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Rekonštrukcia ciest medzi
garážami dokončená

Naspäť
do školy

V mesiacoch jún a júl mesto 
Nová Dubnica zrealizovalo 
vyasfaltovanie účelových ko-
munikácii medzi garážami 
v lokalite za bývalým Vetro-
lamom – ul. Topoľová a pri 
futbalovom štadióne - ul. Ji-
lemnického. 

Zhotoviteľom diela bola na 
základe uskutočnenej verejnej 
súťaže spoločnosť Doprastav  
a.s. Bratislava – závod Žilina. 
Náklady na samotnú reali-
záciu stavby predstavovali 
fi nančné náklady cca 140 tis. 
eur.

Realizáciou stavby sa pod-
statne zlepšili podmienky 
vjazdu a výjazdu vozidiel k in-
dividuálnym garážam, najmä 
na ul. Jilemnického, nakoľko 
povrch pôvodných prašných 
komunikácií bol vytvorený 

iba z kameniva a štrkopiesku. 
K individuálnym garážam vo 
vetrolame okrem komunikácií 
medzi garážami bola vyasfal-
tovaná aj príjazdová komu-
nikácia k prevádzke Zberné 
suroviny.

V súvislosti s realizáciou 
povrchu komunikácií v lokalite 
ul. Jilemnického bola zistená 
skutočnosť, že nefunkčné po-
trubie na odvádzanie dažďovej 
vody medzi garážami slúžilo 
ako zberné miesto na vylie-
vanie opotrebovaných olejov, 
uskladnenie petfl iaš, dokonca 
naplnených opotrebovaným 
olejom, fi ltrov, hadíc a pod.

Náklady na odstránenie 
tohto stavu a sfunkčnenie od-
vodnenia stálo mesto ďalšie 
nemalé fi nančné prostriedky, 
pretože išlo o likvidáciu nebez-
pečného odpadu.

Veríme, že túto skutočnosť 
si uvedomia všetci vlastníci, 
resp. nájomcovia individuál-
nych garáží a budú nápomocní 
pri odhaľovaní prípadných po-
rušovateľov zákona o naklada-
ní s nebezpečným odpadom.

Taktiež ďakujeme za ústre-
tovosť a toleranciu všetkých 
vlastníkov garáží počas ob-
medzení,  súvisiacich s reali-
záciou stavby.

MsÚ odd. VÚPaD

Uplynuli dva mesiace let-
ných prázdnin a verím, že 
boli plné pekných zážitkov. 
Mali sme možnosť načerpať 
nové sily a s nimi vykročiť do 
úloh, ktoré nový školský rok 
prinesie. 

Škola nie je len vzdelávanie, 
učebné osnovy a plány, dob-
rá škola je živý organizmus, 
v ktorom fungujú dobré me-
dziľudské vzťahy, vzájomný 
rešpekt k svojim právam, ale 
i uvedomenie si prvoradých 
povinností.

Osobitne chcem zaželať 
všetko dobré v škole našim pr-
váčikom, ktorí sa po prvýkrát 

posadia do školských lavíc a po 
prvýkrát začujú zvonenie škol-
ského zvončeka. Tento školský 
rok bude pre nich rokom mno-
hých zmien. Ostatným dievča-
tám a chlapcom želám menej 
vymeškaných hodín a len tie 
najlepšie známky, za ktorými 
budú bohaté vedomosti.

Preto mi dovoľte, aby som 
vám na záver zaželala veľa 
úspechov, chuti a elánu do 
nových dní školského roka 
2017/2018.

Mgr. Zuzana Vanková 
Vedúca oddelenia sociálnych 
vecí a školstva

Zrekonštruovaná cesta medzi garážami na Jilemnického ulici.

Nefunkčné potrubie slúžilo ako zberné miesto na takýto odpad.

Spoločné stolovanie sa vždy cenilo 
ako prostriedok stmeľovania rodiny. 
Je to najlepšie fórum, aké bolo kedy 
vymyslené na vyjadrenie zármutku 
alebo oslavu radostných udalostí. 

Každá rodina by si mala chrániť takýto 
čas, keď sú všetci spolu pri stole
a popri stolovaní môžu slobodne 
zdieľať to, čo nosia v srdci.

Štefan Wallner - farár

Slovko pre manželov
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Rytiersky skautský tábor

Označenie ulíc v Kolačíne 

Hody nenarušilo 
ani počasie

Len málokto z obyvateľov 
Kolačína nevie, že sa tu vždy  
v nedeľu po 15. auguste slá-
via hody na počesť Nanebo-
vzatia Panny Márie, ktorej je 
zasvätený aj náš kostolík. 

Už niekoľko dní pred hoda-
mi sa totiž v celej obci upratu-
je, natierajú sa ploty, dobrovoľ-
ní hasiči čistia málo dostupné 
miesta na kostole a ženy ho 
zdobia zvnútra. Od piatku sa 
Kolačínom šíri vôňa peče-
ných koláčov a iných dobrôt.                
Z dvorov sa ozýva veselá vrava            
a cesty zapĺňajú autá cudzích 
značiek. Prichádza čas radosti 
a veselosti.

Dobrovoľný hasičský zbor 
Kolačín organizuje dve hodové 
zábavy i sobotňajšie zábavné 
popoludnie, futbalisti pripra-
vujú ihrisko na futbalové zápa-
sy, jednoducho celá dedina je   
v pohybe. 

Inak tomu nebolo ani tento 
rok. V piatok 18. augusta sa 
po 19-tej hodine z kultúrneho 
domu začali ozývať prvé tóny 
pozývajúce do tanca a hasi-
či mali plné ruky práce až do 
skorého rána, kedy vyprevá-
dzali posledných zábavy chti-
vých návštevníkov. V sobotu 

bol vďaka nim pripravený 
bohatý program pre rodiny                                           
s deťmi. Škoda len, že počasie 
nevydržalo a začalo pršať. 
Skákací hrad preto zosmutnel, 
ale všetko zachraňovali koník, 
štvorkolky a hlavne kamió-
ny, na ktorých sa mohli deti 
aj vďaka štedrým sponzorom 
povoziť. Na svoje si prišli aj mi-
lovníci dychovej hudby, ktorú 
si mohli vypočuť v kultúrnom 
dome. 

Živo bolo i  na futbalovom 
ihrisku. Tam v sobotu starí 
páni  prehrali s mestským 
úradom  0 : 3 , ale  v nedeľu sa 
hralo už za krajšieho počasia                
a TJ Družstevník Kolačín 
vyhral v zápase s Pružinou                 
v pomere 1 : 0.  Nedeľnou svä-
tou omšou a slávnostným ro-
dinným obedom po nej hody                                                                        
v Kolačíne vrcholili, ale  v zá-
bave sa pokračovalo aj na dru-
hej hodovej hasičskej zábave. 

Opäť sa stretli rodiny, pria-
telia a známi, ktorí sa celý rok 
nevideli a to je najdôležitejšie. 
Nájsť si v tejto uponáhľanej 
dobe čas aj na trochu zábavy 
a radosti. Takže zase o rok, 
priatelia!

S. Kačíková

V mestskej časti Kolačín 
boli osadené nové označenia 
ulíc na Ulici Slobody, Druž-
stevná, Nová, Odbojárska, 
Farská, Pod húštikom a Dru-
žobná.

Ulice boli pôvodne ozna-
čené, ale pravdepodobne pri 
rekonštrukcii domov, napr. ich 
zatepľovaním, opravou fasády 
(možno aj svojvoľným odstrá-
nením) neboli tabule označu- 
júce konkrétnu ulicu vrátené 
na pôvodné miesto. Na zákla-
de požiadavky členov výboru    

v m.č. Kolačín (ale aj pre orien-

táciu poštárov alebo návštev, 

či záchrannej zložky) boli 

chýbajúce tabuľky s názvom 

ulice vyrobené a v priebehu 

mesiaca júl ich pracovníci spo-

ločnosti Tekos Nová Dubnica, 

s.r.o. po dohode s vlastníkmi 

domov osadili priamo na plot 

alebo na fasádu domu. 

