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Vianočné zvyky a tradície
Slovensko je nádherná krajina, bohatá okrem iného, na
rôzne zvyky a tradície, ktoré
sa líšia nielen z kraja na kraj,
ale aj od doliny k doline. To,
čo nás všetkých spája, či sme
veriaci alebo neveriaci, je to,
že 24. decembra spoločne
zasadneme k štedrovečernému stolu a tešíme sa na
chvíle strávené v kruhu najbližších, s ktorými si vychutnáme večeru.
Štedrá večera
Väčšina domácností na západnom Slovensku začína
štedrovečerné hodovanie oblátkami. Spôsob ich konzumácie je však odlišný. Niektoré
domácnosti ich jedia s medom,
iné s cesnakom alebo len čis-

té, bez ničoho. Čo sa týka
polievok, ponuka je naozaj
pestrá. V slovenských domácnostiach sa môžeme stretnúť
s typickou kapustnicou s hubami, s mäsom, bez mäsa, so
slivkami alebo so smotanou.
V niektorých domácnostiach
pripravujú na Vianoce šošovicovú, hríbovú, hrachovú či
rybaciu polievku. Môžeme sa
však stretnúť aj s netradičnou
hŕstkovou, ktorá sa pripravuje spoločne z fazule, hrachu
a šošovice. Ako druhý chod sa
zvykne v tejto časti Slovenska
pripravovať typická ryba na
viacero spôsobov s majonézovým šalátom. Niekde robia namiesto majonézového šalátu
zemiakovo – cibuľový a napríklad v Bratislave nie je ničím

výnimočným, ak sú prílohou
ku hlavnému jedlu, namiesto
prácne pripraveného zemiakového šalátu, len obyčajné
opekané zemiaky.
Aj na strednom Slovensku
sa štedrá večera začína oblátkou s medom. Potom sa pre
zdravie zje strúčik cesnaku,
ktorý sa môže zajesť krajcom
chleba. Nasledujú opekance
s makom. Potom sa už podáva
klasická voňavá kapustnica
s mäsom, klobásou a hríbmi.
Druhý chod tvoria vyprážaná ryba, či už kapor alebo ﬁlé
s klasickým majonézovým šalátom. Na Kysuciach sa v tento
deň neje nič mäsové. Kysučania tak môžu zabudnúť na výbornú kapustnicu a na Štedrý
večer sa musia namiesto nej

uspokojiť s hrachovou polievku so slivkami. Potom nasleduje ryba a majonézový šalát.
V oblasti južného Slovenska,
v okolí Levíc sa zase po oblátke podáva hustá rybacia polievka – halászlé. Hlavné jedlo
tvorí v tejto oblasti netradične
pečený pstruh s opekanými
zemiakmi. Na Orave je zas nesmierne obľúbená kapustnica,
ktorá sa pripravuje s hubami,
údenou rybou, so smotanou
a zemiakmi. Zvykne sa podávať spoločne so zemiakovou
kašou. Na ich štedrovečernom
stole nemôže chýbať ani hríbová mliečna polievka s údeným
kolenom a klobásou.

Ustanovujúce mestské
zastupiteľstvo
Ustanovujúce mestské zastupiteľstvo zvolal primátor
mesta na utorok, 4. decembra 2018.
Po jeho otvorení predniesol
správu o priebehu a výsledku
volieb do orgánov samosprávy mesta predseda mestskej
volebnej komisie Ján Krumpolec.
Nasledovalo zloženie sľubu novozvoleného primátora
Petra Marušinca a poslancov
mestského zastupiteľstva. Vo
svojom krátkom vystúpení primátor poďakoval za prejavenú
dôveru a vyslovil presvedčenie, že aj v nasledujúcom
volebnom období sa podarí
dosiahnuť splnenie volebné
programu.
Poslanci schválili poverenie
Vincenta Bezdedu zvolávaním mestského zastupiteľstva
v prípadoch podľa § 12 zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Schválili tiež poslancov,
ktorí budú vykonávať funkciu
sobášiaceho – Michala Bukovčáka, Lukáša Cucika, Štefana
Dvorského, Ivetu Pekařovú,

Pavla Pažítku, Petra Perichtu a Tomáša Zemka. Zároveň
poverili Martu Babukovú vykonávaním občianskych pohrebov.
V ďalšom bode rokovania
odhlasovali personálne zmeny v komisiách pri mestskom
zastupiteľstve, v komisii na
ochranu verejného záujmu pri
výkone funkcionárov a v zložení redakčnej rady, ktoré prinášame na strane 2.
Poslanci schválili aj doplnenie zásad odmeňovania
poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií pri
MsZ, Výboru m.č. Kolačín ako
i členov zboru pre občianskych
záležitosti a členov redakčnej
rady Novodubnických zvestí,
určili plat primátora, ktorý bol
zvýšený o 5 percent a odmenu
hlavnej kontrolórke mesta. Zároveň rozhodli aj o preplatení
nevyčerpanej dovolenky primátorovi mesta.
Celý zápis z rokovania mestského zastupiteľstva nájdete
na internetovej stránke mesta
www.novadubnica.eu.
JUDr. Dagmar Gregušová

(pokračovanie na 6. strane)

Oznam o úradných hodinách mestského úradu počas vianoc
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že dňa 27. decembra 2018 (štvrtok) bude pre verejnosť
otvorený. V dňoch 28. decembra 2018 (piatok) a 31. decembra 2018 (pondelok)bude pre verejnosť zatvorený.
V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť: Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej
(042 44 20 398) alebo Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej (042 44 25 484).
Zabezpečenie pohrebu: Potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície. Pohrebné náležitosti vyriešite
v pohrebných službách: STYX (0918 040 060, 0949 576 586), M. Kondel (042 44 34 236, 0905 991 398), A. Dado (042 44 21 949, 0904 504 498).
Pri občianskych pohreboch kontaktujte: p. Vranovú (0917 273 675), p. Babukovú (0903 956 466).
Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad (042 44 31 053).
V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159.

Primátor mesta Peter Marušinec skladá sľub.
Foto: Peter Jelínek
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Rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice

Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej
učebne v Základnej škole na ulici J. Kráľa
Za ostatné roky sa v Základnej škole na Ulici Janka
Kráľa zriadilo a zmodernizovalo viacero učební.

