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Láska je môj pohyb

Pozývame Vás do divadla!

Reprezentačný ples mesta

Vernisáž výstavy Predstavujeme osobnosti mesta - Miriam Tancerová.
Viac na strane 6.

Divadelná komédia Klamstvo s E. Vášáryovou už v marci u nás!
Prečítajte si na strane 6.

Aký bol tohtoročný XV. ples?
Pozrite si fotograﬁe z plesu na strane 5.

Stretnutie s občanmi

Verejné stretnutie s občanmi v Kolačíne.
V stredu 8. februára privítali primátor mesta Ing. Peter Marušinec v kultúrnom
dome v Kolačíne spolu so
svojím zástupcom Bc. Pavlom Pažítkom, prednostkou
MsÚ Ing. Evou Lackovičovou a poslankyňou MsZ
za miestnu časť Kolačín
PaedDr. Soňou Kačíkovou
všetkých obyvateľov, ktorí sa
chceli dozvedieť o plánoch
mesta a mestskej časti Kolačín na rok 2017 a zároveň
chceli dostať odpovede aj
na svoje otázky, týkajúce sa
problémov v mestskej časti
Kolačín.
V úvode stretnutia primátor
oboznámil občanov s plánmi
mesta, ktoré sa budú realizovať v tomto roku. Budú sa
rekonštruovať sprchy v mestskom futbalovom klube, bude
sa meniť celá dlažba v športovej hale pri mestskej plavárni,
taktiež sa bude dopracovávať
projektová dokumentácia pre
vybudovanie prístavby Zariadenia pre seniorov. V tomto
roku sa bude realizovať aj
projektová dokumentácia a samotná výstavba parku Jiřího
Krohu, kde bude umiestnená
busta Jiřího Krohu.

Radi by sme vyhoveli požiadavkám rodičov, a preto budeme otvárať novú triedu v MŠ
na ulici Jilemnického.
Mestský rozpočet obsahuje
takisto aj ﬁnančné prostriedky
na vybudovanie spomaľovačov. V roku 2017 sa bude riešiť
aj asfaltovanie medzi garážami, parkoviská v Pribinových
sadoch a za zdravotným strediskom.
V marci sa uskutoční odovzdávanie 24 nájomných bytov
v bytovke Letka I., ﬁnancovaných z prostriedkov ŠFRB.
Po tejto zime, ktorá bola
veľmi intenzívna, mesto musí
vynaložiť nemalé ﬁnančné
prostriedky na opravu výtlkov.
Opravy plánujeme vykonať
ako súvislé asfaltové plochy
v miestnej časti Miklovky.
Najdôležitejšia téma všetkých občanov v meste je
projekt letného kúpaliska.
V priebehu mesiaca február
bude odovzdané stavenisko
hlavnému dodávateľovi stavby.
Na prelome mesiacov február
– marec by mali byť dokončené výkopové práce. Postupne
budeme občanov informovať
o ďalšom postupe prác, nakoľko našim cieľom je dokončiť
projekt tak, aby počas letnej

sezóny bolo kúpalisko k dispozícii našim občanom.
Čo sa týka mestskej časti
Kolačín, rozpočet v súčasnosti
zahŕňa ﬁnančné prostriedky
na nadstavbu požiarnej zbrojnice. Tieto ﬁnančné prostriedky pôjdu cez dva rozpočtové
roky, 2017 a 2018. Rozpočet ďalej zahŕňa ﬁnančné prostriedky na oplotenie multifunkčného ihriska, na asfaltovanie
miestnych komunikácii a budovanie chodníkov.
Primátor následne otvoril
diskusiu, aby si vypočul všetky požiadavky od obyvateľov