Oddelenie výstavby

a dopravy MsÚ

Ranný nástup malých skautov.

Šikovní kuchári navarili obed pre celý tábor.

Mnohé detské atrakcie nesmeli na hodoch chýbať.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím 
č. 166/2017 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych 
krajov a určil deň ich konania na sobotu  4. novembra 2017. 
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slo-
venskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania 
volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, 
ktorá patrí do územia Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Skautský tábor 62. zboru 
Strelka Nová Dubnica ani 
tento rok nesklamal a napl-
nil naše očakávania. Tento 
rok bol v zložení 9-člennej 
táborovej rady a 29-tich detí. 

Odohrával sa v krásnej prí-
rode Mojtína, kde sme si mohli 
naplno užiť desať dní bez me-
diálneho života iba s kamarát-
mi, s ktorými sme si obohatili 
zážitky, spomienky a strávili 
veľa nezabudnuteľných chvíľ. 

Naši vodcovia sa každo-
ročne prekonávajú a téma          
s hrami bola opäť záživná. 
Tohtoročný tábor mal prívlas-
tok rytiersky. Táborová rada si 
už od začiatku zaslúžila štatút 
šľachty a my sme sa museli po-
stupne na rytierov vypracovať. 
Prvý deň sme boli rozdelení 
do troch družín s veľmi origi-
nálnymi názvami: Posledná 
légia, Cech Mojtínskych tem-
plárov a Karolovci. Začínali 
sme ako poddaní. Vytvorili 
sme si pokriky, vyrábali si 
vlajky, mešce, piekli, nosili vod
u                               a chodili na dre-
vo. Neskôr sme sa postupne 
stali mešťanmi, obchodníkmi 
a remeselníkmi. Vyrábali a 
tvorili, neskôr svoje výtvory 
aj predávali. Postupne sme sa 
cez vazalov dostali až na rytie-
rov. Rytiermi nás pasovali na 
ofi ciálnom slávnostnom paso-
vaní po tom, čo sme si vyrobili 
výzbroj, obrnenie aj koňa. Ako 

rytieri sme postupne dobýjali 
hrady, nechýbali ani rytierske 
turnaje, bál či ochrana panov-
níka a hradieb. Takisto nás za-
chvátil mor           a museli sme 
obchodovať po jantárovej ces-
te. Postupne sme prešli viace-
ro významných slovenských 
zámkov         a hradov a zozná-
mili sa s ich históriou a najmä 
povesťami o nich. V Skalke pri 
Trenčíne sme pomáhali pre-
kladať stredoveké písmo, na 
Oravskom hrade hľadali čier-
nu pani,          v Čachticiach 
varili chutný nápoj pre Alžbetu 
Báthory, na Lupčianskom hra-
de sa hrali na grófa Seleckého 
a na Domanižskom hrade po-
máhali grófovi Draškovičovi.

V rámci hier a úloh, kto-
ré sme museli splniť, sme sa 
naučili základné zručnosti 
skautskej praxe. Viazali uzle, 
vyrábali turbánky, spievali, 
orientovali sa v prírode, nau-
čili sa veľa o prvej pomoci, či 
ohňoch. V jeden večer k nám 
dokonca zavítal Lesný duch, 
ktorý slávnostne pokrstil na-
šich prvotáborníkov. Tábor vy-
vrcholil nováčikovskými skúš-
kami a následným skladaním 
sľubov pri slávnostnom tábo-
ráku. Počas tábora nás navští-
vili zástupca primátora mesta 
Nová Dubnica p. Pažitka a p. 
Bajzíková z  oddelenia kultúry.

Všetkým sa najviac páčila 
hra „Mojtínska zvedavka“, kde 
našou úlohou bolo plniť úlohy 

a nájsť čo najviac vecí a odpo-
vedí, ktoré sme mali v zadaní. 
Takto sme nespoznali len sa-
motný Mojtín, ale aj ľudí, ktorí 
tam žijú a hlavne sme sa nau-
čili veľa o tímovej spolupráci                  
a zodpovednosti. Tento rok 
sa k nám, novodubnickým             
skautom pripojila nová členka 
z Českej republiky. Jej slová 
hovoria za všetko: „Myslím 
si, že tento tábor byl nejlepší 
na jakém jsem kdy byla. Velmi 
rychle jsem si tu našla spous-
tu nových přátel. Nejvíce se 
mi na táboře líbil denní rozpis. 
Ráno rocvička, nástup,... Také 
se mi velmi líbilo téma tábora 
a jak si s ním vedoucí dokázali 
pohrát. Užila jsem si tu spous-
tu zábavy a další rok mám ur-
čitě v plánu jet zase.“

Touto cestou sa chceme 
poďakovať našim vodcom za 
trpezlivosť, za to, že sme si 
mohli obohatiť našu knihu 

spomienok o ďalšie zážitky 
a za starostlivosť. Ďakujeme 
mestu Nová Dubnica za fi -
nančnú pomoc pri zakúpení 
táborového materiálu a ur-
bariátu Hloža  za poskytnutie 
lúky, bez ktorých by sa tento 
tábor nemohol uskutočniť na 
mieste, na ktorom sme boli ce-
lých 10 dní. 

Veríme, že sme si z tohto 
tábora všetci niečo odniesli, či 
už priateľstvá, zážitky a spo- 
mienky alebo špinavé oble-
čenie. Aj tento tábor je dôkaz 
toho, že skauting nie je len                    
o práci, ale aj o zážitkoch,                                                     
priateľstvách, získavaní no-
vých zručností a o mnohých 
ďalších veciach. Tak ak chceš, 
príď aj ty na prvú schôdzku, 
ktorá bude na jeseň. Veď skau-
tom môže byť každý.
                                                                               
Katka a Viki

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

2) Kino Panorex, súp. č. 15: nebytové priestory/
     prízemie - vestibul/5 m2

3) Budova súp. č. 21 - Sady CaM 21/14: nebytové priestory  
     (sklad)/3. poschodie/28  m2

4) Budova súp. č. 29 – Pribinove sady 29/17: nebytové
      priestory (sklad)/3. poschodie/92  m2

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

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

Voľby do orgánov VÚC
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Letné prázdniny 
u saleziánov 

FRANTÍK 2017
Ako každý rok, tak aj teraz 

sme letné prázdniny u sale-
ziánov začali s prímestským 
táborom „FRANTÍK.“ Tábor 
pripravovali saleziáni z Novej 
Dubnice v spolupráci s ani-
mátormi, rodičmi a cirkev-
nou školou sv. Jána Bosca. 
Do tábora sa prihlásilo okolo 
120 detí. Téma tábora bola 
tento rok „Krajina nekrajina“. 
Okrem tradičných aktivít, 
mestskej hry a vodným aktivi-
tám sme pre deti pripravili aj 
výlet z Mojtína na Zliechov. Sa-
mozrejme nechýbal duchovný 
program a záverečná nocovač-
ka v stredisku spojená so skúš-
kou odvahy. Tábor sme ukonči-
li v nedeľu tým, že sme pozvali 
aj rodičov detí, aby si spolu                                                                   
s nami zasúťažili a zahrali 
niektoré obľúbené táborové 
hry. Vďaka všetkým, ktorí pod-
porili tento projekt pre dobro   
a rast našich detí. 

