkovacích miest. V čase, kedy sa 

mesto projektovalo, zrejme málokto vedel odhadnúť, akým obrovským tempom bude narastať počet 
áut. Architekt J. Kroha bol v tomto smere nadčasový a nechal nám veľké vnútorné parky a široké 
chodníky, ktoré dnes jednoducho môžeme premieňať aj na parkovacie plochy. V tomto roku pribud-
nú nové parkovacie miesta aj v Pribinových sadoch.

Ďalšej obnovy sa dočkajú  viaceré chodníky nielen v meste (v Komenského sadoch), ale aj v mest-
skej časti Kolačín. Po dobudovaní prvej časti chodníka by sa malo pokračovať výstavbou chodníka až 
ku kostolu, čo určite privítajú všetci obyvatelia Kolačína. Plánuje sa obnova mostu ku kaplnke, kde 
sa momentálne robí súťaž na projektanta, aby navrhol technické riešenie nového mosta. Dokončiť 
by sa mala aj požiarna zbrojnica v Kolačíne, do ktorej sa pustili členovia dobrovoľného hasičského 
zboru s podporou mesta.

Budovanie komunikácie
Veľkou investíciou bude vybudovanie komunikácie k prevádzke Termonova. Problematika chýba- 

júceho napojenia z kruhového objazdu bola opakovane medializovaná a spája sa s ňou viacero neú-
plných a zavádzajúcich informácií. Mestské zastupiteľstvo zvážilo všetky argumenty a v snahe ne-
blokovať  ďalšie investície v časti Hliny, pristúpilo k tomuto rozhodnutiu, pretože vždy bol na prvom 
mieste záujem mesta a jeho obyvateľov. Z prostriedkov, ktoré mesto získava z predaja pozemkov na 
ďalší rozvoj, sa podarilo vybudovať nielen nové letné kúpalisko v našom meste.

Rekonštrukcia kina
Zrejme najväčšou investíciou, na ktorú sa čakalo, bude rekonštrukcia kina Panorex. V tomto roku 

sa stihne len príprava projektovej dokumentácie, pretože ide naozaj o rozsiahlu prestavbu. Tejto 
prestavbe, nielen vedenie mesta, ale aj jeho obyvatelia, prikladajú veľkú vážnosť a dôležitosť. Aj pre-
to sa tejto téme podrobnejšie venujeme na nasledujúcih stranách aprílového čísla Novodubnických 
zvestí, kde sa dozviete viac.

Tretinu roka 2019 máme za sebou a pred nami stoja nové výzvy, ktorým budeme, verím, že s pod-
porou našich občanov, čeliť. Tak si držme palce, aby sme  to všetko zvládli k prospechu všetkých.

Peter Marušinec, primátor mesta

V roku 2017 vzniklo na území mesta, vďaka Karolovi Šlesarovi, občianske združenie SORELA, 
ktorého sa spolu s ďalšími stal zakladateľom a predsedom. Cieľom občianskeho združenia 
je vytvárať podmienky na propagáciu, záchranu, údržbu, obnovu a rekonštrukciu pôvodnej 
architektúry mesta Nová Dubnica v štýle „sorela“, ktorá je súčasťou kultúrneho dedičstva 
mesta Nová Dubnica. Združenie je síce mladé, ale už s prvým úspechom.

Ešte v roku 2016 sa rozhodli vlastníci bytového domu č. 18 v Sadoch Cyrila a Metoda (známeho 
pod ľudovým názvom bývalá slobodárka pri Kultúrnej besede) pod správou Bytového podniku, m.
p.o, zrekonštruovať dominantu tohto bytového domu – tzv. VEŽIČKU. 

Práce sa rozdelili na viac etáp. V prvej etape ešte v roku 2016 sa na tejto vežičke natrela strecha 
so špicom, čo bravúrne zvládli chlapci horolezci od Maťa Kolembusa a Paľa Macúša. 

V druhej etape sa komplexne zrekonštruovala pôvodná podesta a podhľad vežičky znovu s chlap-
cami horolezcami, nakoľko to boli všetko práce vo výškach, spolu s výmenou odhnilých trámov. 

V tretej etape, ktorú sme nazvali demontáž súčasnej konštrukcie okennej výplne, dodanie a mon-
táž novej konštrukcie okennej výplne spolu s izolačnými sklami na prvok Krohovej architektúry 
– vežičku a s tým súvisiace práce, perfektne zvládol stolár z Hornej Poruby František Pučkovica. 

Všetkým patrí poďakovanie za perfektne zvládnutú a odvedenú prácu.
Investícia predstavovala, okrem úsilia ľudí okolo, úsilia členov OZ SORELA, výšku cez 15 000 eur. 

A celá obnova sa podarila zrealizovať aj vďaka vedeniu mestu Nová Dubnica a poslancom mest-
ského zastupiteľstva, ktorí v roku 2017 vyčlenili pre občianske združenie tretinu fi nančných pros-
triedkov z celkovej obnovy, ktoré mohli byť použité na obnovu tohto prekrásneho prvku Krohovej 
architektúry - vďaka.

A záver? Jednoduchý, naše mesto je prekrásne práve preto, že je také, aké je, že bolo postavené 
nielen architektonicky, ale aj svojím usporiadaním tak, ako bolo, na čom má zásluhu práve Jiří Kro-
ha. Je len otázkou hrdosti nás, Novodubničanov, aby sme sa o toto kultúrne dedičstvo dobre starali. 
Preto vzniklo aj OZ SORELA.

Aj týmto článkom chceme vyzvať všetkých občanov, ktorým záleží na kráse nášho mesta, aby sa 
zapojili do práce tohto občianskeho združenia, podnikateľov, aby pomohli s fi nančnými prostriedka-
mi pre toto občianske združenie, ktoré by mohli byť investované do obnovy prvkov Krohovej archi-
tektúry a vlastne oslovujeme všetkých občanov dobrej vôle, ktorým záleží na kráse nášho mesta.

Jaro Zámočník

Nakoľko  v súčasnosti sme dokončili práce na vizualizácii tohto objektu, 
budú nasledovať práce na projektovej dokumentácii, územnom
a stavebnom povolení a následne proces verejného obstarávania 
dodávateľa. Nakoľko projekt plánuje aj výmenu celej strešnej krytiny nad 
hlavnou sálou, s prácami na tomto objekte plánujeme začať v marci 2021.