mestskej časti Kolačín.
Občanom chýba počas letných prázdnin v dopoludňajších hodinách autobusové
spojenie Dubnica nad Váhom
– Kolačín. Občania, ktorí potrebujú navštíviť lekára, majú
veľký problém s cestovaním do
Kolačína. Túto požiadavku už
mesto riešilo, žiaľ neúspešne,
no primátor prisľúbil, že urobí všetko preto, aby občanom
vyhovel.
Od obyvateľov takisto zaznela pripomienka, že nie sú označené ulice v Kolačíne. Mesto
určite bude túto požiadavku
riešiť. Na verejnom stretnutí so zástupcami mesta opäť
zaznela téma „špinavé hroby
na cintoríne vďaka stromom“.
„Zrezať 3 stromy je málo, treba dať dole aspoň 10 stromov,“
povedala obyvateľka mestskej
časti Kolačín. Primátor mesta
oboznámil občanov, že tento
výrub je veľmi náročný. Z dôvodu, že stromy sa nachádzajú
priamo nad hrobmi, ich výrub
je možný len prostredníctvom
vysokozdvižnej plošiny.
Na záver stretnutia občania
žiadali na ulici Družobnej vybudovať spomaľovač. Niektorým občanom chýba vývesná
tabuľa na cintoríne v Malom
Kolačíne.
-JB-

Z rokovania mestského
zastupiteľstva

Dňa 22. februára sa v priestoroch Kultúrnej besedy konalo mestské zastupiteľstvo.
V úvode zasadnutia hlavná
kontrolórka informovala prítomných o kontrolnej činnosti
za rok 2016.
Následne prednostka Mestského úradu predložila správu
o plnení úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie ﬁnančných
prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov. V súlade
s dotačným programom Ministerstva práce, sociálnych vecí
a rodiny SR na rok 2017 mesto
Nová Dubnica podalo žiadosť
o dotáciu na podporu rozvoja
sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately. Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej
služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov
do pobytových zariadení. Z po-

skytnutej dotácie mesto chce
zakúpiť osobné auto pre účely
roznášky obedov. Nákupom
osobného auta sa zefektívni
roznáška obedov pre 85 klientov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba.
Mesto požiadalo o poskytnutie dotácie z rezervy predsedu
vlády na akciu „Výmena výplní
okenných a dverových otvorov
za plastové na budove Domu
športu v Novej Dubnici.“ Stav
existujúcich výplní okenných
otvorov je možné charakterizovať ako havarijný.
Mesto Nová Dubnica podalo aj žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu pre rok
2017 na projekt „Zazelenanie
plôch a výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé diely“. Cieľom
projektu je zazelenanie - výsadba trávnikov, krov a drevín
v novovybudovanej obytnej
zóne.
(pokračovanie na 2. strane)

Duchovné posolstvo
„SLOVKO PRE MANŽELOV“
Mnoho manželstiev sa rozbije nie
preto, že by sa partneri k sebe nehodili,
ale preto, že nikdy nepochopili, čo je
potrebné na to, aby ich vzťah fungoval.
Obyvatelia Kolačína na diskusii so zástupcami mesta.

( Nicky a Sila Lee: Kniha o manželstve)
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Ako pokračuje
výstavba kúpaliska

Z rokovania mestského zastupiteľstva
(pokračovanie z 1. strany)
Medzi ďalšie žiadosti o dotácie patrila aj „Výmena dlažby v
športovej hale v Novej Dubnici
na ul. Jilemnického“ a dotácia
na projekt „Výmena otvorových výplní (okná, dvere) na
budove kultúrneho centra Panorex“. Poslanci tento materiál zobrali na vedomie.
Mestské zastupiteľstvo na
základe prerokovaného materiálu schválilo delegátku