TÁBOR PREŽIŤ
V čase od 16. – 22. júla 2017 

sme zorganizovali zážitkový 
tábor „PREŽIŤ“. Tábor sa 
konal vo veľmi krásnom pro-
stredí Strážovských vrchov                
v rekreačnom zariadení 
„Chata Homôlka“. Bol určený 
pre dospievajúcich chlapcov             
a dievčatá vo veku od 14-17 
rokov. Pripravovali ho salezi-
áni v spolupráci s animátormi 
(vysokoškolákmi). V tábore 
sa zúčastnilo 49 mladých a 13 
animátorov. Chlapci a dievča-
tá sa počas týždňa odskúšali 
v najrozličnejších aktivitách, 
budovali kvalitné spoločenstvo 
a zamýšľali sa nad dôležitými 
životnými otázkami. Tábor 
bol postavený tak, že mladí sa 
plavili loďou, ktorá ich mala 
priviesť do najvzdialenejších 
krajín sveta. Mali zažiť tie naj- 

dobrodružnejšie veci... Loď 
však veľmi skoro stroskota-
la    a potom sa začal tvrdý boj                                                                     
o prežitie na pustom ostrove! 
Zostalo nám minimum pros-
triedkov a museli sme odolá-
vať rôznym nebezpečenstvám, 
prekonávať ťažké prekážky       
a nakoniec si spoločnými si-
lami vybojovať vyslobodenie         
z opusteného ostrova.  Cieľom 
tábora bolo povzbudiť, motivo-
vať mladých ľudí, aby praco-
vali na svojom raste, vedeli sa      
v živote zorientovať a rozhodo-
vať sa nie podľa ľudských ohľa-
dov, ale podľa slobody ducha. 
Tábor bol o živote. Ďakujeme 
všetkým, ktorí nám s dôverou 
zverili svoje deti a všetkým, 
ktorí akýmkoľvek spôsobom 
podporili tento projekt.

VÝLET PRE ANIMÁTOROV
V čase od 24.-28.7. 2017 sme 

sa spolu s animátormi, ktorí 
pomáhali počas leta pri tábo-
roch, vybrali do Tatier. Bol to 
výlet za odmenu. Pozvanie pri-
jalo 16 animátorov a s nimi boli 
štyria saleziáni. Bývali sme na 
chate v Kvetnici pri Poprade. 
Každý deň sme podnikli neja-
ký výlet. Keď bolo nepriaznivé 
počasie, boli sme v Belianskej 
jaskyni alebo sme sa kúpali                
v Aquacity Poprad. Ďalej sme 
urobili túru na Batizovské 
pleso, a tiež sme navštívili 
Trilandiu v Starom Smokovci 
a múzeum Tatranského Ná-
rodného Parku v Tatranskej 
Lomnici. Okrem toho sme trá-
vili spolu čas na chate. Pozreli 
sme si Film, hrali sa rôzne 
hry a nezanedbávali sme ani 
duchovný program. Vďaka za 
pekný výlet a relax v krásnej 
prírode.

Za komunitu saleziánov
informoval Ondrej Puček sdb

Poľskí a slovenskí  učitelia na vzdelávacej aktivite vo Varšave
Animátorský výlet.

Tábor prežiť.

Medzinárodná spolupráca 
medzi mestami Nová Dub-
nica a Gmina Miedźna od 
roku 2012 nám priniesla po-
zoruhodné výsledky v rôz-
nych oblastiach. V projekte 
Erasmus+ Na vandrovke 
s číslicami Szkola Podsta-
wowa nr 1 im. Bronisla-
wa Malinowskiego w Woli                           
a Súkromná základná škola 
v Novej Dubnici v oblasti 
matematiky, prírodných vied 
a fi nančnej gramotnosti pod-
nikli zmeny a dosiahli zaují-
mavé úspechy. 

Záverečné stretnuti v Sta- 
rej Lesnej ukázalo, ako je 
možné v mnohých otázkach 
pokročiť, keď sa zvolí poctivá 
úprimná cesta hlbokej syste-
matickej práce dvoch partne-
rov. Nie je však možné, aby vý-
sledky mohli školy realizovať 
izolovane, bez podpory svojich 
školských úradov. Zásluha         
a poďakovanie patria aj im.

Projekt priniesol učiteľom 
v oblasti matematiky kvalitné 
vzdelávanie. V Ružomberku 
to bola Hejného matematika                                                               
a vo Varšave matematika 
podľa pána Lisického a Mal-

gorzaty Skury.
Viacero významných uči-

teľov matematiky zo Slo-
venska i Poľska sa stretlo                             
v novodubnickej  škole na kon-
ferencii, kde sa diskutovalo              
o rôznych problémoch a staro-
-nových cestách. Vyučovanie 
založené na frontálnom vy-                                                                     
svetľovaní a mechanickom 
počítaní prispieva k tomu, že 
sa nám časť žiakov nepodarí 
zaujať a mnohí sú presvedče-
ní, že na matematiku nemajú 
nadanie. V projekte sme sa za-
merali na hlbšie premeny. Po-
mocou realizovania Hejného 
matematiky sa nám podarilo 
viac rozvinúť kritické myslenie 
detí. V oblasti fi nančnej gra-
motnosti  sme v poľskej škole 
obdivovali možnosť otvoriť 
obchod vedený žiakmi. Žiaci 
v ňom predávali, starali sa                                                  
o účtovníctvo, kontrolovali trž-
by a plánovali objednávky, čo                                                          
v slovenskej škole nie je mož-
né. My sme v tejto oblasti za-
viedli voliteľný predmet, kurzy 
i vytvorili viacero cenných 
vlastných materiálov. Hrali 
sme dva roky hru Moja famí-
lia, v ktorej sa žiaci starali o 
fi ktívnu rodinu a hru Finančná 

sloboda. 
Na začiatku projektu sme sa 

zúčastňovali prírodovedných 
súťaží – aktívne pracovali pre-
važne výborní žiaci, v rámci 
projektu sme sa snažili zapojiť 
širší okruh žiakov a vyhľadá-
vali sme hlavne súťaže, ktoré 
sa vyznačujú tímovou prácou 
– Junior náboj, Labák, Pohár 
vedy, ZOObiológia, Natoč che-
mický pokus a pošli a pod. 

Vytvorili sme voliteľné 
predmety, kde sa žiaci majú   
možnosť vzdelávať vo vekovo 
zmiešaných skupinách podľa 
svojho záujmu. Tiež sme sa 
viac zamerali na podporenie 
aktivít, kde prezentujú svoje 
zručnosti starší mladším – 
modelárske zručnosti, envi-
ronmentálne prezentácie, prí-
padne pripravia interaktívne 
pokusy. Vychádzali sme z pra-
vidla – čo dokáže zvládnuť žiak 
samostatne, nerobí za neho 
učiteľ a čo naučíš druhého, to 
si lepšie zapamätáš.

Na konci projektu sme si 
uvedomili, že naši žiaci a uči-
telia sú viac aktívni. Prejavi-
lo sa to v realizovaní ďalších 
projektov a aktivít: Jedlá 
zmena,...naši šachisti dosiahli 

mimoriadne úspechy, máme 
majsterku Slovenska dievčat 
do 12 rokov, zaviedli sme Lu-
dolfov deň, Mladí reportéri 
vyhrali celosvetovú súťaž so 
svojou videoreportážou Tam, 
kde včely nelietajú).., Tobias 
Vančo získal celoslovenské 
zlato v cestnej cyklistike... Náš 
bývalý žiak zorganizoval pro-
tikorupčný pochod v Bratisla-
ve, náš deviatak a siedmak sa 
stali úspešnými blogermi, na 
námestí sme založili bylinkové 
vyvýšené záhony, o ktoré sa 
staráme...