O postupe a príprave tohto projektu vás budeme informovať 
priebežne prostredníctvom novodubnických zvestí a na webovej 
stránke mesta.



Funkčná premena

Kino Panorex dostane novú tvár

Hľadisko
Zväčšenie javiska vedie nevyhnutne k úprave hľadiska. K posunu I. radu 
na miesto aktuálne III. radu a tým aj k čiastočnému zníženiu kapacity. Tie- 
to miesta kompenzujú sedadlá po bokoch bočných schodísk v hornej čas-
ti hľadiska. Celková kapacita je cca 450 miest – závisí to aj od parametrov 
jednotlivých sedadiel, ktoré nahradia dnešné subtílne sedadlá. Kapacita je 
maximálna – nielenže to nedovoľuje súčasná stavebná príprava ( stupňovitá 
podlaha, inak natočené schodiská ako hľadisko), ale limitujú to aj PO predpi-
sy a pri vyššej kapacite by sme neboli schopní zabezpečiť dostatok únikových 
otvorov, ani iné požiadavky, ktoré by s tým súviseli ( požiarny uzáver medzi 
hľadiskom a javiskom a pod.) 
Premietanie fi lmov ostáva, ale nie ako ťažisková činnosť, ale skôr v polohe 
zachovať unikátnosť klasickej fi lmovej projekcie. Ponechanie plátna tak, ako 
je, to umožní. Vymedzenie projekčnej plochy je treba technicky urobiť tak, 
aby nebol nutný prepad za plátnom, ktorý sa zruší z dôvodu rozšírenia javis-
ka a zjednotenia výšok medzi predným a zadným javiskom.

Nový portál
Ovplyvní najmä interiér sály, má nielen deliacu funkciu, ale aj nosnú – pre oponu, a môže byť využitý aj pre kotvenie javiskovej techniky (osvetlenie, ozvučenie). 
Predmetom revitalizácie budú všetky povrchy – podlahy, akustické obklady, stropy/podhľady – konkrétne riešenie stropu bude jasné až po statickom posúdení, ktoré určí, ako, kde a či je možné čokoľvek 
zavesiť na pôvodnú konštrukciu alebo na posilnenú konštrukciu strechy, resp. na pridané konštrukcie, ktoré vyriešia statiku a poddimenzovanosť pôvodnej strechy oproti súčasným normám. 

Kinosála
Prioritou bude uspokojenie potrieb pre javiskovú tvorbu a vystúpenia živých 
účinkujúcich. Z toho plynú hlavné zmeny v riešení kinosály – zväčšenie ja-
viska, vytvorenie nového portálu, ktoré vymedzí priestor – vytvorí „rám“ pre 
divadelný obraz a zakryje bočné javiská, nevyhnuté pre zmeny obrazu, ulo-
ženie kulís, striedanie nástupov divadelníkov. 
Zázemie pre účinkujúcich je za kinosálou v priestore foyeru a umožní aj pria- 
my vstup na zadné javisko a odtiaľ na predné javisko. Zázemie pozostáva         
z nevyhnutných šatní (prezliekanie, uskladnenie kostýmov, maskérňa, hygi-
enická bunka), v priestorových parametroch, ako to umožní existujúci bočný 
foyer. 

Kino Panorex je stavba zo 60. rokov minulého storočia. Nie je zapísaná v zozname pamiatok tohto štátu, ani evidovaná ako pamätihodnosť mesta.
Napriek tomu si zaslúži špeciálny prístup, keďže ide o neobvyklú stavbu (prvé panoramatické kino u nás) a dá sa povedať aj raritnú stavebnotechnickým 
riešením. Vzhľadom na svoje architektonické riešenie, ktoré je typické čistotou tvarového riešenia, vzdušnosťou a kontaktom stavby s exteriérom, pôsobí 
stavba kina nadčasovo aj po 50 rokoch od svojho vzniku. 
To naznačuje, že prioritou premeny bolo zachovať vonkajší vzhľad stavby, jeho proporcie, nástupy, zvýrazniť ešte viac kontakt s exteriérom a podčiarknuť 
súčasnými materiálovo-technickými možnosťami pôvodný vizuál, zachovať originalitu stavby, pritom ju posunúť viac k potrebám dneška.

5OBNOVA KINA PANOREXwww.novadubnica.sk

Obnova interiéru kinosály - vizualizácia. Autor: ARCADIA corp. s.r.o.

Celkový pohľad na obnovenú čelnú fasádu - vizualizácia. Autor: ARCADIA corp. s.r.o.
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Priestorová premena
Objemové zmeny už z vyššie uvedeného sú minimálne – ide len o zväčšenie zadného traktu pre 
rozvoj knižnice. Všetky ostatné zmeny súvisiace s náplňou prevádzky kina sa dejú len v rámci 
súčasného priestoru. 

Zmeny dispozície viacmennej korigujú už súčasné dočasné úpravy (pevná poloha zázemia javis-
ka) a stavebne oddelené toto zázemie od foyeru. 

Kinosála má iný pomer medzi hľadiskom a javiskom, pódium je zväčšené o cca 2,5 m smerom        
k hľadisku. Zároveň je navrhnuté zvýšenie pódia o cca 35 cm oproti dnešku. 

Je potrebné, aby všetky únikové cesty, tak ako sú dnes vytvorené, ostali zachované. 

Zmena prepojenia medzi priestorom kina a toaletami – posunutie chodby dovnútra dispozície 
umožní vytvorenie primeraného priestoru pre kanceláriu oddelenia kultúry. Tento priechod je 
zároveň unikátnym vizuálnym prvkom interiéru, kde je možné ilumináciou navodiť atmosféru 

60. rokov, alebo propagovať hrané tituly. 

V rámci reštaurácie ide o korekcie dispozície samotného odbytového priestoru tak, aby bolo 
dosiahnuteľné prepojenie s foyerom kina a pridanie priestoru do zázemia a zásobovanie reštau-
rácie (zásobovanie sa predpokladá spredu z nového príjazdu od Ul. SNP - na import tovaru a 
expedíciu obalov a pod., slúži miestnosť pri vstupe, aby sa zabránilo dočasnému uloženiu tovarov 
a obalov vo verejne prístupných priestoroch, čo sa dnes deje). 