– Mgr. Miroslavu Múdru do
Rady školy pri Materskej škole, P. Jilemnického 12/5, Nová
Dubnica - ako zástupkyňu
zriaďovateľa s nástupom od
01.03. 2017 na funkčné obdobie
rady školy.
Piatym bodom programu
Mestského zastupiteľstva bol
návrh na rozdelenie dotácií na
rok 2017. Aj v tomto roku mesto podporí všeobecne prospešné služby a prispeje na rozvoj
verejnoprospešných cieľov or-

ganizácií formou poskytnutia
dotácií. Mestu Nová Dubnica
bolo v termíne do 15.11.2016
doručených 32 písomných žiadostí o poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta na rok 2017
v celkovej výške 100 250 eur.
Celková výška ﬁnančných
prostriedkov
vyčlenených
na dotácie mesta v zmysle
príslušných právnych predpisov, ktorá bola schválená
v návrhu rozpočtu mesta za
rok 2017 na zasadnutí MsZ

dňa 14.12.2016 bola vo výške
70 000 eur. Poslanci schválili
dotácie pre organizácie pôsobiace v meste Nová Dubnica
vo výške 69 600 eur.
V ďalších bodoch Mestské
zastupiteľstvo
schvaľovalo
kúpu nájomných bytov v polyfunkčnom bytovom dome
LETKA, prenájmy a odpredaj
pozemkov pod budovou súp.
č. 812 Považskej vodárenskej
spoločnosti, a.s. Považská
Bystrica.

Koncepcia rozvoja mesta Nová Dubnica
v oblasti tepelnej energetiky
Začali sa výkopové práce na letnom kúpalisku.
V predchádzajúcom čísle
Novodubnických zvestí sme
informovali o zámere mesta
vybudovať letné kúpalisko,
a naše kroky s týmto zámerom sa posunuli ďalej.
Dňa 13.2.2017 sa uskutočnilo odovzdanie areálu po bývalom letnom kúpalisku na jeho
budovanie. Hlavným dodávateľom stavby sa stala spoločnosť HBH, s.r.o. z Považskej

Bystrice.
Začali sme s výkopovými
prácami pre technickú miestnosť a vyrovnávacie nádrže
pre bazény. Postupne budú
zrealizované výkopy bazénov,
ktoré by mali byť hotové začiatkom mesiaca marca a následne sa začne s budovaním
stavebných objektov a energetických prípojok k objektom
letného kúpaliska.

Zdravá strava v ZŠ
na Ulici Janka Kráľa

Z dôvodu, že „Koncepcia rozvoja mesta Nová Dubnica
v oblasti tepelnej energetiky“, ktorá bola vypracovaná
v roku 2005, stratila platnosť,
mesto Nová Dubnica ako verejný obstarávateľ v roku 2016
uskutočnil výberové konanie
na zhotoviteľa novej koncepcie o tepelnej energetike. Vo
výberovom konaní uspela spo-

ločnosť Entepro, s.r.o., Istebné
na základe toho, že ponúkla
najnižšiu cenu. Koncepcia
rozvoja mesta Nová Dubnica
v oblasti tepelnej energetiky
je dôležitým dokumentom,
pretože je súčasťou územného plánu mesta. Určuje smerovanie v oblasti tepelného
hospodárstva v danom meste.
Cieľom je, aby koncepcia re-

agovala na legislatívne zmeny, technický vývoj, ako aj na
vývoj v oblasti obnoviteľných
zdrojov, pretože to má významný dopad na životné prostredie. V rámci stavebného
konania koncepcia napríklad
reguluje budovanie nových
tepelných zdrojov tepla na
území mesta pri individuálnej
výstavbe, výstavbe budov, ako

Preto v piatok, 17. februára navštívil ZŠ na Ul. Janka
Kráľa známi kuchár Vojtech
Artz, aby pripravil deťom zdravý chutný obed a zároveň pomohol svojim kolegyniam pri
ich ťažkej namáhavej práci.
Ukázať im, že zavedením nových technológií sa uľahčí práca v školskej kuchyni.
„Veľa detí v dnešnej dobe
bojuje s obezitou, ktorú si ale

väčšinou prenášajú z domácností. Škola by mohla motivovať rodičov a ukázať im, že
strava v školských jedálňach
je zdravá“, povedal Vojtech
Artz.
Deti mali veľkú radosť,
keď zbadali kuchára v čapici
a mohli ochutnať dobrotu,
ktorú im pripravil. Podávala sa ryba na zdravý spôsob.
Presnejšie, slovenská sladkovodná ryba, sumček s bazalkovými cestovinami. Všetkým
deťom obed veľmi chutil.
-JB-