Učitelia spontánnejšie spo-
lupracujú medzi sebou, odpú- 
tali sa od učebných osnov, žijú 
so svojimi žiakmi. Žiaci lepšie 
spolupracujú s učiteľmi. Život 
v škole sa stal zaujímavý aj na 
druhom stupni, neustále sa 
tam niečo deje. 

V rámci projektu sa usku-
točnili aj vopred neplánované 
aktivity, ktoré podporili dise-
mináciu výsledkov projektu: 
v slovenskej škole sme zalo-
žili Klub AMAVET zameraný 
na debrujárske aktivity, šach 
a novinársko-reportérske 
zručnosti. V rámci klubu a aj 
v spolupráci s Indíciou sme 
založili Klub učiteľov Hejného 
matematiky, ktorý začína svo-
ju činnosť. 

Metódy vzájomnej dobrej 
praxe nás posunuli oveľa ďalej. 
Výnimočné bolo i stretnutie 
našich detí počas Týždňa vedy. 
Panovala medzi nimi skve-
lá priateľská nálada. Projekt 
priniesol veľa cenného nielen 
priamo zapojeným aktérom, 
ale aj ďalším školám, učiteľom, 
riaditeľom a inštitúciám,                      
s ktorými sme mali možnosť 
počas neho spolupracovať. 
Jeho myšlienky, aktivity a me-
tódy sa stali trvalou súčasťou 
života našich škôl a bude mož-
né sa nimi inšpirovať v brožú-
re Na vandrovke s číslicami.

Za kolektív učiteľov, priateľov 
a spolupracovníkov projektu 
Jana Kramárová

Súkromná základná škola 
Nová Dubnica si posvie-
tila na potravinový odpad                  
v rámci projektu Jedlá zme-
na. Zorganizovali Týždeň nu-
lového odpadu „Zero waste 
week“. 

Počas neho v rámci jedloz-
menného auditu zisťovali, kde 
sa najviac plytvá potravinami. 
Ukázalo sa, že v školskej jedál-
ni na obedoch a počas desiat. 
Žiaci si dali preto stretnutie      
s kuchárkami a spoločne hľa-
dali riešenie, ako toto plytva-
nie eliminovať. Vymysleli kon-
cept, v rámci ktorého počas 
týždňa kuchárky pripravili na 
každý deň jedálniček piatich 
jedál, kde žiaci hlasovali za 
jedno jedlo a to pani kuchárky 
aj pripravili. Žiaci následne 
vážili, ako sa zmenila miera 
odpadu.  Výsledok bol ohurujú-
ci. Potravinový odpad v jedálni 
znížili až o 50%!

Pokračovaním toho celého 

bolo zriadenie košíka, do kto-
rého odložil desiatu každý, kto 
ju nevládal zjesť celú. Ktokoľ-
vek si z košíka mohol vziať, čo 
mu bolo po chuti. Tieto aktivity 
zaujali aj autorov portálu Čier-
na labuť, ktorý o nich napísali 
kratučký popis v článku príkla-
dov dobrej praxe, a napokon aj 
článok, z ktorého vyberáme:

Prečo ste sa rozhodli pre tie-
to aktivity v Týždni nulového 
odpadu?

Cez Beu Jonson sme spo-
znali ZERO WASTE, životný 
štýl, ktorý má veľa priaznivcov, 
najmä medzi mladými ľuďmi. 
Pochopili sme, že lepšie ako 
recyklovať, je nevytvárať od-
pad. Konkrétne aktivity a pod-
klady k nim dopracovali naši 
aktívni ôsmaci Julka a Lukáš. 
Pomocníci sa našli aj v Kolégiu 
Zelenej školy. Komunikovali    
s pani kuchárkou, vypracovali 
návrhy na jedálne lístky a ak-
tivity pomáhali organizačne 

zvládnuť. 
Ako na aktivity reagovali 
deti, učitelia, kuchárky?

Na aktivitách spolupracova-
li vlastne všetci a kto nie pria-
mo, ten sa o nich dozvedel zo 
školského časopisu Time line. 
Akčný deň mal tiež veľa fanú- 
šikov. Kto prišiel, neľutoval. 
Považská televízia sprostred-
kovala našu aktivitu, natočila 
reportáž. Dokonca prišiel aj 
redaktor slovenského rozhla-
su. Ani sme neočakávali taký 
záujem, ale potešil nás. Pre 
deti je to signál, že ich dospe-
lí počúvajú a že byť aktívny je 
cesta.

Aké boli výsledky?
Šokovalo nás, koľko potravín 

sa vo svete znehodnotí a ako to 
niektoré vyspelé krajiny s rie-
šením myslia vážne. Táto zod-
povednosť sa preniesla aj do 
nášho úsilia. Zvykli sme si na 
diskusiu pri okienku v jedál-
ni, na dupľu i na samostatné 

naberanie polievky a šalátov. 
Niekedy sú veci, ktoré priná-
šajú výsledky veľmi jednodu-
ché. Stačí rozbiť stereotypy.  

Budete v tom pokračovať aj  
v ďalšom roku?

Chceli by sme si v medzi-
národnom projekte Zelených 
škôl v budúcom roku vybrať 
tému Potraviny. Tento rok sme 
po trojročnom úsilí splnili akč-
ný plán a máme právo používať 
zelenú zástavu v ďalšom obdo-
bí. Budeme sa venovať zlože-
niu potravín, budeme hľadať, 
odkiaľ k nám potraviny putujú, 
chceme spoznať miestnych 
farmárov. Niektoré osvedčené 
aktivity zopakujeme. Určite 
ZERO WASTE WEEK.

Na otázky národnej koordiná-
torky projektu Jedlá zmena 
Janky Udvardiovej odpove-
dala Jana Kramárová, škol-
ská koordinátorka projektu       
v Súkromnej ZŠ.

Tvorivé premeny našich škôl

Týždeň nulového odpadu „Zero Waste Week“
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Nelegálne skládky odpaduNovodubnická kapela
MORNA

V minulom čísle sme vám 
opísali problém s čiernymi 
skládkami v meste a jednu 
konkrétnu sme vám predsta-
vili na Štúrovej ulici s odpa-
dom zo zelene. 

Zarážajúcim ostáva skutoč-
nosť, že aj napriek uverejne-
niu článku, ostávajú ľudia na 
Štúrovej a Podjavorinskej ulici 
voči tejto skládke ľahostajní     
a k jej likvidácii z iniciatívy 
obyvateľov za mesiac nedošlo. 

Ďalšou stále sa obnovujú-
cou čiernou skládkou je sklád-
ka pri kontajneroch medzi by-
tovými domami na Ulici SNP 
7 - 9 a 9 - 11. Tu sa neustále 
hromadí objemný odpad, elek-
troodpad a iný odpad, ktorý 
patrí na zberný dvor a nie na 
stojisko medzi paneláky. 

Ukladanie odpadu ku kon-
tajnerom je priestupkom, za 

ktorý môže byť uložená poku-
ta. Okrem toho, že ide o poru-
šovanie zákona, zakladaním 
čiernych skládok sa znečisťu-
je životné prostredie, vzniká 
epidemiologické riziko a oby-
vatelia si sami vytvárajú ne-
estetické prostredie v blízkosti 
svojich domov. 

Mesto tieto čierne skládky 
postupne odstraňuje, ale na-
vyšujú sa tým náklady mesta 
na nakladanie s odpadom. Na 
konci roka budú všetky nákla-
dy, ktoré mesto vynaložilo v 
roku 2017 v oblasti nakladania 
s odpadom (ide najmä o zvoz 
a likvidáciu odpadu z kontaj-
nerov, smetných nádob, likvi-
dáciu čiernych skládok, atď.)  
spočítané a prerátané na po-
čet obyvateľov, a tým sa vypo-
číta výška ročného poplatku za 
odpad pre rok 2018, ktorá bude 
pravdepodobne vyššia. 