Samotné toalety sú priestorovo preorganizované, najmä z dôvodu vytvorenia samostatného bez-
bariérového wc. 

Reorganizácia zadného traktu súvisí s vytvorením samostatného prístupu do knižnice a do su-
terénu pre obsluhu VZT v suteréne. Nová prístavba knižnice je presvetlená, okrem celopreskle-
ného priečelia aj cez strešné svetlíky, keďže okná na bočných stenách by kolidovali s regálmi               
a limitovali by ich výšku a rozsah. 

Vizualizácia funkčno-priestorovej premeny. Autor: ARCADIA corp. s.r.o.
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Exteriér
Projekt obnovy budovy kina Panorex nebude pozostávať len z obnovy budovy, ale aj obno-
vy  pešej časti pred týmto objektom tak, aby vznikla pešia zóna, teda oddychová časť v tej-
to časti mesta s parkovou výsadbou. Súčasťou projektu je aj obnova malej fontánky, ktorá 
v minulosti bola súčasťou tohto objektu – ako prvok stavby, moderny 60. rokov. Vzhľadom 
na to, že časť pred kinom sa premení na pešiu zónu, vzniknú nové parkovacie miesta me-
dzi objektom kina Panorex a obytným domom číslo 11. 

Zásadnou zmenou je vytvorenie nádvoria pred hlavným priečelím a vstupom do kina. Delí 
sa na plochu pre rozptyl a na oddychovú enklávu s lavičkami integrovanými vo vyvýše-
ných záhonoch. 

Diskutovaná exteriérová sklenená mozaika na niektorých prvkoch fasády je prvkom, kto-
rý bol používaný na fasádach predovšetkým verejných budov aj v 60. a 70. rokoch minulé-
ho storočia. Mozaika na fasáde kina, a to nielen na rímse a atike, ale aj na bočnej stene, je 
značne poškodená. Dnes nie je známy výrobca v bývalej ČSSR (sklenená mozaika sa ne-
vyrába podľa dostupných údajov). Preto je sanácia pôvodnej mozaiky značne problémová 
a náhrada čínskou či talianskou mozaikou by musela byť zrejme iba celoplošná, aby sa 
docielil ucelený vzhľad. Ponechávame preto len tú mozaiku, ktorá je najmenej poškodená 
a ktorej sanácia je možná a to z dostupných plôch na samotnej budove kina. Ide o bordovú 
mozaiku na železobetónovom venci sály, ktorý je výrazný svojim parabolickým tvarom        
a je možné tento obklad opraviť prenesením z renovovaných plôch. 

Taktiež mozaika v interiéri je ponechaná ako artefakt pôvodnej výzdoby. Návrh uvažuje     
s nahradením mozaiky v častiach, kde je najviac poškodená a kde absencia mozaiky bude 
skôr prínosom - ide o atiku a rímsu.

Kancelária oddelenia kultúry
Pri vstupe do kina je na mieste súčasnej predajne kvetov navrhnutá kancelária 
pre pracovníkov oddelenia kultúry, ako logická spojka s kinom a jeho prevádzkou. 
Kancelária priamo v budove kina umožní zastupiteľnosť aj operatívnosť.

Knižnica
V záverečnom trakte je priestor pre mestskú knižnicu. Aktuálne priestory zad-
ného traktu nie sú adekvátne priestorovým nárokom knižnice, preto navrhuje-
me predĺženie zadného traktu smerom do parkovej zelene a spolu s využitým 
suterénom (kde je dnes opravovňa bicyklov) je pre knižnicu pripravených cca. 
240 m2. Knižnica ja na prízemí (bezbariérovosť), orientovaná do parkovej zelene, 
pokojného priestranstva, a čo je veľkým plusom pre novodobé knižnice - možnosť 
predĺženia svojich aktivít až do exteriéru (exteriérová čitáreň).

Foyer
Jeho hlavnou úlohou je rozptyl návštevníkov – pred a po predstavení. V rámci 
revitalizácie je snaha mu pridať ďalšie aktivity, a to najmä galeristické a expo-
zičné, v druhom rade je to priestor, kde je možné rozšíriť prevádzku reštaurácie                 
a kaviarne v závislosti od charakteru eventov. 
V rámci foyeru je vymedzená šatňa pre divákov, ktorá musí byť požiarne odde-
lená od foyeru. Táto nová plocha steny poslúži pre expozičné potreby. Zázemie 
účinkujúcich je možné využiť v čase mimo divadelných či iných javiskových pred-
stavení pre potreby predsália – umožňuje to prístup z foyeru.

Reštaurácia
Je doplnkovou funkciou v rámci kultúrneho stánku a môže fungovať nezávisle 
od prevádzky kina – má vlastný vstup, je preriešená aj časť zázemia (kuchyne), 
aby spĺňala potrebné nároky na prevádzku a hygienu. Reštaurácia má svoju ka-
viarenskú časť viazanú na bar a tá je umiestnená v predsálí. Môže a nemusí byť 
prepojená – je tam na tento účel deliaca presklená priečka, ktorá buď iba opticky 
alebo aj fyzicky prepojí oba priestory. Terasa je súčasťou reštaurácie, vyžaduje 
sa ale iný vzhľad, ako má dnes ( hliníková konštrukcia pergoly, rovná strecha).

Obnova interiéru predsália (foyer) - vizualizácia. Autor: ARCADIA corp. s.r.o.

Situácia - úprava okolia kina Panorex. Autor: ARCADIA corp. s.r.o.

Úprava exteriéru pred vstupom do kina - vizualizácia. Autor: ARCADIA corp. s.r.o.

Vaše pripomienky alebo podnety
k projektu obnovy kina Panorex
uvítame elektronicky na e-mail:
msu@novadubnica.sk.

Pripomienky:
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Ocenili sme učiteľov z našich škôlMaterská škola
sa zapojila do projektu 
Záhrada plná poznania

Slnečnice prvýkrát
v kine

Plávanie pre radosť a zdravie

V ZO JDS sa kvízovalo

Spojená škola Ul. Školská 
386/1 v Dubnici nad Váhom je 
škola pre žiakov so zdravot-
ným znevýhodnením a po-                                                                              
skytuje vzdelávanie a vý-
chovu žiakom zo širokého 
regiónu. 