Bc. Pavol Pažítka
zástupca primátora

Návšteva delegácie
z družobného mesta Dubna

Dobrý obed si deti vychutnali spolu so šéfkuchárom Vojtom.
Pri príležitosti 70. výročia
založenia školských jedální
sa spustila kampaň zdravého školského stravovania.

aj pri budovaní priemyselných
zón. V súčasnej dobe je tento
strategický dokument v pripomienkovom konaní zo strany
mesta Nová Dubnica ako aj
spoločnosti Termonova a.s.,
Nová Dubnica.

Prezentácia spoločnosti ErasData-Pro, s.r.o. v Kultúrnej besede.
Na pozvanie primátora mesta Ing. Petra Marušinca
v dňoch 10. – 13. februára
navštívila naše mesto delegácia z partnerského mesta
Dubna vedená prezidentom
Obchodnej komory v Dubne
Vladimírom Bobrovom.
Na pracovnom stretnutí
s primátorom sa rokovalo
o doteraz zrealizovaných spoločných projektoch, o návrhu
termínov ďalších výmenných
pobytov študentov (v minulých
rokoch sa tohto pobytu zúčastnili dve skupiny študentov
z Gymnázia sv. Jána Bosca
v Novej Dubnici), o možnosti ďalšej prezentácie národných kultúr v podaní žiakov
umeleckých škôl, prezentácie
v oblasti športu a tiež prezentácie obchodných spoločností
pôsobiacich v našom meste
a blízkom regióne.
Počas pobytu si skupina
podnikateľov prezrela priemyselnú zónu, navštívila ﬁrmu

TUBASPOL, s.r.o., kde s konateľom Ing. Jozefom Bajzíkom intenzívne rokovali
o spoločných prienikoch možnej spolupráce. V Kultúrnej
besede sa uskutočnila prezentácia spoločnosti ErasData-Pro, s.r.o. Bratislava, ktorá
zabezpečuje pre naše mesto
agendový systém ohľadom
výberu daní a poplatkov, databázu ulíc, obyvateľstva trvalo
bývajúcich v meste, ako aj databázu nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom
území mesta Nová Dubnica.
V diskusii na otázky zástupcov
družobného mesta na agendový systém Smartmap odpovedal riaditeľ spoločnosti RNDr.
Juraj Baráth.
V rámci spolupráce medzi
mestami, jedným zo spoločne
zrealizovaných projektov je
kniha veršovaných rozprávok
Príhody rusalky Ksjuši a jej
priateľov. Autorom je Michail
Michajlov, ktorý sa popri práci vo voľnom čase zaoberá pí-

saním básní a rozprávok. Za
účasti primátora Ing. Petra
Marušinca, riaditeľa Základnej školy Janka Kráľa Mgr.
Martina Staňa a zástupcu primátora mesta Dubna Nikolaja
Madfesa, autor Michajil Michajlov porozprával žiakom 3.

ročníka o ruských rozprávkových bytostiach a príbehoch.
So žiakmi debatoval aj o slovenských rozprávkových postavičkách a zároveň prečítal
jednu zo svojich rozprávok.
Rozprávky boli preložené do
slovenského jazyka. Pripravuje sa dvojjazyčné vydanie
knihy, ktorá bude slúžiť ako
dar školám a materským školám v obidvoch družobných
mestách. Zámerom je rozvíjať
jazykové schopnosti žiakov,
v Dubne oboznámiť žiakov
v školách so slovenským jazykom, v našich školách v meste
spestriť výuku ruského jazyka.
V rámci programu hostia
navštívili XV. Reprezentačný
ples mesta.
Primátor Ing. Peter Marušinec podotkol, že doterajšia
spolupráca bola vyhodnotená
pozitívne a vzťahy medzi obidvomi mestami sa posunuli
smerom k ďalšej spolupráci.
Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