Milí Novodubničania, výšku 
poplatku za odpad si vieme 
spoločnými silami znížiť tým, 
že budeme dôsledne separo-
vať odpad, pretože poplatok 
za uloženie odpadu je v súčas-
nosti dosť vysoký a neustále 
rastie. Rovnako aj tým, že ne-
budeme zakladať čierne sklád-
ky a odpad odovzdáme tam, 
kam patrí, napr. na zbernom 
dvore na Topoľovej ulici. Ten 
je pre potreby obyvateľov No-
vej Dubnice otvorený až 6 dní 
v týždni. 

Správať sa ekologicky          
a environmentálne by sme sa 
však nemali len kvôli nižším 
poplatkom, ale hlavne preto, 
že chceme žiť v príjemnom   
a zdravom prostredí a také 
ho tu chceme zanechať aj 
pre ďalšie generácie.
 
Oddelenie ŽP

Novodubnická metalová ka-
pela MORNA funguje už od 
roku 2010, no málokto vie, 
aká úspešná je táto domáca 
kapela. Preto sme sa poroz-
právali s frontmanom kapely 
Robertom Rumanom Jr., aby 
nám predstavil kapelu a pre-
zradil všetky zaujímavosti     
z ich pôsobenia na  hudobnej 
scéne.

„Kapela MORNA funguje už 
7 rokov, tvoria ju 4 členovia. Žá-
ner hudby je progresívny me-
tal.  Na konte máme 2 albumy 
a jedno demo. Prvý štúdiový 
album sme vydali v roku 2013 
a má názov A Tale of Woe. Bol 
nominovaný rádiom FM na 
ocenenie Nahrávku roka 2013, 
v kategórii Hard & Heavy, kde 
sme sa dostali medzi päticu 
najlepších na Slovensku.“

Kedy ste vydali váš druhý 
album a aké ste mali s  ním 
úspechy? 

V roku 2015  sme vydali náš 
druhý album a nesie názov 
Nuisance. S týmto albumom 
sme boli už po druhýkrát no-
minovaní na cenu Radio Head 
Awards v kategórii Hard & 
Heavy ako Nahrávka roka 2015 
a tentokrát sa nám to podarilo 

vyhrať, čo nás veľmi teší.

Tak to je veľmi pekný 
úspech. Gratulujem.  Ale ja 
o vás viem, že ste tento rok 
vyhrali ešte inú súťaž, poroz-
právaj nám niečo aj o tom. 

V roku 2015 sme sa zúčast-
nili celoslovenskej súťaže Wa-
cken metal battle, kde sme 
vtedy obsadili 2. miesto. Je to 
súťaž, odkiaľ postupujú víťazi 
na najväčší európsky metalo-
vý festival v Nemecku. Tento 
rok sa nám podarilo túto celo-
slovenskú súťaž vyhrať, z čoho 
sme veľmi nadšení. Sme veľmi 
radi, že sme mohli reprezen-
tovať Slovensko na najväčšom 
európskom festivale. Festival 
prebiehal v dňoch 2. - 5. au-
gusta a zúčastnilo sa na ňom 
27 zahraničných kapiel. Mali 
sme možnosť účinkovať spo-
lu s kapelami ako Megadeth, 
populárny Marilyn Manson, či 
Alice Cooper alebo Apocalypti-
ca. Pre našu kapelu to bol veľ-
ký zážitok a najväčší úspech 
zahrať pre  80 000 ľudí. Máme        
o jednu veľkú skúsenosť navy-
še. 

Tak klobúk dole pred vami. 
Nová Dubnica môže byť 
hrdá, že má takú úspešnú 

domácu kapelu. A kde vás 
môžu vaši fanúšikovia vidieť, 
počuť hrať, kde najčastejšie 
koncertujete tu na Sloven-
sku? 

Hrávame po celom Slo-
vensku, boli sme hrať už aj                 
v Poľsku. Počas leta chodie-
vame aj na festivaly v rámci 
Slovenska, no toto leto bude 
pauza, pretože chceme za-
čať nahrávať náš tretí album. 
Najbližšie sa ale chystáme na 
jeseň koncertovať v Trenčíne 
v Klube Lúč, takže by som rád 
pozval fanúšikov na náš  kon-
cert. “

Ak by ste si chceli vypočuť 
túto úspešnú kapelu, tak ur-
čite si poznačte do kalendára, 
že už onedlho  vystúpia v Tren-
číne. Spojiť sa s nimi môžete 
aj cez ich Facebook stránku, 
ak by ste ich chceli podporiť 
kúpou CD-čka alebo trička 
MORNA, tak objednať si ich  
môžete priamo na ich faceboo-
kovej stránke alebo napíšte na 
stránku  www.morna.sk.  Ja 
prajem tejto domácej kapele 
ešte veľa úspechov a veľa spo-
kojných fanúšikov. 

Za rozhovor ďakuje
J. Bajzíková

Nelegálna skládka na ulici SNP.

MORNA na najväčšom európskom festivale v Nemecku.
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Novodubnické kultúrne leto sa mimoriadne vydarilo. 
Množstvo divákov zaplnilo parčík pred Kultúrnou besedou.

V rámci kultúrneho leta sa mohli občania zabaviť s DH 
Bučkovankou.

Veselé trio s Pavlom Gubančekom.

Novodubničania si mali možnosť vypočuť v podaní Veselého 
tria ľudové piesne, aj moderné skladby.

Počas leta nás navštívil aj detský orchester L. V. Sabinova                
z ruskej Jaroslavli. Foto: Mário Badík.

Heligonkárska hudobná skupina Moštenskí Pajtáši tiež 
pobavila divákov v Novej Dubnici. Foto: Mário Badík.

Panorex ožije fi lmovým festivalom Kinobus!
Novodubnický Panorex sa počas posledného prázdninového týždňa (31. 8. – 1. 9. 2017) stane súčasťou putovného festivalu Kinobus. Kino Panorex je dnes spolu s banskobystrickým amfi teátrom 
jediným miestom, kde je možné premietať 70 mm fi lmy. V rámci festivalu Kinobus, ktorý sa zameriava na revitalizáciu starých kín, sme pripravili cestu historickým prierezom 70 mm fi lmov        
a premietneme sedem titulov, ktoré vo svojej dobe zmenili fi lm a mapujú zlaté obdobie formátu. Okrem toho uvedieme aj ukážky z fi lmov a experimentov s formátom a chystáme aj komento-
vanú prechádzku venovanú architektúre Novej Dubnice. 31. 8. až 1. 9. sa na vás tešíme  v Panorexe! 

Prehliadka sa koná v rámci (nielen) fi lmového festivalu Kinobus, ktorý organizuje kultúrne centrum Stanica Žilina-Záriečie od roku 2004 na celom Slovensku. Festival obnovuje premietanie v starých, 
často nefunkčných kinách. Formou komunitných projektov, komentovaných prehliadok a sprievodných podujatí predstavuje spoločenskú úlohu kín, ich históriu a génia loci navštíveného miesta širokej 
diváckej obci. Festival má špecifi ckú formu – diváci spolu štyri dni cestujú dvomi autobusmi po vybraných obciach a mestách, kde festival najskôr zabezpečí opravu premietacích prístrojov. Kinobus sa 
každý rok koná v inom regióne, v roku 2017 navštívime v termíne od 31. 8. do 3. 9. takisto kiná v Dolnej Súči a Valašskej Belej. Viac info o festivale a programe na www.kinobus.sk.

Program: ŠTVRTOK 31. AUGUST

13.00 Kino Panorex: Premietačský zostrih – ukážky z archívov a experimentov 70 mm formátu.

15.00 Kino Panorex: Kozorožec 1 (Capricorn One) – Peter Hyams / USA / GB / 1977 / 123 min. /
          70 mm / Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

17.00 pivnica pod kinosálou kina Panorex: Martin Ježek - pásmo 8 mm experimentálnych fi lmov.
          Vstup voľný.