Škola má dve organizačné 
zložky. Špeciálnu základnú 
školu, kde sa vzdelávajú žiaci 
v povinnej školskej dochádzke 
do 15 rokov. A Praktickú školu 

pre žiakov po skončení špe-                   
ciálnej základnej školy. Vzdelá-
vací program poskytuje v troj-
ročnom vzdelávaní prípravu 
žiakov na výkon jednoduchých 
pracovných činností.

Žiaci obidvoch organizač-
ných zložiek sa vzdelávajú 
podľa svojich školských vzde-
lávacích programov. Telesná                                  
a športová výchova je aj                     
v našej škole veľmi potrebný 
a prospešný predmet. Vzhľa-

dom na obmedzené možnosti 
pohybu viacerých žiakov hľa-
dáme alternatívne spôsoby, 
ako rozvíjať ich  motoriku, ob-
ratnosť, telesnú výdrž a zdat-
nosť. Plávanie a hry vo vode sú 
jedným spôsobom dostupným 
pre všetky deti. Každý rok 
škola zabezpečuje pre žiakov 
základný plavecký a zdokona-
ľovací plavecký výcvik a hry 
vo vode v krytej plavárni v No-
vej Dubnici. Zúčastňujú sa ho      
žiaci všetkých ročníkov podľa 
svojho momentálneho zdra-
votného stavu. Všetci žiaci       
A variantu sa naučia plávať                                                                            
a zdokonaliť v technike pláva-
nia najmä vďaka erudované-
mu plavčíkovi Milanovi Hala-
sovi, ktorý si svojím prístupom 
získava vždy rešpekt našich 
detí. Touto cestou mu chcem 
v mene našich pedagógov vy-
jadriť veľké ďakujeme!

V tomto roku našu ško-
lu podporilo aj mesto Nová 
Dubnica poskytnutím dotácie 
na základný a zdokonaľovací 
plavecký výcvik. Veľmi si vá-

žime fi nančnú pomoc mesta, 
pretože sa snažíme rodičov čo 
najmenej fi nančne zaťažovať. 
Vďaka opakovaným plavec-
kým výcvikom máme na škole 
výborných plavcov – chlapcov, 
ktorí nás už trikrát reprezen-
tovali na majstrovstvách Slo-
venska Špeciálnych olympiád 
v plávaní. Každý rok sa chlapci 
umiestnili na prvých, druhých 
a tretích miestach v rôznych 
disciplínach a kategóriách. 
Teší nás, že sa deti cez plá-
vanie učia prekonávať strach        
z vody, učia sa svoje plavecké 
techniky zlepšovať, zdravo 
súťažia, reprezentujú školu 
v rámci Slovenska a najmä 
robia svoje telo zdatnejším                     
a odolnejším. Ešte raz srdečne 
ďakujeme mestu Nová Dub-
nica za poskytnutú dotáciu                                    
a v plaveckých výcvikoch bu-
deme naďalej pokračovať.                                                                     

Mgr. Anna Jančovičová
riaditeľka školy

Dňa 18. marca sa nás zišlo  menej ako inokedy, pretože časť členiek ZO JDS          
v Novej Dubnici bola na pobyte v Piešťanoch. Privítala nás predsedníčka  Alžbeta  
Kopačková, ktorá najprv  vybavila potrebné oznamy a mohlo sa začať kvízovať. 

Slova sa ujala autorka a moderátorka kvízu Soňa Kršková. Rozdala súťažiacim 
členkám pripravené tlačivá s otázkami a následne ich zoznámila s pravidlami 
súťaže. Otázky boli zo širokého spektra vedomostí, celkovo ich bolo tridsať, vždy           
s tromi možnosťami na výber. Ženy sa s veľkým elánom pustili do písania. Testy 
boli pomerne rýchlo vyplnené. 

Po vyhodnotení som bola milo prekvapená výbornými znalosťami našich žien. 
Priemerný výsledok bol 25 z možných 30 bodov.

Vďaka za grafi ckú úpravu vrátane papierov, rozmnoženie a venovanie časopisov 
patrí nakladateľstvu Media Juven v Trenčíne. Časopisy spolu so sladkosťami sme 
použili na odmeny pre najúspešnejšie súťažiace, ktorými boli B. Magyarová, M. 
Herdová, Š. Kurkinová a E. Slišková. Všeobecná spokojnosť nás bude iste motivo-
vať v budúcnosti si vedomostný kvíz zopakovať.

Soňa Kršková, výbor ZO JDS
Foto: P. Ďuďák

Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného štúdia.

Dňa 28. 3. 2019 sa uskutočnilo oceňovanie učiteľov mesta z príležitosti sviatku všetkých pe-
dagogických pracovníkov - Dňa učiteľov. Primátor mesta Peter Marušinec, ich srdečne privítal 
v obradnej sieni a slávnostné ocenenie - „Plaketu Jána Amosa Komenského“ odovzdal ocene-
ným učiteľom, ktorí sa podpísali aj do pamätnej knihy nášho mesta. 

Deti sú klenot, ktorý si zaslúži prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou 
mravčou prácou vybrúsi z nich klenoty zdobiace ľudský rod. O našich pedagógoch tieto slová 
platia v plnej miere. Dávajú nám zo seba to najlepšie a my sme im za to vďační. 

Mgr. Zuzana Vanková, vedúca OSVaŠ

Ocenení učitelia: 

Mgr. Dagmar Krejčiová 
Základná škola
J. Kráľa 33/1
Nová Dubnica

Mgr. Marek Janičík
Súkromná základná škola
SNP 366/96
Nová Dubnica 

Mgr. Ľuboš Valt 
Mgr. Monika Chlebanová
Spojená škola sv. J. Bosca
Trenčianska 66/28
Nová Dubnica

Leo Staněk
Základná umelecká škola
Štefana Baláža
POH 13/4
Nová Dubnica 

Erika Bakaiová
Materská škola
P. Jilemnického 12/5
Nová Dubnica 

Anna Masárová
Centrum voľného času
POH 13/4
Nová Dubnica

Materská škola, P. Jilemnic-
kého 12/5 Nová Dubnica, si 
uvedomuje, aké dôležité je 
rozvíjať environmentálne 
kompetencie u detí pred-
školského veku. 