Žiaci spoznali ruského spisovateľa Michajil Michajlova.

www.novadubnica.sk
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Detský ples v Kolačíne
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Dôležitý oznam

Chceme čisté mesto?
Znečisťovanie
verejných
priestranstiev exkrementmi
psov je problém, ktorý trápi
mnohých občanov.
Veľa zodpovedných psičkárov si uvedomuje, že jednou
z ich povinností pri venčení
psa je bezprostredné odstránenie exkrementov z verejného priestranstva. Avšak
z reakcií občanov, ktorí sa na
nás obracajú v súvislosti s potrebou riešenia problému znečistených ulíc, a hlavne zelene
v našom meste, je zrejmé, že
nie všetci si túto povinnosť
plnia.

Podľa VZN č. 15/2008 mesta
Nová Dubnica o niektorých
podmienkach držania psov
a vedení evidencie na území mesta Nová Dubnica, sa
priestupku dopustí ten, kto
psa vedie, ak zanedbá svoju
povinnosť upratovania verejných priestranstiev po znečistení psom. Za tento priestupok
je možné uložiť pokutu do výšky 33,19 eura.
Preto žiadame tých občanov, ktorí si svoju povinnosť
neplnia, aby boli ohľaduplní
k životnému prostrediu, ktoré slúži nám všetkým v našom meste.

Deti z MC Ovečkovo sa na plese poriadne vyšantili.
4. februára 2017, znova po
roku, sme sa stretli spolu
s našimi malými kamarátmi
na Detskom plese MC Ovečkova v Kolačíne.
Viac ako 50 detí spolu s rodičmi či starými rodičmi prišli tak, ako sa na ples patrí
- pekne vyobliekaní. Dievčatá
v krásnych šatočkách a chlapci ako malí gentlemani si hneď
v úvode mohli pozrieť ukážku
spoločenského tanca v podaní

nášho kamaráta Brunka a jeho
tanečnej partnerky Jessicy.
Potom prišli na rad samotné
detičky, ktoré si spolu s moderátorkou večera Ivkou Hortovou zatancovali kačací tanec,
aby si troška rozhýbali telíčka.
Pripravené boli aj ďalšie súťaže, do ktorých sa zapájali
nielen deti, ale aj ich rodičia.
Medzi deti prišli zatancovať
aj mladé mažoretky zo ZUŠ
Štefana Baláža v Novej Dubnici, ktoré svojim vystúpením

predstavili deťom aj tento druh
tanca a pobavili celé publikum.
Vďaka štedrým sponzorom
bola opäť prichystaná aj tombola s hodnotnými cenami
a vďaka šikovným mamičkám
aj chutné občerstvenie. Verím,
že celé popoludnie sme spolu
s malými kamarátmi strávili
veľmi príjemne a i samotné
deti boli na chvíľočku vtiahnuté
do víru plesových osláv, na ktoré zvyčajne chodia rodičia, keď
ich deti večer zaspia.

Vďaka opäť patrí všetkým
mamičkám, oteckom, hasičkám a sponzorom, ktorí sa
postarali o organizáciu podujatia a i fotografke Silvinke Brožekovej, ktorá vytvorila krásny
fotokútik, kde sa mohli detičky
spolu s rodičmi odfotiť v slávnostnom oblečení a mať tak
pamiatku na ich možno prvý
spoločný ples.
Zuzana Galková

Karneval v Centre voľného času
Dôležitý oznam

Kam s ojazdenými
pneumatikami?