Požiarna zbrojnica v Kolačíne pred rekonštrukciou. Po
ukončení bude ponúkať viac možností pre členov. Foto: DHZ.
Písal sa rok 2016, kedy mesto Nová Dubnica na čele
s primátorom mesta Petrom
Marušincom a hlavnými zástupcami dobrovoľných hasičov z Kolačína, zasadli za
spoločný stôl, kde prerokovali a dohodli projekt ,,Rekonštrukcia a nadstavba požiarnej zbrojnice Kolačín“.
Tento projekt dostal reálne
kontúry v mesiaci september
2016, kedy mesto zadalo predmet zmluvy na zhotovenie
projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie. Následne prebehli všetky potrebné
konania a vydanie stavebného povolenia. To už sa písal
rok 2017. Stavebné povolenie
bolo na svete a tak sa mohlo
mesto pustiť do výberu zhotoviteľa diela cestou verejného
obstarávania. Tieto potrebné
úkony nás posunuli do mesiaca október, kedy mesto
podpísalo zmluvu o zhotovenie
diela. Práce začali ihneď. Dobrovoľný hasiči si presťahovali
svoju zasadaciu miestnosť do
prístavby kultúrneho domu
a ostatné technické vybavenie
do dočasnej plechovej garáže.
Práce sa začali v útrobách
požiarnej zbrojnice, kde sa
vybúrali všetky priečky, ktoré
oddeľovali priestory zasadacej miestnosti od garážových
priestorov. Po búracích prácach nasledovalo vyznačenie
základových pásov, následné
vyrezanie betónov, vykopanie
rýh a zaliatie betónom. Nasledovalo zaizolovanie základov
a vymurovanie nosných priečok. Práce sa presunuli na
strechu zbrojnice, kde sa
zdemontovala izolačná vrstva strechy a rozobrali atikové
múry. Nasledovalo vyrezanie
otvoru pre nové železobetónové schodisko. Prišlo na rad
šalovanie obvodového venca

a schodiska a následné vyviazanie armatúry a samotná
betonáž. Medzitým sa pripravovali obvodové a priečkové
dielce. Po vytvrdnutí obvodového venca sa začala montáž
dielcov a tak požiarna zbrojnica postupne dostávala svoj
nový vzhľad. Na rad prišiel
väzníkový krov s plným debnením, atikové dielce a v neposlednom rade vrchná vrstva,
krytina. Okenné otvory vyplnili nové plastové trojkomorové
okná. Nové rozvody elektriky,
rozvody vody, kanalizačné
potrubie je taktiež na svojom
mieste. V garážových priestoroch pribudla konštrukcia pre
sadrokartón.
Blíži sa koniec roku 2018
a musím napísať, že sen sa
stáva skutočnosťou. Budova
požiarnej zbrojnice sa zväčšila
o celý jeden pôdorys. Budúca
zasadacia miestnosť, dve šatne, sociálne zariadenia pre
ženy a mužov, plnohodnotná
kuchynka a zväčšené garážové priestory budú dávať dobrovoľným hasičom priestor na
rozvoj svojej činnosti či už pri
výchove mladých hasičov, ale
aj zásahovej činnosti a v neposlednom rade pri plnení kultúrno-spoločenských akciách.
Stavebné práce budú pokračovať aj v roku 2019.
Na záver by som rád poďakoval vám všetkým, ktorí sa
podieľate na danej rekonštrukcii, Petrovi Marušincovi, zamestnancom mestského úradu a poslancom mestského
zastupiteľstva za spoluprácu
a ﬁnančné pokrytie tejto rekonštrukcie. Zároveň patrí poďakovanie ministerstvu vnútra za schválenie dotácie na
danú rekonštrukciu.
J.Lehocký

Posledné učebne, ktorých
inventár si ešte pamätajú žiaci
zo sedemdesiatych rokov, sú
odborné učebne fyziky a chémie. Veľmi sme sa teda potešili, keď Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
zverejnilo výzvu na predkladanie projektových zámerov na
budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných
učební v základných školách.
Zriaďovateľ školy, mesto Nová
Dubnica, podal 16. 6. 2017 žiadosť o nenávratný ﬁnančný

príspevok. Takmer po roku
bolo mestu doručené Rozhodnutie o neschválení žiadosti.
Z dôvodu nedostatku ﬁnančných prostriedkov určených
na vyčerpanie, vo výzve rozhodol riadiaci orgán o neschválení žiadosti. Dňa 5.11.2018 bola
mestu doručená Informácia
o začatí konania o zmene
rozhodnutia o neschválení
ŽoNFP. Finančné prostriedky
určené na výzvu boli navýšené
a po preukázaní splnenia podmienok poskytnutia ﬁnančného príspevku sa mestu otvorila
možnosť na schválenie žiadosti o NFP a tým aj realizáciu
projektu.
Hlavným cieľom projektu

s názvom „Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole
J. Kráľa Nová Dubnica“ je
vytvorenie podmienok pre
zlepšenie a rozvoj kľúčových
kompetencií a zručností žiakov školy v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej
orientácie a potrebami trhu
práce. Realizácia projektu má
za cieľ prispieť k zdokonaleniu
spôsobilostí žiakov v oblasti
prírodovednej
gramotnosti
a ich prírodovedného myslenia, schopnosti poznávať
v oblasti vedy a techniky,
schopnosti pozorovať a experimentovať. Tieto ciele budú
dosiahnuté prostredníctvom

investície do materiálno-technického vybavenia odborných
učební. V prípade schválenia
žiadosti o NFP sa v rámci projektu zrealizuje obstaranie didaktických pomôcok na predmety fyzika, chémia a biológia.
Pribudnúť by mali aj interaktívne tabule a dataprojektory
do učební, laboratórne pracoviská pre učiteľa a žiakov, laboratórne skrine na pomôcky,
žiacke stoly a stoličky.
Mgr. Martin Staňo
Mgr. Janka Oriešková

Personálne zmeny v komisiách
pri mestskom zastupiteľstve
Poslanci schválili komisie pri mestskom zastupiteľstve, zvolili predsedov a členov komisií:
Komisia ﬁnančná a majetková

Komisia výstavby, územného
plánovania a dopravy

Komisia životného prostredia,
ekológie a verejného poriadku

Bc. Pavol Pažítka (predseda)
Ing. Jozef Straka
Ing. Dr. Martin Kalafut
Ing. Irena Kunertová
Ing. Peter Klimovský
Bc. Štefan Cucík
Mgr. Andrej Michalčík

Michal Bukovčák (predseda)
Ing. Juraj Krivda
Ing. Michal Rafaj
Ing. Peter Lendel
Ľubomír Galovič
Ing. Matej Rehák
Ľudovít Kusý

Ing. Jana Šošovičková, PhD. (predseda)
Mgr. Jana Komorášová
Ing. Ľubomír Kunert
Ing. Mária Proškovcová,
Mgr. Jana Hajašová
Mgr. Iveta Pekařová
Paulína Pružincová

Komisia kultúry

Komisia sociálna, zdravotná a bytová

Komisia školstva

Štefan Dvorský (predseda)
Zdenka Bieliková
Lukáš Cucík
Mgr. Drahomíra Holbová
Ing. Mgr. Marián Šupák
Matej Plánek
Michal Štefan

MUDr. Mária Augustínová (predseda)
Marta Babuková
Kamila Poláčková
Helena Faturíková
Ing. PhDr. Drahomíra Janíková
Júlia Králiková
Mgr. Peter Púš

RNDr. Peter Perichta, CSc. (predseda)
Mgr. Tibor Kramár
Bc. Pavol Pažítka
Dana Talajková
Marta Babuková

Komisia stratégie rozvoja

Komisia na ochranu verejného
poriadku

JUDr. Miroslav Holba (predseda)
Ing. Lubomír Kunert
Bc. Jozef Bukovčák
Ing. Peter Lendel
Ing. Michal Rafaj