Myslieť ekologicky a zodpo-
vedne sa správať k životnému 
prostrediu je nutné rozvíjať 
od ranného detstva. Preto sa 
materská škola zapojila do  
grantového programu Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja a jej projekt „Záhrada 
plná poznania“ bol podporený 
v rámci grantového environ-
mentálneho programu Zelené 
oči, ktorý tvorí súčasť projektu 
Zelená župa.

Cieľom projektu je vybudo-
vanie environmentálnej edu-
kačnej záhrady v Materskej 
škole na elokovanom pra-
covisku M. Kukučína 787/10                   
v Novej Dubnici. Táto záhrada 
bude rozdelená na niekoľko 
častí. V prvej časti budú inš-
talované edukačné informač-
né tabule, kde sa deti hravou 
formou naučia o zvieratách, 
stromoch, ale aj odpade. Roz-
víjať svoje zmysly budú môcť 
už existujúcim senzorickým 
chodníkom a svoje športové 
výkony porovnajú so zvierat-
kami na doskočisku. Spoločne 

s rodičmi vytvoríme v rámci 
projektu príjemnú oddychovú 
zónu z paletového nábytku. 
Koniec našej záhrady budú 
tvoriť vyvýšené záhony, kde sa 
deti samé budú učiť vlastným 
skúmaním, bádaním a prácou,  
ako sa správne starať o rastli-
ny.

Materská škola bude mať 
pre všetkých predškolákov        
a deti z elokovaného praco-
viska na Ulici  M. Kukučína  
pripravenú v rámci projektu 
aj edukačnú aktivitu „Spoznaj 
a chráň.“ O tejto aktivite vás 
radi poinformujeme po jej zre-
alizovaní.

Tešíme sa, že aj s podporou 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, rodičov a zamestnan-
cov materskej školy sa nám 
podarí  skvalitniť prostredie 
našej materskej školy pre deti 
a vytvoriť im priestor, kde sa 
budú môcť hrať, zabávať a učiť 
k láske k životnému prostre-
diu.

Za všetku pomoc pri realizo-
vaní projektu ďakujeme.

Martina Ježíková Janesová

Vďaka dubnickému kinu 
Lastovička sme mali 
súkromné premietanie nami 
vybraného fi lmu Králiček 
Peter. Niektorí z nás boli         
v kine prvýkrát v živote. 

Výhodou je bezbariérový 
prístup do kina, čo umožnilo 
ísť do kina aj našej asistentke 
na vozíčku Lucke. Dopolud-
nie sme ukončili spoločným 

obedom v reštaurácii. Cesto-
vanie autobusom nám nerobí 
problém, skôr je to pre nás 
zážitok. 

Týmto výletom sme si pre-
cvičili naše sociálne zručnosti, 
a to, ako sa správať v autobu-
se, v kine a v reštaurácii. Veľ-
mi sme si to užili. Aj takéto dni 
zažívame v Slnečniciach.

Mgr. Andrea Uhlíková, CVČ

Ocenení učitelia Chlebanová, Janičík, Valt, Masárová, Bakaiová, Staněk a Krejčiová so 
zástupcami mesta. Foto: Peter Jelínek

Niektorí boli v kine prvýkrať, ale užili si to úplne všetci.
Najúspešnejsie zo zúčastnených.

Plávanie a hry vo vode sú prospešné pre všetky deti.
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Ďalší nezabudnuteľný 
zážitok - Fragile

Veľkonočné tvorivé dielne v Panorexe

Dokonalé ladenie tónov, 
krásna harmónia a čistý 
spev sú pre človeka, ktorý 
sa vyzná v hudbe, viac ako 
pohladenie na duši. Neza-
budnuteľný zážitok a husiu 
kožu z vystúpenia slovenskej 
acapelly Fragile si odniesli 
nadšení diváci 31. marca.

Fragile pozná takmer kaž- 
dý Slovák, ktorý sa zaujíma               
o hudbu. Líder Branislav 
Kostka dokáže svojimi zručno-
sťami zladiť krásnych sedem 
nádherných a zvučných hlasov                                                                       
v jednu melódiu. V čom sú, 
však, výnimoční? Dokážu „za-
hrať“ famóznu skladbu bez 
použitia hudobných nástrojov, 
pretože ju doslova iba zaspie-
vajú. Profesionálni slovenskí 
speváci z Fragile sú natoľko 
zohratí a zladení, že nepočuje-
te žiaden falošný tón. 

Spýtali sme sa pána Brani-
slava Kostku, či je zložité 
spievať bez nástrojov a všet-
ko odspievať. 

„Určite. Má to výhody ako 
napríklad spievanie kdekoľ-
vek, ale predsa len, nástroje 
spevákovi veľmi pomôžu. My 
si musíme harmóniu aj ryt-
mus vytvárať sami. Je to ako 

domček z karát. Všetko je 
krehké a všetko sa môže ra-
zom zrútiť. Preto sa aj voláme 
Fragile.“

Čo pre Vás znamená hudba, 
pán Kostka? 

„Pre mňa, je to priestor. 
Priestor, v rámci ktorého sa 
dokážem vyjadrovať a preja-
viť svoje emócie. Prirovnal 
by som to k oceánu. Oceán je 
nekonečný a dá sa v ňom ob-
javovať všetko. To je pre mňa 
hudba.“

Čo poviete na divákov v No-
vej Dubnici? 