K jedným z pravidelných podujatí poriadaným DC Dubáčik patrí aj karneval. Ani tento rok to nebolo inak. Najmenšie deťúrence Novej Dubnice vystrojené v maskách od výmyslu sveta si zatancovali na obľúbené pesničky, pričom ich rodičia mali za úlohu
hodnotiť najkrajšie masky. Najviac sa im páčili: 1. miesto: Marínka Tankovičová - slimáčik / 2. miesto: Matejko Hrubina - policajt / 3.
miesto: Emka Šupolová - tanečníčka.
Vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci prežili jedno čarovné popoludnie. Všetky masky
dostali odmenu v podobe hračky a sladkostí.

Týždeň otvorených dverí v knižnici
Radi čítate a v byte už nemáte
miesto pre nové knihy? Príďte
do knižnice, sme tu i pre Vás.
Ponúkame knihy rôznych
žánrov - romantiku, históriu,
krimi, či dobrodružstvo.
Potrebujete si doplniť vzdelanie? Máme kvalitný fond náučnej literatúry. A samozrejme,
nezabúdame ani na našich najmladších čitateľov.
Mesiac marec, zaﬁxovaný
v pamäti ako mesiac knihy, nás
k čítaniu priam nabáda. Zapadol do neho i Týždeň slovenských knižníc, v ktorom bude
mať i naša knižnica otvorené
dvere pre všetkých stálych i no-

vých čitateľov.
Od 13. do 19. marca ponúkame bezplatné zápisné tým,
ktorí sa rozhodli nás navštíviť
prvýkrát. Našim pravidelným
návštevníkom, ktorí zabudli
vrátiť vypožičané knihy načas,
odpustíme pokuty za oneskorené vrátenie.
Môžeme ponúknuť kvalitný
fond pravidelne dopĺňaný novými knihami, časopisy, bezplatný
internet, tlač z PC, skenovanie
i kopírovacie služby. K dispozícii
je i on-line katalóg, ktorý nájdete na webovej stránke mesta –
knižnica.
M. Bieliková, vedúca MsK

Ako likvidovať ojazdené pneumatiky?
Ojazdené pneumatiky, ktoré
sú pre vás odpadom, je možné ekologicky zlikvidovať
alebo recyklovať pre ďalšie
využitie.
Opotrebované pneumatiky
sa dajú využiť napr. ako súčasť
paliva pri výrobe cementu, pri
výrobe detských ihrísk a športovísk, pri výrobe strešnej krytiny atď.
Takéto pneumatiky neukladajte k zberným nádobám
a nevozte ich ani na zberný
dvor mesta. Je potrebné
odovzdať ich distribútorovi
pneumatík: je to každá fyzická
osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo
miestom podnikania na území
Slovenskej republiky, ktorá

poskytuje pneumatiky v rámci
svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi
samostatne, alebo ako súčasť
servisu; za distribútora sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja. Teda každý pneuservis
či predajňa pneumatík vám
ojazdené, opotrebované pneumatiky musia v zmysle zákona
o odpadoch bezplatne odobrať
bez podmienky viazania odberu na kúpu novej pneumatiky
alebo iného tovaru.
Myslime ekologicky a chráňme si životné prostredie aj
tým, že odovzdáme opotrebované pneumatiky na miestach,
ktoré sú na to určené a prispejeme tak k ich recyklácii.
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Akadémia
strieborného veku

Koncert k 10. výročiu založenia
Súkromnej ZUŠ v Novej Dubnici

Zaujímavá prednáška pre členov ZO JDS Nová Dubnica.
Jednota dôchodcov na Slovensku si na rok 2017 stanovila
nasledovné priority: Integrovaná sociálna a zdravotná
starostlivosť / Prirodzené
rodinné prostredie / Preventívne zdravotné prehliadky
/ Lieková politika a alternatívne lieky / Starostlivosť
o početnú skupinu seniorov
pod hranicou chudoby / Zvyšovanie osvety formou vzdelávacej činnosti.
OO JDS Ilava so sídlom
v Novej Dubnici a ZO JDS
Nová Dubnica v rámci vzdelávacieho programu Akadémia
strieborného veku usporiadal
6. februára 2017 v Kultúrnej
besede v Novej Dubnici prednášku na tému „Lieková politika a alternatívne lieky – pýtajte sa lekára“.