Výbor mestskej časti Kolačín
Jaroslav Tlapák (predseda)
Jozef Lehocký
Miroslav Ovečka
Marta Pšenáková
Zuzana Lesníková
Bc. Erika Múčková

Bc. Jaroslav Marušinec (predseda)
Bc. Štefan Cucík
Mgr. Tomáš Zemko

Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie funkcionárov
Mgr. Tomáš Zemko (predseda)
RNDr. Peter Perichta, CSc.
Štefan Dvorský

Komisia športu a mládeže
Vincent Bezdeda (predseda)
Andrea Vaská
Miroslav Floriš
Juraj Horník
Jaroslav Tlapák

Redakčná rada Novodubnických zvestí
Bc. Pavol Pažítka (predseda)
JUDr. Miroslav Holba
Štefan Dvorský
Marta Babuková
Júlia Králiková

www.novadubnica.sk

VIANOCE

Ako prežiť prípravu na Vianoce
a nezahynúť prepracovaním...
Umytie linky takisto – veď slnečné lúče v zime nesvietia
tak silno, že by ukázali fľakance na dvierkach (veď preto neumývame tie okná predsa). Ak
sú okná prifúľanejšie, nečistoty sa dajú výborne zakryť snehom v spreji, aspoň sa ľahšie
bude navodzovať predstava,
že nasnežilo. Na upratovanie
vnútri skriniek, skríň či leštenie lustrov ani nepomyslite –
návšteva ani Ježiško predsa
do skríň nakukovať nebude
a kto by už liezol na luster...
Skrine sa predsa upratujú
vtedy, keď neviete nájsť obľúbený kus odevu a v hneve vyhadzujete veci rad za radom,
nie? A napadla ma kacírska
myšlienka – keď pootvárame
všetky okná a narobíme prievan, tak vlastne odfúkne prach
a nielen z lustrov, či?
Vianočná nálada sa týka všetkých členov domácností.
Od dievčat z kultúry som
dostala za úlohu v tomto
predvianočnom čase nemoralizovať nad environmentálne závažnými problémami, nepoučovať o dôslednom
triedení odpadov, ale naladiť
sa na vianočnú nôtu a prispieť článkom povzbudivým,
v zime zahrejúcim.
Neviem, ako vy, ale ja dva
týždne pred Vianocami začínam panikáriť, lebo zatiaľ
čo ja nestíham riešiť pracovné povinnosti a bežný život
po práci, kolegyne už riešia,
koľko druhov pečiva, koláčov
a medovníkov stihli po nociach a víkendoch upiecť a že
už vyzdobili stromček a balili
darčeky a umývali okná a vedia, kde sa dá kúpiť najväčší
a najchutnejší kapor. Vydesene si spomeniem na moje
okná, ktorých sa od leta nedotkla živá duša, k pečeniu ma to
veľmi neťahá (aj tak by som tie
koláče najviac jedla ja a kto potom tie kilá zo mňa odstráni?)
a darčeky nakúpim až potom,
keď príde výplata...
Dlho som sa bála, že mám
nejakú chybu na chromozóme XX, keď nedokážem predsviatkovo zamakať a vyčariť
supersviatky tak, ako ostatní.

Našťastie, kamošky sú na to,
aby pomohli v kríze, takže pri
pohári vareného vína sme to
prebrali a vyšlo nám, že okrem
mňa sú aj mnohé ďalšie, ktoré
odmietajú predvianočný zhon
a riešia prípravu na Vianoce
trochu inak.
Takže,
milé
slovenské
gazdinky, ktoré trávite čas
predvianočný zbesilým naháňaním sa za ideou „dokonalej
domácnosti“ spočívajúcej vo
vygruntovanom, vyleštenom,
vyvoňanom byte, nastajlovanom na vianočný spôsob, so
samozrejmými 12-timi druhmi
vianočného pečiva, ak nechcete po štedrej večeri od únavy
zaspať na gauči ešte predtým,
ako Popoluška otvorí prvý
oriešok, ponúkame vám niekoľko tipov na zmenu prístupu
k príprave na Vianoce.
Upratovanie
Priznávam, trochu upratať
treba – utrieť prach, povysávať neporiadok po zdobení
stromčeka, pozbierať a odložiť
porozhadzované veci – proste,
to, čo najviac kole oči, urobiť
treba. Ale – hlavne treba zhodnotiť, čo robiť netreba: okná,
kým pri pohľade cez ne rozlíšite, či je deň alebo noc, nechajte
na pokoji, však do leta vydržia.

Vianočná výzdoba
Byt vyzdobíme, ako sa patrí,
hlavne keď nám pri zdobení
ide v telke vianočná rozprávka
a popíjame kávu s vaječným
likérom (prípadne zameňte
za akýkoľvek iný povzbudzujúci lektvar). Ak pri dekorovaní
bytu vymýšľame nové možnosti a spôsoby spolu s rodinou
či kamoškami, tak to nie je
povinnosť, ale zábava. A platí
pravidlo: čo je ozdobené, to je
upratané! Svetielka, sviečky,
ihličie aspoň vo váze, voňavé
dekorácie - to je to pravé orechové, čo pomôže navodiť vianočnú atmosféru, nech sa deje
čokoľvek.
Varenie, pečenie
Variť treba. Jesť musíme.
Ale - bez stresu! Vianočný
šalát spravím deň vopred, takisto aj polievku (u nás sa je
rybacia). Tak môžem ísť na
námestie zaspievať si koledy.
A aby som nemusela variť
všetko, tak tatko robí kapustnicu, s jedlom sa podelíme.
Ja mu naložím domov šalát
s rybou, on mne donesie kapustnicu. Prípravu a zdobenie
stola treba prideliť potomkom
či iným prítomným. A na prvý
či druhý sviatok vianočný sa
treba ísť najesť niekam k rodine, a varenie je týmto vybavené (len nemôžu sa riadiť týmto

Jeden z receptov zo zásoby koláčov lenivej ženy: Guľky z BB pudingu
Čo treba: 20 dkg práškového cukru / 15 dkg masla / 2 lyžice kakaa (klasického tmavého) /
2 balenia BB pudingu / 1 dcl mlieka / 1 bal. vanilkového cukru / 1/2 dcl rumu / Čerešňový/
višňový kompót / kokos.
Ako na to: Všetko okrem kokosu a čerešní zmiešame nad parou, tvarujeme guľky do ktorých
vložíme čerešňu či višňu. Obalíme v kokose, uložíme na papierové košíčky. Nič nevaríme!
Guľky robíme väčšie, nech nevypadne čerešňa a nech sa moc nenagúľame!