„Všimol som si, že dnes sú 
tu ľudia šťastní a usmiati od 
prvej pesničky. To je pre nás 
veľmi pozitívne, lebo ich ne-
musíme „presviedčať“.“

Spievať bez pomoci a opory 
nástrojov je naozaj veľmi zloži-
té a o to viac obdivuhodné, že 
sa zoskupia speváci a vytvoria 
toto skvelé dielo. Veríme, že sa 
každému v publiku vystúpenie 
acapellovej skupiny Fragile 
páčilo a užijú si tóny piesní 
rôznych žánrov aj nabudúce. 
                                                                                                                                              
Jasmína Jakalová

Ručné práce neobišli ani chlapcov. Foto: P. Hrehušová

Malé rúčky sa potrápili, ale výsledok stál za to. 
Foto: P. Hrehušová

Hladisko zaplnili nielen Novodubničania, ale aj návštevníci 
zo širokého okolia. Foto: P. Hrehušová

Šibači sa majú na čo tešiť. Foto: P. Hrehušová

Pletené veľkonočné výrobky pani Vachovej. 
Foto: P. Hrehušová

Spievali a zabávali sa všetci. Foto: P. Hrehušová

Učiteľ Pejko rozdáva posledné pokyny. Foto: P. Hrehušová

Novodubnická latka 2019 - ukážkový fl op. Foto: P. Hrehušová

Víťazi - vynikajúce plavecké výkony. Foto: P. Hrehušová

V piatok  5. 4. sa v športovej hale konala súťaž v skoku do 
výšky - gratulujeme a ďakujeme všetkým. Foto: P. Hrehušová

Seniori boli na kultúre
v Trnave

Dňa 21. marca sa 47 senio-
rov zo ZO JDS zúčastnilo 
divadelného predstavenia               
v Trnave. 

Trnavské divadlo  Jána 
Palárika naštudovalo hru 
Zmierenie alebo dobro-                                                                               
družstvo pri obžinkoch. Cie- 
ľom autora bolo poukázať 
na toleranciu a zmierenie 
medzi Maďarmi a Slovákmi, 
medzi spoločenskými vrst-
vami, šľachtou, inteligenciou                          

a ľuďom. Autor žil v období 
silnej maďarizácie v Uhorsku, 
a preto oslavuje vlastenectvo                
i úctu  k jazyku. 

Celá veselohra je poňatá 
veľmi vtipne, herci podali veľ-
ký výkon. Všetkým seniorom 
sa hra veľmi páčila. Odpoči-
nutí a šťastní sme sa v popo-
ludňajších hodinách vlakom  
vrátili domov.
                                                                                                                               
Alžbeta  Kopačková

Novodubnická latka a plavecké preteky

Na slovenskej zábave 2019



KOLLÁROVCI
Piatok 17. mája o 19.00 hod.
kino Panorex   
 

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

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

PAVOL SERIŠ – PRI KASE
Organizované predstavenie pre školy
Piatok 7. júna o 9.00, kino Panorex

Autorská komédia jedného herca z prostredia supermarketov, 
hypermarketov, megamarketov a gigamarketov. Paródia na 
dnešnú konzumnú spoločnosť vychádzajúca ako z reálneho, tak 
z absurdného základu. Zmes stand-up comedy a pohybového 
herectva zo sveta obchodu, bez návštevy ktorého si pomaly ne-
vieme predstaviť ani deň.

PAVOL SERIŠ – ZO ZOO
Predstavenie je určené pre širokú verejnosť
Piatok 7. júna o 19.00, kino Panorex

  

Pohybová komédia jedného herca z prostredia zoologickej zá-
hrady. Hra spája divadlo, pantomímu, absurdný humor, stand-up 
comedy a tanec. Bez použitia rekvizít počíta táto pestrá plejáda 
komických charakterov a zvierat s aktívnou predstavivosťou 
diváka. Hra bola pozitívne prijatá napr. v Divadle Na zábrad-
lí v Prahe, v Huse na provázku v Brne či na festivale Pohoda                                                                                                   
v Trenčíne. Veríme, že vás predstavenie osloví, poteší, pobaví, 
ale aj prekvapí.

Pavol Seriš pochádza z Trenčína. Herec, mím a komik. Vyštudo-
val Filozofi ckú fakultu Masarykovej univerzity a Ateliér klaun-
skej scénickej a fi lmovej tvorby na Janáčkovej akadémii múzic-
kých umení v Brne. Na JAMU absolvoval i doktorské štúdium 
a od roku 2018 tu začína pôsobiť pedagogicky. Žije autorským 
divadlom, v ktorom mieša stand-up comedy, fyzické divadlo, 
absurdný humor, pantomímu či tanec. Vo svojej tvorbe skúma 
možnosti a hľadá hranice divadla jedného herca. Venuje sa aj 
kreslenému humoru či krátkym fi lmom. 

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

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

PRIPRAVUJEME

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

V historickej miestnosti pri mestskej knižnici  nájdete už v tých-
to dňoch naozaj výbornú interaktívnu výstavu pre všetky deti, 
ktoré sa chcú niečo nové dozvedieť, spoznať, vidieť, zahrať sa        
a zažiť. Výstava Kolmý riečny breh približuje život troch druhov 
vtákov – rybárika riečneho, včelárika zlatého a brehule hnedej. 
Poskytuje informácie o spôsobe života týchto druhov, o ohrození 
a obnove riečneho ekosystému, ktorý je ich životným prostre-
dím, ako aj o opatreniach, pomocou ktorých môžeme pomôcť 
ich prežitiu v človekom narúšanej krajine. Výstava je plná inter-
aktívnych prvkov pre malé aj väčšie deti. Hravým spôsobom sa 
dozvedajú, čo je to potravinový reťazec, čím a kým sú ohroze-
né tieto vzácne a užitočné vtáčiky, môžu nazrieť do ich hniezd, 
zahrať si zaujímavú hru o migrácii vtáčikov či naučiť sa niečo                      
o separovaní odpadu v elektronickej eko hre. 
Výstavu môžete navštíviť do 31. mája nasledovne: Pondelok 
9.00 - 16.00 / Utorok 9.00 - 12.00 / Streda 10.00 - 18.00 / Štvrtok 9.00 
- 16.00 / Piatok 9.00 - 18.00. Na požiadanie vám ju otvoria pracov-
níčky mestskej knižnice.