18.00 pivnica pod kinosálou kina Panorex: Miro Remo st. – prehliadka 8 mm fi lmov z regiónu         
          Novej Dubnice. Vstup voľný.

19.30 Kino Panorex: Nepodplatiteľní (The Untouchables) – Brian de Palma / USA / 1981 / 119 min. 
          / 70 mm / Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

22.00 Kino Panorex: Batman – Tim Burton / USA / GB / 1989 / 122 min. / 70 mm
          Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

24.00 pivnica pod kinosálou kina Panorex: „Od steny k stene“ – C-fi lmy, erotika a minirozprávky, 
          alebo na čo všetko slúžili 8 mm fi lmy. Vstup voľný.

Program: PIATOK 1. SEPTEMBER 

10.00 Kultúrna beseda: Detské pásmo – premietanie rozprávok z 8 mm fi lmov.
          Vstup voľný.

10.00 Kino Panorex: Starman – John Carpenter / USA / 1984 / 115 min. / 35 mm
          Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

13.00 Pred kinom Panorex: Komentovaná prechádzka po Novej Dubnici s teoretikom
          architektúry Petrom Szalayom. Vstup voľný.

15.30 Kino Panorex: Boj o oheň (La Guerre du feu) – Jean Jacques Annaud / Kanada / FR / USA /  
          1981 / 100 min. / 70 mm. Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

18.00 Kino Panorex: Objavy z archívu – ukážky z archívov a experimentov 70 mm formátu.
          Vstup voľný.

19.30 Kino Panorex: Cigáni idú do neba – Emil Loteanu / ZSSR / Moldavsko / 1975 / 99 min. / 
          70 mm. Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

22.00 Kino Panorex: Kozorožec 1 (Capricorn One) – Peter Hyams / USA / GB / 1977 / 123 min. /
          70 mm. Vstupné: 2 EUR / 1 EUR študenti, seniori, ženy na materskej, ZŤP.

INFO A PREDPREDAJ VSTUPENIEK: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 042/4433 484, kl. 110,112 / E-mail: kebiskova@novadubnica.sk / www.novadubnica.sk / www.kinobus.sk /
www.facebook.com/kinobusfestival / www.facebook.com/nova dubnica zije kulturou. Partneri: Stanica Žilina-Záriečie / Caravan Next / Kreative Europe / Podio / FPU.

Sprievodné akcie: Ukážky fi lmových experimentov so 70 mm formátom / Prehliadka 8 mm fi lmov / Architektonická prehliadka Novej Dubnice / Filmové týždenníky z Novej Dubnice / Úvody k fi lmom                               
a prednášky k téme. Viac info na www.kinobus.sk. Časový harmonogram jednotlivých premietaní a sprievodných akcií v budúcom čísle Novodubnických zvestí.
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ĽUDOVÍT KAŠUBA
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Nedeľa 22. októbra o 15:00 hod.
Kino Panorex 
Miestenky na koncert si môžete vyzdvihnúť od 2. 10. na oddelení 
kultúry MsÚ Nová Dubnica.

Predpredaj vstupeniek na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica od 14.8.2017. Zmena programu vyhradená! Info: 042/4433484, kl. 110 a 112, kebiskova@novadubnica.sk.

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY FRAGILE
20. októbra o 19:00 hod.
Kino Panorex 
Vstupné: 12 eur

VIANOČNÝ KONCERT KANDRÁČOVCOV
10. decembra o 18:00 hod.   
Kino Panorex 
Vstupné: 17 eur

PRIPRAVUJEME

NECHAJTE SA POZVAŤ

DUO SYMBIOSIS - Eva Ptačinová (akordeón) a Michal Ochodnický (akordeón) 
Streda 27. septembra o 17:00 hod.
koncertná sála ZUŠ

Duo vzniklo v roku 2016. Predstavilo sa na viacerých podujatiach v Bratislave (o. i. napr. na festiva-
le Orfeus). Pre RTVS nahralo skladbu Václava Trojana Tarantella a Petra Javorku In Symbiosis. 
Obaja interpreti sú v súčasnosti žiakmi Rajmunda Kákoniho na VŠMU v Bratislave. Umelecké 
aktivity telesa podporilo Hudobné centrum Bratislava  v rámci projektu Fórum mladých talentov.
Vstup voľný!

Program koncertu: 
Václav Trojan: Tarantella (1907 – 1983)
Domenico Scarlatti: Sonáta h mol K. 87(1685 – 1757)
Domenico Scarlatti: Sonáta h mol K. 27 (1685 – 1757)
Jürgen Ganzer: Passacaglia (1950)
Bent Lorentzen: Tears (1935)
Edward Hagerup Grieg: Lyrické kusy (1843 – 1907) -  Motýľ / V rodnej krajine 
Felix Mendelssohn-Bartholdy: Piesne bez slov (1809 – 1847) - Kolovrátok  
Piotr Londonov: Scherzo toccata (1969)
Wolfgang Amadeus Mozart & Arcadi Voloś: Turecký pochod (1756 – 1791)- úprava skladby.

Výtvarný Plenér

Kaligrafický workshop

Kultúrny program

Zmena programu vyhradená! Vstup na všetky programy voľný.

Koncert mladučkej len 14-ročnej speváčky Niny Kohoutovej: 10:30 - 11:30 hod.

Koncert známej hudobnej skupiny 3D BAND z Trenčína: 16:00 - 17:00 hod.

Koncert Zuzany Mikulcovej: 17:00 - 18:30 hod.

Workshop bude prebiehať v čase od 14:00 do 18:00 hod. Naučiť sa môžete techniku
a pravidlá písania unciály zrezaným/plochým perom, kompozíciu písaného textu

a prácu s tušom (nie plniace perá). Štetce, automatické perá aj plniace perá budú k 
dispozícii. Záujemcovia sa môžu nahlásiť na oddelení kultúry a športu

042/ 4433 484, kl. 110, 112. POZOR: Počet miest je obmedzený!

Príďte sa pozrieť a zoznámiť sa s metódami zobrazenia, interpretáciou prvkov, miest
a lokalít Novej Dubnice a s rôznymi výtvarnými technikami, ktoré sú vhodné

pre prácu v plenéru ako je napríklad kresba a maľba.
Na plenéri sa predstavia  známi aj menej známi výtvarníci nášho regiónu,

ktorí sa pokúsia vytvoriť obrazy motivované Novou Dubnicou. 

Mesto Nová Dubnica Vás pozýva
v sobotu 9. septembra 2017 od 10:00 do 18:00 hod. do parčíku pri kultúrnej besede

na VÝTVARNÝ PLENÉR výtvarníkov z Novej Dubnice a okolia
spojený s KULTÚRNYM PROGRAMOM a KURZOM KALIGRAFIE



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:

Noel Šimko, Michaela Bočejová, Matej Egly, Daniel Remšík, 
René Kristián Kaukal, Linda Mazánová, Patrik Plaštiak, 
Timea Strižencová, Maxim Habšuda, Melisa Habšudová, 
Michaela Foltinová, Svetlana Hollá, Kristína Brindzová, 
Peter Bezdeda, Maxim Tomáš Kračun, Mathias Leitmann, 
Eliška Fúsiková a Mia Habšudová.

Opustili nás:

Eduard Janošík, Peter Cigánik, Magdaléna Gážiová,
Anna Paulovičová, Paulína Vlasková, Valeria Škrovánková, 
Ing. Ján Kramárik, Stanislav Vlach.