článkom všetci, lebo by nebolo
navarené nikde). Pečenie – to
je ťažší oriešok. Výhodu majú
tí, ktorým ešte fungujú babky
alebo prababky, ktoré v duchu gazdinkovských tradícií
nabalia celej rodine krabice
s koláčmi. Dá sa to riešiť aj
dohodou kamošiek, kolegýň či
v rodine – ja napečiem toto, ty
napeč druhé, časť vymeníme.
Kamoška si zasa radšej dostatočne včas pred Vianocami objedná 50 zákuskov u cukrárky.
A keď už zlyhajú iné možnosti
- pripravme také koláče, ktoré majú čo najjednoduchšiu
prípravu a ťažko ich pokaziť.
Najlepšie sú nepečené alebo
tzv. jednohrncovky – všetky
ingrediencie zmiešaš dokopy,
vyleješ na plech, upečieš a hotovo. Ja si vždy na Vianoce robím jeden z receptov zo zásoby koláčov lenivej ženy - guľky
z BB pudingu.
Darčeky
Teraz vraj ﬁčia hand –made,
ručne vyrobené. Ale tie, ktoré sme nenašli zmysel života
v háčkovaní, pletení, patchworku či inej kreatívnej činnosti,
a popri tom si ešte aj triezvo
uvedomujeme, že nie každý
obdarovaný by pri tomto type
darčeka omdlieval od šťastia,
postupujeme nasledovne: Dospelým peniaze alebo alkohol.
Alebo oboje. Deťom nad 12
rokov peniaze a sladkosti. Nie
alkohol. Nepomýliť darčekové
obálky!!! Deťom pod 12 rokov
– bohužiaľ, treba ísť do obchodu alebo, ak ešte stíhame, tak
cez e-shop nakúpiť hračky, hry,
plyšáky, bicykle a všetko to, čo
detváky iniciatívne napísali
Ježiškovi. Sebe zo všetkého
uvedeného niečo.
Je dôležité uvedomiť si, že
Vianoce prídu tak či tak – aj
do vygruntovaného bytu, aj do
chlievika, aj do tých bytov, čo
sú niekde medzi tým. A že je
jedno, či budeme pri rozprávke vychrumkávať veľa druhov
pečiva, alebo si otvoríme kupované keksíky či nakrájame
tanier ovocia – ak sme zdravo
založená rodinka. Hlavne, že
pred tou rozprávkou budeme
naozaj sedieť a bude nám fajn.
Za všetky lenivé gazdinky
vám odkazujem, že nám tieto pravidlá pomerne fungujú
– síce niektoré opustili manželia, s niektorými sa nerozprávajú svokry, ale inak
– SME V POHODE!
Katarína Bašná
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Slovko pre manželov
Dôvera medzi manželmi je ako sklo. Nech je akákoľvek silná,
je rovnako krehká.
Môže sa rozbiť jediným skutkom nevery, zneužitia alebo
násilia. Alebo ju môžu zničiť nahromadené „nevinné“ lži,
zavádzanie, kritické poznámky či neláskavé zaobchádzanie.
Tam, kde je dôvera, tam sú manželia schopní otvorene hovoriť
o svojich najhlbších pocitoch, nádejach a obavách, o svojich
radostiach a žiaľoch, myšlienkach a snoch.
Táto otvorenosť vedie potom k rastu ešte mocnejšej dôvery,
ktorá umožňuje ešte väčšiu otvorenosť.
Štefan Wallner, SDB

Mystické symboly
vianočných sviatkov
Vianoce sú sviatky, ktoré
väčšina z nás hlboko preciťuje možno aj vďaka akýmsi
mystickým symbolom. Všetko, čím si v tomto období ozdobujeme príbytok, má hlbší
duchovný význam – naplniť
ľudí v tieto sviatočné dni duchovnou silou.

spája s vyššími stupňami života. Sú ozvenou nebeskej hudby a mnohé z nich majú vraj
pôvod v týchto neviditeľných
zboroch.

Vianočný stromček
Údajne symbolizuje Pána
ako strom života. Je znakom
jeho prítomnosti v našom srdci. Jedna z legiend uvádza, že
zvyk ozdobovať stromček vznikol v roku 573. Písomné zmienky hovoria, že v Európe sa vianočný stromček začal zdobiť
v oblasti terajšieho Nemecka
až okolo roku 1600.

Kiežby všetci ľudia našli
svoje vianočné symboly, aby
sa ich srdcia mohli vznášať vysoko, nielen počas vianočných
sviatkov. Vianoce sú tou správnou chvíľou, aby to v sebe každý odhalil a precítil.
Zároveň dovoľte, aby som
vám pre potešenie duše
a srdiečka dala recept, ktorý
u mňa vytvára asociácie spomienok na detstvo. Je to cibuľový koláč so slaninkou.

Vianočné piesne
Majú údajne silu, ktorá ľudí

Eva Vetrová
predsedníčka klubu dôchodcov

Cibuľový koláč podľa receptu Evy Vetrovej.
Kysnutý cibuľový koláč
Suroviny: 300g polohrubej múky / 3 dcl mlieka / 2 dkg čerstvých kvasníc (nie sušené) / trošku cukru / 1 kávovú lyžičku
soli / 2 dkg roztopeného masla / 200g údenej slaniny / 100g
cibule / 3 strúčiky cesnaku / 2 vajcia / rasca.
Postup: Pripravíme si kvások. Vypracujeme vláčne cesto.
Cesto dáme na vymastený pekáč, posypeme rascou a necháme kysnúť. Medzitým opražíme slaninku. Dáme na pásiky pokrájanú cibuľu a cesnak a spolu všetko orestujeme.
Túto zmes rozložíme na kysnuté cesto a pečieme v rúre 20
minút. Vajcia rozhabarkujeme v 4 polievkových lyžiciach
mlieka, pridáme trošku soli a oblejeme nimi koláč a dáme
do rúry na 15 minút ešte zapiecť.
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MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE

Mikuláš v MŠ na Ulici
Komenského sady

December 2018

Mikuláš zavítal 6. decembra
do kina Panorex

Deti sa radovali z adventných kalendárov.
Rozprávkové bytosti sa zjavili v podaní našich pani učiteliek Milky, Táničky a Majky v Materskej škole Petra
Jilemnického – jej EP Komenského sady – v divadle
„Mikuláš“.
Scéna vypracovaná do detailov bola raﬁnovanou súčasťou deja a dotvárala symboliku
atmosféry. Postavy ako šité na
mieru dokázali improvizovať,
čo je dôležité, keď sú divákmi
tí najmenší.
Samozrejme,
„Mikuláš“

nemohol odísť bez toho, aby
nedal deťom sladkú odmenu.
Deti boli spokojné, nadšene
tlieskali a tešili sa z adventných kalendárov.
Vážime si prácu pani učiteliek, ktoré sú nielen učiteľkami, mamami, vychovávateľkami, ale i herečkami, keď je to
potrebné a keď sa snažia urobiť všetko pre to, aby deťom
vytvorili priaznivé prostredie
v materskej škole.