Usmiate mažoretky a vynikajúce dychové orchestre zo Sloven-
ska, Česka, Maďarska a Poľska. To všetko vás čaká posledný 
júnový víkend v Novej Dubnici na Medzinárodnom festivale  dy-
chových orchestrov a mažoretiek. Na festivale vystúpi cez 550 
účinkujúcich. 
Medzi lahôdky budú patriť súbory: Vojenská hudba Banská Bys-
trica, hudobná skupina Boží šramot, dychové hudby z Dolního 
Benešova, Chebu,  Krnova či maďarského Móru. Zaujímavá dra-
maturgia jednotlivých orchestrov, živosť vystúpení, schopnosť  
vtiahnuť divákov do deja, často aj divadelná show a netradičné 
poňatie skladieb zaručuje pestrosť programu.   
Festival sa bude konať na Mierovom námestí. Využite túto 
jedinečnú príležitosť a príďte na Festival dychových orches-
trov a mažoretiek.

Medzinárodný festival dychových 
orchestrov a mažoretiek v Novej 
Dubnici: 28. - 30. júna 2019 

Hana Zagorová, jedna z najväčších hviezd a stálic česko-slo-
venskej populárnej scény, deväťnásobná Zlatá slávica, držiteľka 
Diamantovej platne Supraphonu za viac ako 10 miliónov preda-
ných zvukových nosičov a členka Siene slávy hudobných cien 
Anděl, predstaví na svojom koncerte v kine Panorex v Novej 
Dubnici  nové skladby aj osvedčené hity. 

Hosťom koncertu bude Petr Rezek a BOOM!BAND Jiřího Dvo-
řáka. Vstupenky v sume 25€ si môžete zakúpiť na oddelení 
kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 4433484 kl. 110,112, e-
-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Hana Zagorová v Novej 
Dubnici 6. októbra 2019 
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Dňa 14. 3. 2019 o 14.00 hod. bola hliadka mestskej polície tele-
fonicky informovaná o prichytení osoby pri krádeži tovaru v pre-
dajni na Ul. SNP. Po príchode na miesto bolo zistené, že skutku 
sa dopustila 73-ročná obyvateľka mesta, ktorá si tovar v predajni 
vkladala do igelitovej tašky a prešla cez pokladničnú zónu bez 
zaplatenia aj napriek výzvam o vyložení tovaru na pokladničný 
pás. Uvedený priestupok bol riešený v blokovom konaní.

V súvislosti s predajnými trhmi na Mierovom námestí dňa 
1. 5. 2019 mestská polícia žiada majiteľov motorových vozi-
diel, aby počas prípravy a trvania uvedenej akcie od 30. 4. 2019     
v čase od 22.00 hod. do 1. 5. 2019 do 17.00 hod. rešpektovali ob-
medzenie týkajúce sa vjazdu a parkovania na Mierovom námestí 
pri budovách súpisné číslo 20, 21, 29, 30 a na Ul. P. Jilemnického 
pri budove súpisné číslo 28. Ďakujeme za pochopenie.

Z bloku mestskej polície

Mestská polícia upozorňuje

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

PONUKA PRÁCE

Mesto Nová Dubnica príjme upratovačku  
na zastupovanie počas práceneschopnosti. 
Mzda 3,00 € / hod. v hrubom.

V prípade záujmu kontaktujte:
JUDr. Dagmar Gregušová, Tel.: 042/4433 524, 
kl. 120, E-mail: gregusova@novadubnica.sk.

Alojz Drgoň
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky 
zostávajú. Dňa 15. apríla 2019 uplynulo 5 ro-
kov, čo nás navždy opustil manžel, otec a ded-
ko Alojz Drgoň. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomína manželka a deti s rodinami.

Marián Hrabina 
Dňa 12. 3. uplynul rok, čo nás navždy opustil 
manžel, otec a dedko Marián Hrabina. Kto ste 
ho poznali, venujte mu s nami tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manželka, syn, dcéry 
s rodinami a vnúčatá.
 

Danka Petková 
Dňa 25. 4. uplynulo 10 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná mama, man-
želka, dcéra a sestra Danka Petková, rod. 
Siranová. Kto ste ju poznali, venujte jej ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
smútiaci synovia, manžel, mama, brat a ostat-
ná rodina. 

Ing. Ľubomír Klobučník 
Dňa 15. apríla uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec                                                                                                          
a dedko Ing. Ľubomír Klobučník. Čo raz 
vstúpi do srdiečka, navždy tam zostane. S lás-
kou a úctou spomína manželka, deti s rodina-
mi a ostatná rodina.

Jožko Lehocký
Dva roky nás srdcia bolia a oči plačú. Odišlo 
láskavé srdce nášho drahého Jožka Lehocké-
ho z Kolačína. S láskou spomíname a ďaku-
jeme za tichú spomienku. Manželka Terka, 
dcéra Alenka, syn Jožko s rodinami.

Ing. Anton Novanský 
Dňa 3. mája uplynie 30 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil manžel a otec Anton Novanský.  
S úctou a láskou spomínajú manželka a syno-
via.

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

Martin Švrček
Dňa 11. apríla 2019 uplynulo 5 rokov, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Martin Švrček.  S láskou 
spomínajú manželka a deti s rodinami.

Viera Straková 
Dňa 24. 4. 2019 uplynulo 7 rokov, kedy náš na-
vždy opustila naša drahá dcéra, manželka, 
mamička a babička Viera Straková. S láskou 
na teba spomína celá smútiaca rodina. 

Bernardína Šedíková 
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom          
a známym, ktorí sa dňa 13. marca 2019 zú-
častnili poslednej rozlúčky s našou milovanou 
mamou Bernardínou Šedíkovou. Ďakujeme aj 
za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaci 
syn a dcéra s rodinami.

Ivan Kosiba 
Dňa 1. mája uplynie 16 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel a otec Ivan Kosiba.    
S láskou spomínajú manželka Vilma a synovia 
Juraj a Ivan. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. 

Eduard Körmendy a Valéria Körmendyová 
Dňa 29. februára sne si pripomenuli tre-                     
tie výročie a 17. apríla prvé výročie, čo nás                 
navždy opustili milovaní rodičia a starí rodičia 
Eduard a Valéria. Kto ste ich poznali, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku. S láskou                                                                                                    
a úctou spomínajú dcéry a synovia s rodina-
mi. 

Jozef Zigo 
Ďakujeme rodine, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa dňa 4. marca 2019 zúčastnili po-
slednej rozlúčky s mojím manželom Jozefom 
Zigom. Ďakujeme aj za kvetinové dary, ktorý-
mi ste si uctili jeho pamiatku. Smútiaca man-
želka, synovia Ján, Vlastimil, Pavol a Martin. 