Spoločenská kronika

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Horymir Netuka
Dňa 26. augusta uplynulo 16 rokov od úmrtia      
Horymira Netuku, majstra športu v boxe a tréne-
ra. Spomínajú manželka s rodinou. Za tichú spom-
ienku ďakujeme.

Ing. Juraj Benčík
To, že rana sa zahojí je len zdanie, v srdci zostáva 
bolesť a spomínanie. Dňa 9. 8. 2017 uplynulo 3. vý-
ročie, čo nás opustil náš milovaný manžel a otec 
Ing. Juraj Benčík. S láskou spomínajú manželka, 
syn s priateľkou a ostatná rodina.   

Ing. Emil Václav
Dňa 11. augusta uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a otec Ing. Emil Václav. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka, deti, otec a súrodenci.  

Mária a Rudolf Ulmanoví
Spomienky na vás, rodičia drahí, sú v našich srd- 
ciach ukryté, nezabudli sme a spomíname na  
chvíle s vami prežité. Dňa 17. 8. to bolo už 20 rokov, 
čo nás opustila Mária a 3. 9. to bude už 23 rokov, 
čo nás opustil Rudolf Ulmanoví. S láskou, pokorou                                                                                                          
v srdci a úctou spomínajú synovia Jozef, Rudo         
a Pišta s rodinami a ostatná rodina, príbuzní             
a známi. 

Helena Dubničková
Dňa 10. augusta uplynul rok od smrti našej ma-
mičky a babičky pani Helenky Dubničkovej. S lás-
kou spomínajú dcéry s rodinami. 

Ing. Pavel Kozár
Dňa 30. augusta uplynie 20 rokov, čo nás náhle 
opustil manžel a otec Ing. Pavel Kozár. S láskou 
spomínajú a za tichú spomienku od priateľov           
a známych ďakujú manželka a dcéry s rodinami. 

Ľubomír Dolinay 
Dňa 16. 8. uplynul rok, čo si nás navždy opustil. Kto 
ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nezabudne. 
S láskou spomínajú mama, sestry a bratia s rodi-
nami. 

Pavol Dušička
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach žiješ stále s nami! S láskou na Pavla 
Dušičku spomína manželka a deti s rodinami. 

Anna Zacharová
Dňa 30. augusta 2017 uplynie 5 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná manželka, mama, 
babka a prababka Anna Zacharová. Kto ste ju 
poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel Ján, 
syn a dcéra s rodinou.

Rastislav Rác
Dňa 19. augusta uplynulo 5 rokov, odkedy nás 
opustil milovaný syn, brat a strýko Rastislav Rác. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Mária Alexandra Sliepková
Dňa 13. 8. 2017 uplynulo 25 rokov odkedy navždy 
dotĺklo láskavé srdce našej milovanej mamy               
a babky Márie Alexandry Sliepkovej, rod. Tare-
kovej. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s 
nami za celú rodinu tichú spomienku. Syn Jozef 
s rodinou. 

Margita a Ondrej Horňákoví
Slza smútku tíško tečie po tvári, bolesť v srdci 
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň              
v našich srdciach zahorí. Dňa 25. 7. a 7. 8. si pripo-
míname výročie našich drahých rodičov, Margity 
a Ondreja Horňákových. S láskou spomína dcéra 
Gitka s deťmi. 

Ing. Ján Mráz
Dňa 19. septembra uplynie 5 rokov, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Ing. Ján Mráz. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S 
úctou a vďakou spomína manželka, deti a vnuci. 

Tomáš Šimanský
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 12. augusta uplynuli 
tri roky, čo nás náhle opustil náš milovaný syn.               
S úctou a láskou spomínajú rodičia, brat, priatelia 
a známi. 

Jozef Doboš
Dňa 22. júla sme si pripomenuli 5. smutné výro-
čie úmrtia Jozefa Doboša. Už len kytičku kve-
tov Ti môžeme na hrob dať a pokojný spánok Ti                              
priať. S láskou spomínajú tí, ktorých si tu zane-
chal, manželka s rodinou. Ďakujeme všetkým, 
ktorí si na neho spomenú.

Ján Kramárik
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým 
priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí 
prejavmi sústrasti, kvetinovými darmi a svojou 
účasťou na poslednej rozlúčke s Jankom Kramá-
rikom dňa 3. augusta 2017 nám pomohli zmierniť 
náš hlboký žiaľ. Manželka Eva s rodinou.

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Dňa 19. 07. 2017 v čase od 21.00 hod., mestská polícia realizo-
vala preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na odhalenie 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov osobám 
mladším ako 18 rokov v pohostinstve v Novej Dubnici, v spolu-
práci s OO PZ Dubnica nad Váhom. 

Pri vykonávaní opatrení bolo postupované v zmysle zákona č. 
219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov 
a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb 
v znení neskorších zmien a doplnkov za dodržania ustanovení 
zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších zmien 
a doplnkov.

Voči osobám neboli použité donucovacie prostriedky, nedošlo 
k predvedeniu osôb na oddelenie mestskej polície a nebolo zis-
tené žiadne konanie vyžadujúce následné riešenie veci v zmysle 
zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien 
a doplnkov.

V súvislosti s predajnými trhmi na Mierovom námestí dňa 01. 

09. 2017, mestská polícia žiada majiteľov motorových vozidiel, 

aby počas prípravy a trvania uvedenej akcie od 31. 08. 2017 v čase 

od 22:00 hod. do 01. 09. 2017 do 17:00 hod. rešpektovali obmedze-

nie 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.

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
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

ME
ST

SK
Á 

POLÍCIA NOVÁ DUBNICA
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Lyžiarsko-turistický oddiel

Hodový zápas vyhrali Novodubničania

Florbalisti v slovenských 
súťažiach

Priateľská návšteva
hokejbalistov 

Od roku 1960 bol súčasťou 
TJ TATRAN aj tento oddiel. 
Vďaka nadšeniu jeho členov 
pod vedením Jindřicha  Ju-
reka svojpomocne vyrobili 
konštrukciu a osadili nad 
Novou Dubnicou v oblasti 
Púčková - Slimáková 300 m 
dlhý lyžiarsky vlek. 

Aj bez techniky na úpravu 
svahu (šliapalo sa lyžami) sa 
podarilo trénerom J. Jurekovi 
a O. Uherovi naučiť slušne ly-
žovať hlavne chlapcov. Šikovní 
boli napr. bratia Jamborovci     
a Minárikovci, ktorí na MSR 
dosiahli pozoruhodné výsled-
ky. Okrem oddielu TJ praco-
val J. Jurek aj s krúžkom pri                  
2. ZDŠ. V slovenskej lige mlá-
deže boli tiež úspešní. Keďže 
klimatické podmienky boli 
neisté, zameral sa výbor už 

TJ SLOVAN  ZVS začiatkom 
70-tych rokov pozornosť na 
lokalitu Zliechov-Javorinka. 
Zásluhou Ivana Markoviča                  
a M. Fuku sa podarilo úradne 
zabezpečiť pozemok a v roku 
1973 sa mohli začať práce na 
budovaní strediska. Už v roku 
1978 bolo funkčné, aj keď ne-
dokončené. Pozornosť bola 
venovaná aj mládeži. Tú umne 
získavali zanietení lyžiari T. 
Petr (populárny MONTI), M. 
Minárik a ďalší. V 80-tych ro-
koch sa výcviku detí venovalo 
až 6 trénerov. Zúčastňovali sa 
pretekov úrovne SR s peknými 
výsledkami. Stredisko sa po-
stupne technicky vylepšovalo 
s pomocou výboru TJ dobro-
voľníkov (J. Šimko, J. Fulek, P. 
Vašek, rodičia brigádnou for-
mou). Areál slúži do súčasnos-
ti zásluhou mnohých dobrovoľ-

níkov na slušnej úrovni. Chýba 
asi už len umelé zasnežovanie. 