Úvod patril Divadlu pod balkónom s rozprávkou Neobyčajné ...a po predstavení prišiel medzi deti Mikuláš v sprievode
dobrodružstvo obuvníka Jakuba. Foto: Ján Krumpolec
anjelov a malých čertíkov. Foto: Ján Krumpolec

Janka Pružincová
učiteľka

Do Dubáčika prišiel
opäť Mikuláš

Vďaka štedrým sponzorom si všetky deti odnášali plnú náruč
darčekov. Foto: Petra Hrehušová

Sladké prekvapenie od ﬁrmy SWAN. Foto: Petra Hrehušová

Ďakujeme všetkým sponzorom: Kauﬂand Ilava, Tesco Nová Dubnica, Aquatec Dubnica,
Megawaste Slovakia, Party partners, JKC Trenčín, Hračkárstvo Luljakovci.

Deti privítali Mikuláša v Kolačíne

Niet nad úprimnú detskú radosť. Foto: CVČ Nová Dubnica.
Dňa 5. 12. zavítal do Centra voľného času Mikuláš.
A neprišiel sám. Tento rok zobral so sebou i čerta a dvoch
anjelikov. Máňušky Janko
a Marienka prezradili deťom,
že o chvíľu nastanú najkrajšie
sviatky roka – VIANOCE, no
ešte predtým príde Mikuláš.
A veru prišiel. Veľký kôš so
sladkosťami mu pomohli odniesť anjelik s nepodareným
čertom. Niektoré detičky ich

privítali krikom a výskotom
radosti, iné sa zase od strachu rozplakali. Mikuláš odovzdal všetkým deťom balíčky,
no čert s anjelikmi sa chceli
s deťmi tiež skamarátiť a tak
sladkosti deťom porozdávali aj
oni. Mikulášovi niektorí drobci darovali za odmenu svoju
obľúbenú dudku. Na záver sa
všetci spolu s Mikulášom odfotili a zatancovali na ich obľúbené pesničky.

S Mikulášom a čertom sa odfotografoval aj primátor Peter
Marušinec so svojimi deťmi. Foto: M. Babuková
Ozajstnou predzvesťou blížiacich sa Vianoc je sviatok sv. Mikuláša. Tento rok
zavítal aj medzi deti zo
Združenia na pomoc ľuďom

s mentálnym postihnutím už
v nedeľu 2. decembra.
Malí i veľkí ho netrpezlivo
očakávali. Keď sa aj so svojím

pomocníkom, kučeravým čertiskom, ktorý ho roky verne
sprevádza, objavil medzi dvermi, zazneli nadšené výkriky
radosti - Mikuláš, Mikuláš. Vo
svojom príhovore odovzdal
srdečné pozdravy, poďakoval sa za búrlivé privítanie
a vyzval ich k modlitbe. Potom
sa pohodlne usadil na pripravený stolec a slova sa ujala
predsedníčka združenia G.
Heldáková. Privítala všetkých
prítomných, osobitne primátora Petra Marušinca a ďalších
hostí. Skôr než začal Mikuláš
rozdávať balíčky, spríjemnili
im chvíle čakania deti zo špeciálnymi potrebami - záujmový útvar SLNEČNICE z CVČ,
ktoré pod vedením učiteľky
L. Hnilkovej pripravili pekné
hudobno-tanečné pásmo. Za
svoje vystúpenie zožali veľký
potlesk.
Konečne nastala dlho oča-

kávaná chvíľa. Očká detí pokukávali po vreci s balíčkami
a nevedeli sa dočkať sladkých
dobrôt. Postupne všetci pristúpili k Mikulášovi, prevzali
si od neho darček a dostali
požehnanie. Jeden z balíčkov
si uchmatol aj čertisko a nenápadne si ho schoval pod kožuch. Tí odvážnejší sa s Mikulášom a čertom na pamiatku
vyfotografovali.
So želaním požehnaných
sviatočných dní, veľa šťastia
a úspechov, sa so všetkými sv.
Mikuláš rozlúčil a prisľúbil, že
o rok určite príde zas .
Potom sa už deti rozšantili
a posedenie pokračovalo v milej a srdečnej atmosfére. Všetkým, ktorí sa na organizovaní
tejto akcie podieľali, patrí poďakovanie.
M. Babuková

www.novadubnica.sk

FOTOREPORTÁŽE
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Zapaľovanie prvej a druhej adventnej sviece na Mierovom námestí

Moderátor zapaľovania
adventných sviečok L. Cucík.

Prvú adventnú sviečku zapálil spolu s primátorom
mesta olympijský víťaz Janko Zachara.

Druhú adventnú sviečku zapálil známy
novodubnický fotograf Peter Jelínek.

Prvá sviečka na adventnom venci zapálená.

Sviatočná atmosféra na Mierovom námestí,
po zapálení 2. adventnej sviečky.

V úvodnom programe sa predstavil Miešaný
spevácky zbor Nová Dubnica.

Bohatý program si pripravili aj žiaci ZŠ Janka Kráľa.

Fotograﬁe zo zapaľovania adventných sviečok: Peter Jelínek a Peter Čačko.

Vianočný program pripravila 8. decembra
v Panorexe Tanečná škola LT – Len tanec

Ďalší úspech nádejných
novodubnických talentov
Žiaci Súkromnej základnej školy v Novej Dubnici
a súčasne členovia Amavet
klubu č. 966 Pollo - Adrián
Kaštíl a Erick Vozár sa 8.
a 9. novembra 2018 zúčastnili v Bratislave celoštátneho
kola 21. ročníka Festivalu
vedy a techniky AMAVET.

Klobúk dole chlapci! Silvester Chorvát (2. vpravo) a Mário
Luljak(1. vpravo) - zakladatelia tanečnej školy LT - Len tanec.

Veľké prekvapenie ihneď na
začiatku - Dominika Mirgová.

Skvelý výkon všetkých účinkujúcich - sme na vás pyšní!

Celý program mal úžasnú atmosféru a bol do detailu
prepracovaný.

Šťastní trenéri so svojimi
zverencami.

Na celoštátne kolo postúpili z krajského kola, konaného
v Partizánskom. Ich projekt
„Záchranárska trikoptéra“, na
ktorom pracovali pod vedením
Ing. Rasťa Hollého, bol vysoko
hodnotený už v krajskom kole.
V náročnej konkurencii

sa im podarilo v celoslovenskom ﬁnále postúpiť na EXPO
SCIENCE Pardubice, čo je pre
žiakov základnej školy jeden
z najväčších úspechov.
Porotcami i návštevníkmi
bola ocenená najmä kreativita a samostatnosť pri tvorbe
ich projektu, ktorý získal tiež
špeciálnu cenu v technických
disciplínach od Google Slovensko.
Gratulujeme a veríme, že
o nich ešte budeme v budúcnosti počuť!
Jana Šošovičková

Tvorcovia záchranárskej trikoptéry (zľava Adrián a Erick) sa
tešia z postupu do medzinárodnej súťaže. Foto V. Kaštílová.
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NECHAJTE SA POZVAŤ

XVII. reprezentačný ples
mesta Nová Dubnica

POVINNE O VÍNE (prednáška)
Piatok 18. januára o 17.00 hod.
Kultúrna beseda

9. február 2019 o 19. hod.
Kursalon Trenčianske Teplice

Objavte s nami svet vína. Počas interaktívnej prednášky sa
zoznámite s históriou vína a vinohradníctva, vinohradníckymi
oblasťami, ako aj spoznáte tie najtypickejšie odrody. Niečo si
povieme aj o snúbení vína a nápojov.
Objavte svet vín, ktoré sú spoločníkom rôznych spoločenských
podujatí a sami uvidíte, že základné informácie o víne patria
k užitočným a praktickým informáciám pre každého človeka.
Svet vín spoznáte s malým rodinným vinárstvom Havlík Winery
z južnoslovenskej vinárskej oblasti, strekovského rajónu. Vinárstvo
budované na viac ako 30-ročnej rodinnej tradícii sa venuje výrobe
biovín tradičnými metódami.
Vstupné: 5 eur/osoba (vstupné zahŕňa účastnícky poplatok,
ochutnávku vín a záhryz). Vstupenky budú v predaji od 3. januára,
možnosť rezervácie od 3. decembra.