Výsledky hlasovania
občanov mesta Nová Dubnica z voľby prezidenta Slovenskej republiky

konanej dňa 30. marca 2019

Pozývame vás do novootvoreného 
záhradného centra Garden Service

v Trenčianskej Teplej v areáli PD Flóra.

 Ponúkame rôzne druhy byliniek, kvetov, 
letničky, muškáty, trvalky, substráty, okrasné 

dreviny a jedlé kvety. 
Tešíme sa na vás.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Tak, ako po uplynulé tri roky, 
aj tento rok vás pozývame na 
každoročnú súťaž malých bi-
kerov pod názvom Novodub-
nický Superbiker v areáli ZŠ 
na Ul. Janka Kráľa v Novej 
Dubnici, ktorý sa bude ko-
nať netradične v spolupráci           
s Detskou Tour Petra Saga-
na v nedeľu 16. júna 2019.

Tento športový sviatok pre 
malých aj veľkých organizuje 
občianske združenie Aktivity 
DW Klub Nová Dubnica v úz-
kej spolupráci s mestom Nová 
Dubnica, primátorom Petrom 
Marušincom a celým radom 
sponzorov.

Mnohí z vás vedia, že ide 
o projekt pre deti, ktorý ich 
motivuje k tomu, aby ukázali 
svoje cyklistické schopnosti 
a zmerali si sily s rovesníkmi 
z celého Slovenska. Pretekov 
sa môžu zúčastniť všetky deti 

bez ohľadu na to, či jazdia na 
odrážadle, alebo sa radia už 
medzi skúsených pretekárov. 
Súťaž sa teší stále väčšiemu 
záujmu, vzrastá počet prete-
károv, naposledy sa jej zúčast-
nilo viac ako 220 detí z celého 
Slovenska.  

Pripravujeme pre vás 
okrem cyklistických pretekov 
aj skvelý program na prežitie 
nádhernej  rodinnej nedele                                                                           
v podobe rôznych súťaží, 
atrakcií, stánkov a občerstve-
nia. 

Organizátori urobia všetko 
preto, aby motivovali rodiny      
s deťmi stráviť spolu nezabud-
nuteľné chvíle v aktivite a po-
hybe. Sledujte informácie na 
https://www.facebook.com/
novodubnickysuperbiker/ 
alebo https://detskatour.sk/. 
Tešíme sa na vás.
                                                                                                                                                      
Marek Proškovec

Novodubnický
Superbiker 2019

Novodubnická 25-ka
Klub slovenských turistov Kolačín a mesto Nová Dubnica pozývajú 
všetkých milovníkov turistiky na Novodubnickú 25-ku Ivana 
Markoviča, ktorá sa bude konať v sobotu 11. mája 2019 so štartom 
od 7.00 do 9.00 h. na 2 miestach:

1. Hostinec na Lúčkach v  Kolačíne (trasy 8, 15, 20 km + cyklotrasy)
2. Mierové námestie v Novej Dubnici (trasa 25 km + cyklotrasy)

Pešie trasy:
8 km: Kolačín - ku krížu pod Markovicou - Markovica - Kolačín.
15 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné 
vráta - Markovica - Kolačín.
20 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné 
vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch - Medzihorie - Kolačín.
25 km: Nová Dubnica - Dubovec - Slimáková - Grófovec - 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.

Štartovné: 1 eur,  dôchodcovia 0,50 eur, deti do 6 rokov zdarma.
Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť.

Poďte s nami do Vrátnej

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva svojich členov 
a sympatizantov na jednodňový výlet do Vrátnej doliny, 
ktorý sa bude konať v sobotu 1. júna 2019. Na výber 
bude viacero trás. Môžete sa rozhodnúť pre výstup na 
Rozsutec, prejsť si Jánošíkove diery alebo sa nechať 
vyviezť lanovkou a pokochať sa krásami Malej Fatry              
z vrcholu Chlebu. Záleží len na Vás. 
Odchod autobusu bude o 7.00 hod. z Mierového 
námestia v Novej Dubnici a následne spred 
Kultúrneho domu v Kolačíne. Cena za výlet je 10 € na 
osobu. Prihlasovať sa môžete do 20. 5. 2019 e-mailom 
na adrese: kacikovasona04@gmail.com. Tešíme sa na 
spoločne strávený čas s Vami vo Vrátnej doline. 

Družstvo žiakov Súkromnej ZŠ štvrté 
na majstrovstvách Slovenska

Rozpis majstrovských zápasov
na jar 2018/2019

Dňa 26. 3. 2019 sa konali v 
Humennom Majstrovstvá 
4-členných družstiev Zá-
kladných škôl v šachu. Zú-
častnilo sa ho 49 družstiev      
z celého Slovenska.

Po 7 kolách družstvo 
Súkromnej ZŠ z Novej Dubni-
ce v zložení Jana Šošovičková, 
Martina Šošovičková, Stela 
Ulmanová, Kamil Horník, si 
vybojovalo 4. miesto, keď ich 
od medailí delilo iba pomoc-
né hodnotenie. Vyhrali žiaci            
z Humenného. Prvé dve me-
nované hráčky vyhrali 6 partií 
zo siedmich. Víťazný tím má 
právo reprezentovať Sloven-
sko v júni v ruskom Soči.

Dve členky novodubnického 
družstva – sestry Šošovičkové 
-  sa zúčastnia aj na Majstrov-
stvách Slovenska jednotlivcov 
v šachu, ktoré budú koncom 
apríla v Liptovskom Mikuláši. 
Držme im palce.

Šach má na Súkromnej 
ZŠ tradíciu – žiaci sa ho učia            
v rámci povinného  predmetu 
v 1. až 3. ročníku, môžu svoje 
schopnosti ďalej rozvíjať v ša-
chovom krúžku s podporou 
klubu Amavet a tí najtalento-
vanejší ako členovia Regio-
nálnej šachovej akadémie Po-
važie alebo ako ligoví hráči za 
šachový klub Dubnica.
 
Marián Šošovička

Pozvánka na zájazd