Otcom a dušou pešej tu-
ristiky bol od počiatku Ivan 
Markovič, ktorý jej zasvätil 
celý svoj plodný život. Pri po-
tulkách                  s mláde-
žou objavoval nové        a nové 
krásy prírody. Organizoval s 
nimi putovné tábory po celej 
ČSSR. Pravdepodobne začiat-
kom 80-tych rokov založil pre 
širokú verejnosť POCHOD 
VĎAKY - neskoršiu Novo-
dubnickú 25-tku. Organizoval 
ju aj keď v závere už značne 
zdravotne oslabený počas 27 
ročníkov. Angažoval sa v turi-
stickom hnutí, bol aj členom 
vrcholných turistických orgá-
nov. Jeho zásluhou bola No-
vodubnická 25-tka         v roku 
1996 zaradená do se-        riálu 
celosvetového stretnutia turis-
tov - IVV. Po jeho úmrtí v roku 
2004 bola činnosť T.O. v Novej 
Dubnici prerušená. Je chvá-
lyhodné, že súbežne vznikol 
v roku  1980 O.T. pri TJ Druž-
stevník Kolačín. Jeho 1. pred-
sedom bol R. Dulka. V začiat-
koch bola činnosť menej častá. 
Zúčastňovali sa akcií iných 
oddielov. Získavaním skúse-
ností organizovali aj vlastné 
výlety - napr. Celoštátny Zraz 
turistov v Bardejove. Po roku 
2003 za predsedovania J. Krá-
lika pre verejnosť organizovali 

pravidelne spolu s futbalista-
mi vianočné stretnutie na Kýš-
kach. Výrazné oživenie nastalo 
v roku 2009 príchodom S. Kačí-
kovej. Dokázala stmeliť členov 
a s podporou mesta sa oddiel 
stal nástupcom turistiky. Od 
roku 2010 KST Kolačín pokra-
čuje v tradícii Novodubnickej  
25-tky dnes už 28. ročníkom, z 
úcty a vďaky jej zakladateľovi 
pod názvom „Novodubnic-
ká 25-tka Ivana Markoviča“. 
Súčasne       s presmerovaním 
hlavnej trasy prinavrátili jej 
štart do Novej  Dubnice a pon-
úkajú účastníkom najatrak-
tívnejšie miesta nášho okolia. 
Oživením pre verejnosť je Ján-
ský haluškový festival. Dôleži-
tou je výchova mládeže súťaž-
nou formou  TURISTICKEJ 
ZDATNOSTI. Svoj čas obetuje 
hlavne Ľ. Bielik a p. Hálová                                             
a výsledkom sú tituly MSR 
mládeže T:Z: J. Kotúčovej                          
a M. Hudcovského a dospelý 
MSR Ľ. Caltaš. Oddiel orga-
nizuje tématické zájazdy po 
Európe a viacdňové turistic-
ké výlety. Členmi oddielu sú 
aj novodubničania a svojou 
činnosťou upútali aj turistov                     
z okolitých obcí. Počet členov 
sa pohybuje okolo čísla 80.  

Zo spomienok zakladateľov
a kroník vybral M. Ondřejíček

V sobotu 18. augusta sa už 
tradične stretli pri hodovom 
futbalovom zápase tí naj- 
odvážnejší z obce Kolačín            
a mesta Nová Dubnica. 

Aj napriek nepriaznivému 

počasiu v poobedňajších ho-
dinách proti sebe nastúpili na 
futbalovom ihrisku v Kolačíne 
Starí páni z Kolačína a Výber 
mesta Nová Dubnica. Tento 
rok opäť prišiel hájiť česť No-

vej Dubnice primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec a zá-
stupca primátora Bc. Pavol 
Pažítka. Víťazstvo si odniesli 
Novodubničania, ktorí pora-
zili svojich súperov 3:0. O dva 

krásne góly sa zaslúžil Pavol 
Trokan a posledný víťazný gól 
strelil Jaroslav Múčka. 

„Chcel by som všetkým,  
ktorí sa zúčastnili hodového 
zápasu poďakovať, že prišli aj 
v nepriaznivom počasí. Zápas 
sa niesol v duchu fair play, 
čo je v takýchto zápasoch sa-
mozrejmosťou. Hráči Novej 
Dubnice išli od prvej minúty 
naplno a postupne pridávali, 
na čo nestihli zareagovať hráči 
Kolačína. To sa samozrejme 
prejavilo na výsledku. Zápasu 
chýbal už len väčší počet divá-
kov“,  zhodnotil na záver zápas 
zástupca primátora Bc. Pavol 
Pažítka. Víťazom srdečne gra-
tulujeme!

J. Bajzíková

V sezóne 2017/18 náš klub 
predstaví 2 tímy v dvoch ce-
loštátnych súťažiach: Muž-
ská 1. liga (M1) a Juniorská 
extraliga (JEX). 

Vzhľadom na náročnosť 
oboch líg sme začali letnú už 
na začiatku júla. Počas trénin-
govej jednotky sme absolvovali 
kondičné cvičenia na atletickej 
dráhe na mestskom štadióne                                                                    
a loptové hry rozvíjajúce herné 
myslenie na umelom trávniku. 
Ďakujeme mestu Dubnica nad 
Váhom za sprístupnenie tých-
to plôch na trénovanie. 

V auguste sme sa už pre-
sunuli do haly, kde pracujeme 
na technike, streľbe a hernej 
spolupráci. V rámci prípravy 
absolvovali muži prípravne 
zápasy proti skúseným extra-
ligistom FBC Trenčín a AS 
Trenčín, ktoré síce prehrali, 
ale ukázali, že letná príprava 
im dala dosť veľké kondičné 
základy, na ktorých môžu sta-

vať počas celej sezóny.
Program domácich zápa-
sov mužov (M1) a juniorov 
(JEX) na mesiac august          
a september 2017:
JEX štvrtok 31. 8. 2017 o 16:00 
Snipers Bratislava

M1 nedeľa 3. 9. 2017 o 14:00 
Meteníci Likavka

JEX sobota 16. 9. 2017 o 14:00 
ŠK 1. FBC Zvolen

JEX nedeľa 17. 9. 2017 o 11:00 
FBC Mikuláš Prešov

M1 sobota  23. 9. 2017 o 17:00 
Snipers Bratislava

JEX štvrtok 28. 9. 2017 o 18:00 
Florbalový klub AS Trenčín

Ďalšie podrobnosti tykajúce 
sa klubových noviniek, výsled-
kov tímov alebo termínov tré-
novania mládeže môžete nájsť 
na stránke www.fl orbaldca.sk 
alebo na tel. čísle 0902 957 900.

Samo Antal

V stredu 23. augusta sa v zasadačke Mestského úradu zišli 
hráči KSD Nová Dubnica spolu s primátorom mesta Ing. Petrom 
Marušincom a jeho zástupcom Bc. Pavlom Pažítkom. KSD Nová 
Dubnica získali tento rok titul majstri Trenčianskej hokejbalo-
vej ligy. Primátor mesta im osobne zablahoželal k ich krásnemu 
úspechu. Viac informácii sa dozviete v nasledujúcom vydaní     
Novodubnických zvestí.

MKST poskytuje možnosť zaučiť deti bezplatne do ta-
jomstiev zaujímavého športu. 
Podmienkou je školský vek a záujem. Hracie dni sú 
utorky a štvrtky od 17.00 hod. v Dome športu na poscho-
dí. Info: 0911 263 380 (Ujo Milan).

Zliechov Javorinka, 90-te roky.

Ivan Markovič, rok 1997. Foto: Peter Jelínek.

HISTÓRIA ŠPORTU V NOVEJ DUBNICI

Dajte deti na stolný tenis