Do tanca a na počúvanie hrá HAPPYBAND ORCHESTRA,
ABBA REVIVAL a ľudová hudba LEOŠA STANĚKA.
Moderuje Martina Kacinová.
V programe môžete obdivovať živé sochy
a skvelú tanečnú šou tanečnej školy LT- Len tanec.
Gurmáni si prídu na svoje pri bohatých švédskych stoloch
a druhej večeri. Pripravený je prípitok, víno
a nealko podľa chuti.
Samozrejme nebude chýbať ani polnočná tombola.
Vstupné: 55 eur
Predpredaj, informácie a rezervácie:
Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica,
042/44 33 484 kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk

KONCERT HELIGONICA
Nedeľa 24. februára o 16.00 hod.
kino Panorex

Kapela Heligonica vznikla v apríli 2016, no do povedomia sa dostala v januári v roku 2017, keď vstúpila do mediálneho priestoru
TV Šlágr. Od tej doby sa Heligonica zaradila medzi lídrov tejto TV
a je veľmi žiadaná u organizátorov rôznych podujatí.
Ich piesne majú v sebe prvky tradičnej slovenskej dychovky kombinované so šťavnatou kysuckou melódiou. Jedinečnosť a špeciﬁkum Heligonici spočíva aj v tvorbe vlastných autorských piesní.
Vstupné: 7€. Vstupenky v predaji na oddelení kultúry a športu
MsÚ Nová Dubnica od 7. januára 2019.

Vianočné zvyky a tradície
(pokračovanie z 1. strany)
Na východnom Slovensku
sa večera väčšinou začína
malým príhovorom, potom
spoločnou modlitbou a poďakovaním. Ako prvé sa jedia
oblátky s medom, po nich
chlieb so soľou. Kapustnica
sa pripravuje s klobáskou
a hríbikmi. Po polievke sa jedia pirohy plnené bryndzou,
cibuľou, syrom a so zemiakmi.
Potom nasleduje ešte hrachová polievka a po nej aj ryba
a majonézový šalát. Na záver
sa podávajú lokše s makom,
teda večera je naozaj štedrá. Aj v rámci východu však
existujú odlišnosti. Napríklad
v okolí Trebišova sa do vianočnej kapustnice pridáva
pretlak a ryža a je sa ku nej

tradičný zemplínsky koláč.
Ryba sa okrem vyprážania
upravuje aj pečením a pirohy,
ktoré sú pre túto oblasť jedinečné, môžu byť plnené čisto
len zemiakmi a jedia sa spoločne so šošovicovým, alebo
fazuľovým prívarkom. Niekde
dokonca nejedia rybu, ale klasické rezne.
Zaujímavé je aj zvykoslovie
Na západnom Slovensku sa
pod obrus vianočného stola
dávajú šupiny z kapra alebo
priamo peniaze, aby sa zabezpečil dostatok ﬁnancií po celý
rok. Inde si práve preto dávajú
chlieb s napichanými mincami pod stôl. Všade počas štedrej večere svieti svieca ako
symbol Vianoc a v kresťansky
založených rodinách sa cho-

dí po „Betlehemské svetlo“,
zväčša do kostola. Kysucké
rodiny nechávajú zasvietené
svetlo vo všetkých miestnostiach.
Na severnom Slovensku je
zvykom fúkanie sviečky. Keď
dym z nej stúpa rovno dohora, bude daný človek celý rok
zdravý. Ak však dym stúpa
krivo alebo do boku, môže sa
obávať zdravotných problémov. Zdravie na nasledujúci
rok častejšie predpovedá rozkrojené jabĺčko, ak má jaderník pekný, hviezdičkový tvar,
znamená to, že bude dobrý
rok a všetci budú zdraví.
Na východnom Slovensku
je netradičným tiež zvyk,
podľa ktorého sa pred večerou
všetci umyjú vo vode s mincami, aby boli celý nasledujúci

rok zdraví a bohatí.
Pokojné a požehnané Vianoce
Hoci sú zvyky a tradície
rozličné, jedna vec je spoločná. Na celom Slovensku
sa na Štedrý deň, jeden
z najkrajších dní v roku, tešia
všetci bez rozdielu veku. Je
nielen oslavou narodenia Ježiša Krista, ale aj momentom,
keď sa môžeme po roku opäť
v neopakovateľnej atmosfére
stretnúť so svojimi blízkymi
pri jednom stole a tešiť sa na
nádielku darčekov od Ježiška.
Prajeme
Vám
pokojné
a požehnané vianočné sviatky
plné pohody a radosti.
-sk-

www.novadubnica.sk

Z bloku mestskej polície
Dňa 26.11.2018 o 12.57 hod. telefonicky oznámil hliadke MsP
občan mesta, že bol svedkom pokusu o krádež v predajni drobného tovaru na MN 7. Hliadka na mieste zistila od majiteľky predajne, že v čase asi 12.45 vošli do predajne dvaja muži, pričom ju
jeden z dvojice zabával a druhý vošiel do kancelárie, kde zobral
peňaženku, v ktorej mala 700€. Páchateľ bol vyrušený predavačkou, ktorá začala kričať o pomoc, pričom sa zľakol, peňaženku
odhodil na zem a utiekli na osobnom motorovom vozidle smerom
na Trenčiansku Teplú.
Mestská Polícia upozorňuje občanov, hlavne majiteľov
predajní a ich zamestnancov, aby boli obozretní a všímaví
hlavne v tomto predvianočnom období, kde je zaznamenaný
zvýšený nápad obdobnej trestnej činnosti.

Dotácia na modernizáciu
kamerového systému
Za účelom dosiahnutia cieľov v oblasti stratégie prevencie mestskej kriminality,
zvýšenia pocitu bezpečnosti
a kvality života občanov, bola
mestu schválená dotácia zo
štátneho rozpočtu na rok
2018 vo výške 10 000,00 eur
na modernizáciu kamerového systému.
Mesto Nová Dubnica sa na
tomto projekte bude spolupodielať sumou 2 500,00 eur.
Kamerový systém sa postupne buduje od roku 2003.
V súčasnosti je v meste nainštalovaných 18 kamier na
najfrekventovanejších miestach. Po pozitívnych skúsenostiach s klesajúcim počtom prípadov vandalizmu a narúšania
verejného poriadku, mesto
na rozšírenie monitorovacieho systému vynakladalo aj
vlastné ﬁnančné prostriedky.
Keďže niektoré kamery boli
inštalované pred 10 rokmi, ich
technický stav je nevyhovujúci, snímané záznamy nepostačujú na individuálnu identiﬁkáciu osôb.

Vzhľadom na ich stav
a zvýšený počet priestupkov
za posledné 3 roky, kde bol zaznamenaný nárast o viac ako
1500 priestupkov oproti roku
2014 , mesto chce poskytnuté
ﬁnančné prostriedky použiť
na modernizáciu kamerového
systému. Dôjde k obmene 2
otočných kamier modernými
zariadeniami na Mierovom
námestí, kde sa nachádzajú
pohostinstvá a 90% obchodov.
Samotná realizácia projektu
začne v jarných mesiacoch
roku 2019.
Od modernizácie kamerového systému očakávame
zníženie pouličnej kriminality,
vyššiu objasnenosť priestupkov, skvalitnenie ochrany verejného poriadku a zvýšenie
pocitu bezpečia u občanov
a návštevníkov mesta.
„Tento projekt bol ﬁnančne
podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.
Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

„Tento projekt bol ﬁnančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality“.

Spoločenská kronika
Privítali sme najmenších:
Alexej Pšenák, Oliver Jančík, Ján Janičík, Lucia Urbánková.
Smútime:
Karol Novotný, František Matula st., František Matula
ml., Anton Furmánek, Ján Pribil, Emília Vršanská, Jolana
Zahradníčková, Mária Sýkorová, Pavel Chabada, Anastázia
Laššová, František Liška, Ing. Zdenka Masárová, Oľga
Němcová, Milan Šulko.

OZNAMY

Ján Boko
Už len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať,
spokojný večný spánok ti môžeme priať. Dňa
13. marca sme si pripomenuli 27. výročie,
čo nás navždy opustil manžel, otec, svokor
a dedko Ján Boko. S láskou spomínajú manželka, deti Oľga a Ján s rodinami a nevesta
s rodinou.
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Anna a František Vlasákovci
V týchto dňoch uplynie 24 rokov a 19 rokov, čo
nás navždy opustili rodičia Anna a František
Vlasákovci, ale v našich srdciach žijú stále.
Spomienku si navždy uchovajú dcéry s rodinami.

Miroslav Boko
Čas plynie a nevráti, čo vzal. Ostali len spomienky a v srdci žiaľ. Aj keď si odišiel, niet Ťa
medzi nami, ale v našich srdciach, Mirko, budeš žiť stále s nami.
Dňa 19. decembra uplynú dva roky, odkedy
nás navždy opustil milovaný syn, manžel,
otec, dedko a brat Miroslav Boko. S láskou
spomínajú mama, manželka, syn s rodinou,
sestra a brat s rodinami.

Miroslav Donoval
Dňa 3. decembra uplynuli 4 roky, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, dedko
Miroslav Donoval. S láskou spomínajú manželka Magdaléna, mama (prababka), 4 deti,
vnúčence a ostatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku

František Matula st.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa dňa 15. 11. prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, tatinom, dedkom, starým otcom,
svokrom Františkom Matulom. Ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš
hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naša vďaka Štefanovi
Wallnerovi a pohrebnej službe Styx.

Jaroslav Lančin
Dňa 13. 12. je jeden rok, čo nás opustil náš milovaný syn Jaroslav. S láskou spomínajú rodičia, deti, bratia a ostatná rodina. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.

František Matula ml.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym
a spolupracovníkom, ktorí sa dňa 28.11.2018 prišli rozlúčiť
na poslednej ceste životom s našim drahým Františkom
Matulom. Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary
a príhovor farára Dušana Vaňka. Naši drahí navždy zostanú v našich srdciach.Smútiaca rodina.

Ján Ďuriš
Dňa 1. januára sme si pripomenuli smutné
4. výročie, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ján Ďuriš. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Július Mlynár
Dňa 18. 1. 2019 uplynuli 4 roky, odkedy nás opustil náš milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko Július Mlynár. S láskou a úctou
spomínajú manželka, dcéry s rodinami a rod. Kotláriková. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Nocľaháreň otvorená Dotácia pre knižnicu
aj túto zimu
Mesto Nová Dubnica sprevádzkuje v období od 11/2018
do 03/2019 nocľaháreň pre
ľudí bez domova. Nocľaháreň mesto zriadilo na adrese
Sad Duklianskych hrdinov
88/9, 018 51 Nová Dubnica.
V nocľahárni sa fyzickej
osobe v nepriaznivej sociálnej
situácii, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
poskytuje ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie
a obuv. Utvárajú podmienky
na vykonávanie nevyhnutnej
základnej osobnej hygieny,
prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín. Ide
o zabezpečenie nevyhnutných
podmienok pre uspokojenie
základných životných potrieb
pre cca 15 ľudí bez domova.
Ubytovanie v nocľahárni
sa poskytuje na základe žiadosti a zmluvy uzatvorenej
s ubytovaným v čase denne
od 19.00 hod. do 7.00 hod. nasledujúceho dňa. Kritériá
príjmu do nocľahárne sú pre
občanov bez prístrešia, hmotná alebo sociálna núdza, vy-

hovujúci zdravotný stav (bez
prenosných ochorení), schopný sa pohybovať a postarať sa
o seba. Ubytovaný pri nástupe
do nocľahárne dostane pridelené lôžko a do zariadenia si
môže priniesť len najnutnejšie
osobné veci.
Ubytovaným je poskytované ošatenie, hygienické
a zdravotné potreby, čaj, jedno
teplé jedlo denne.
Ubytovanie je možné odmietnúť, ak je ubytovaný pod
vplyvom alkoholu alebo iných
omamných látok, odmietne sa
podrobiť hygienickej očiste,
bol vylúčený zo zariadenia pre
závažné porušenie prevádzkového poriadku.
Žiadame obyvateľov mesta, ak majú doma nepotrebné
ošatenie (vetrovky, svetre, pulóvre, tielka, slipy a ponožky),
aby tieto doniesli do nocľahárne v čase od 19.00 hod. do 20.00
hod. na uvedenej adrese (budova bývalej základnej umeleckej školy).
Mgr. Zuzana Vanková
vedúca OSVaOS

„Čítam, čítaš, čítame“ je názov projektu, s ktorým sa naša
knižnica uchádzala o dotáciu z FPU.
Aj v tomto roku úspešne. Fond na podporu umenia podporil
mestskú knižnicu sumou 1 800 €. Vďaka tejto podpore môžeme
naďalej rozširovať a aktualizovať knižničný fond o nové a hodnotné knižné tituly od slovenských i svetových autorov, pre deti,
mládež i dospelých, čo bude prínosom pre našich čitateľov.
Aj v ich mene ďakujeme, M.B.

Knižnica počas sviatkov
Výpožičný čas mestskej knižnice počas vianočných sviatkov:
Piatok
Štvrtok
Piatok
Pondelok
Streda
Štvrtok
Piatok

21. 12. 2018:
27. 12. 2018:
28. 12. 2018:
31. 12. 2018:
2. 1. 2019:
3. 1. 2019:
4. 1. 2019:

Obedná prestávka: 11.45 – 12.15 hod.

9.00 – 15.00
9.00 – 15.00
9.00 – 15.00
Zatvorené
9.00-15.00
9.00-15.00
9.00-15.00
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Milulášsky futbalový turnaj žiakov

Odovzdanie medailí hráčovi FK Nová Dubnica - Jurkovi
Janíkovi, za umiestnenie mužstva žiakov FK Nová Dubnica.
V sobotu 8. decembra sa
v Športovej hale v Novej
Dubnici uskutočnil ďalší
ročník Mikulášskeho turnaja vo futbale starších žiakov
U 15 a mladších.
O víťaznú trofej bojovalo
šesť tímov, ktoré hrali kaž-

dý s každým. Novovzniknutý
FK Nová Dubnica pokračuje
v dlhoročnej tradícii, ktorú založil mládežnícky tréner Milan
Úradník. Teší nás, že všetkých
pätnásť zápasov sa odohralo
v duchu fair play a tímy ukázali súťaživosť a snahu o čo
najlepší výsledok až do konca.

Od začiatku ostatných prevyšovali Led. Rovne a Dubnica,
ku ktorej sa v závere priklonilo šťastie a odniesla si víťazný
pohár. Dubnica aj Led. Rovne
po dvoch výhrach sa rozišli vo
vzájomnom dueli nerozhodne 1:1. Keď oba tímy vyhrali
aj ďalšie duely, vyzeralo to, že
o víťazovi rozhodne skóre. Po
výhre Dubnice nad Ilavou potrebovali na prvenstvo vyhrať
Led. Rovne minimálne o gól,
no prinajmenej 5:4, lebo pri
rovnakom rozdieli by mali menej strelených gólov. Kolačín,
ktorý bojoval o tretiu priečku,
uhral bezgólovú remízu, po
ktorej sa z prvenstva tešili
Dubničania, ktorí mali o dva
body viac ako sklári.
Výsledky: N. Dubnica – Led.
Rovne 0:6, Dubnica – Bolešov
4:0, Kolačín – Ilava 4:0, N. Dubnica – Dubnica 2:4, Led. Rovne
– Ilava 5:0, Bolešov – Kolačín
1:1, Ilava – Bolešov 2:1, Led.
Rovne – Dubnica 1:1, N. Dubnica – Kolačín 2:2, Dubnica –
Kolačín 5:0, Led. Rovne – Bo-

lešov 5:0, N. Dubnica – Ilava
2:2, N. Dubnica – Bolešov 4:0,
Ilava – Dubnica 1:7, N. Dubnica – Led. Rovne 0:0. 1. Dubnica
5 4 1 0 21:4 13 2. Led. Rovne 5 3
2 0 17:1 11 3. Kolačín 5 1 3 1 7:8
6 4. N. Dubnica 5 1 2 2 10:14 5 5.
Ilava 5 1 1 3 5:19 4 6. Bolešov 5
0 1 4 2:16 1
Po turnaji ocenili najlepších Milan Úradník a predseda športovej komisie Vincent
Bezdeda. Najlepší hráč bol
Dominik Hajdina (FK Nová
Dubnica), za najlepšieho brankára vyhlásili Maroša Mojta
z Ilavy a najlepším strelcom sa
stal Patrik Vajdík z Led. Rovní.
Vďaku za pomoc pri organizovaní turnaja sa chceme poďakovať mestu Nová Dubnica
a okrem mesta si zaslúžia poďakovanie aj p.Jozef Záhorský
a kvarteto mladých rozhodcov
Kupecký, Husár, Vaský a Balážik.
Andrea Vaská
predseda FK Nová Dubnica

Mikuláš prekvapil v herni MKST
MKST v spolupráci s oddelením kultúry a športu MsÚ
zorganizovali tradičný stolnotenisový turnaj pre školskú mládež mesta.
Účasť až 19-tich hráčov je
prísľubom do budúcnosti. Deti
srdnato bojovali o svoju česť.
Práve po skončení ﬁnálového
zápasu sa zrazu ozvalo mohutné búchanie na dvere! A čo
„čert nechcel“ - objavil sa Mikuláš aj s čertom. Nasledovala
„spoveď“, aj radostné odpovede na jeho otázky.
Keďže ani čert nedáva nič
zadarmo, začala sa „kultúra“

vo forme improvizovanej poézie aj pekného spevu. Ostatní
museli ukázať čo-to zo svojho
stolno-tenisového umenia.
Potom Mikuláš s čertom
slávnostne vyhlásili výsledky
turnaja a navyše obdarovali
zúčastnených bohatým prídelom vitamínov. Pri rozlúčke
popriali hráčom veľa športových úspechov a pozdravili
DOVIDENIA!
Výsledky turnaja:
1. miesto: Prachár Nicolas,
2. miesto: Tomanička Tomáš,
3. miesto: Veselka Richard,
4. miesto Kaiser Filip.

Turistické okienko

Oceňovanie pod Inovcom
V sobotu 24. novembra sa členovia KST Kolačín zúčastnili Jesenného stretnutia turistov Trenčianskeho kraja na Inovci, ktoré
bolo spojené s oceňovaním najaktívnejších členov.
Ocenení za KST Kolačín boli majstri Trenčianskeho kraja v pretekoch turistickej zdatnosti – Filip Vranka, Simona Ondrejcová
a Eliška Katerinčinová a z členov Patrik Trsťan – za aktívnu činnosť v prospech klubu. Oceneným boli odovzdané ceny a diplomy
a my im aj touto cestou ďakujeme za ich celoročnú prácu v klube.

Plán hlavných podujatí KST Kolačín v roku 2019
6. 1. 2019 - Trojkráľový výstup na Markovicu
31. 1. 2019 - Výročná členská schôdza
23. 2. 2019 - Zimné stretnutie turistov na Baske
26. 4. 2019 - Dubnická 30-ka
11. 5. 2019 - Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
25. 5. 2019 - Krajské preteky turisticko-orientačného behu
22. 6. 2019 - Jánsky haluškový festival
29. 8. 2019 - Po stopách SNP na Markovicu
August 2019 - Klubový zájazd /Choč a okolie/
23. 11. 2019 - Jesenné stretnutie turistov na Inovci

Vyhlasovanie víťazov v réžii Mikuláša a čerta.

POZVÁNKA
MKST Nová Dubnica v spolupráci s oddelením kultúry
a športu MsÚ pozývajú na 20. ročník turnaja v stolnom tenise pre neregistrovaných hráčov - občanov Novej Dubnice.
Uskutoční sa na Štefana dňa 26. 12. 2018 v Dome športu so
začiatkom o 15.00 hod. Kategória: Dospelí (muži a ženy).
Podmienkou je dobrá nálada, športová obuv do haly a vlastná raketa. Organizátori sa tešia na Vašu účasť!
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