Lektormi prednášky boli
Mgr. Štefíková Elena MPH, vedúca oddelenia zdravotníctva
a humánnej farmácie na TSK
a RNDr. Peter Wirth, farmaceut samosprávneho kraja.
Účastníci získali dôležité
poznatky o poplatkoch za lieky,
a za ktoré lekárske úkony
môžu byť vyberané poplatky,
ako aj o postupe pri ich zaplatení, či odmietnutí zaplatiť.
Na záver prebehla diskusia,
ktorá bola obšírna a pestrá.
Predsedníčka OO JDS Mgr.
Anna Prokešová hosťom poďakovala a vyslovila presvedčenie, že sa pri podobných témach opäť stretneme.
Mgr. Margita Lamačková
predsedníčka ZO JDS
Nová Dubnica

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
MATERIÁLOVOTECHNOLOGICKÁ FAKULTA SO SÍDLOM V TRNAVE

VÝUČBOVÉ STREDISKO DUBNICA NAD VÁHOM

é
Mysli s MTF
kvalitntn
é
a bezpla m
na tvoju iSTU štúdiu
a úspešnú budúcnosť

Študijné programy:
Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
Výrobné technológie a výrobný manažment
Priemyselné manažérstvo
Personálna práca v priemyselnom podniku
Počítačová podpora výrobných technológií
Mechatronika v technologických zariadeniach

Integrovaná bezpečnosť
Materiálové inžinierstvo
Výrobné technológie
Výrobné zariadenia a systémy

Výročný koncert SZUŠ sa naozaj vydaril.
Dňa 21. februára 2017 oslávila Súkromná ZUŠ 10. výročie
svojho vzniku. Oslávencovi
prišli do sály kina Panorex
zavinšovať vzácni hostia:
pán primátor Peter Marušinec, spisovateľ Ľubomír Feldek, maliar Jozef Vydrnák,
speváčka Zuzana Mikulcová
a ďalší.
Hostia boli postupne všetci
vyspovedaní zdatným moderátorom Marekom Janičíkom.
Otázky však kládli aj deti a dali
hosťom zabrať: „Prečo keď
chlapec napíše dievčati báseň,
tá sa do neho vždy zamiluje?
A sú umelci bohatí?“, pýtali sa
deti. Preto sa nemôžeme čudovať, že večerom vládla príjemná atmosféra. Pán Feldek
dokonca škole venoval zopár
svojich rýmov a Jozef Vydrnák

vytvoril pre tieto účely na škole malú výtvarnú dielňu, ktorej
výsledky sa vystavovali aj počas slávnostného ceremoniálu
v kine Panorex.
Šarmantná speváčka Zuzka
Mikulcová nielen pekne spievala so školskou kapelou, ale
bola zároveň inšpiráciou pre
malých spevákov. Tí sa blysli
piesňou Poď von!, autora pána
učiteľa Michala Štefana a piesňou Unikát, aby vyjadrili, že
každý sme na niečo súci, každý sme výnimočný.
„Umenie patrí k životu každého človeka. Poľudšťuje ho,
učí ho vnímať dobro a krásu.
Keď sa pred desiatimi rokmi
škola zakladala, chceli sme,
aby bolo umenie dostupné
všetkým deťom,“ povedala
na úvod riaditeľka školy Jana
Kramárová. „Pre mňa je naša

škola nesmierne krásna a veselá, všade znie hudba, visia
v nej nádherné výtvarné práce, z webovej stránky a facebooku vyskakujú ﬁlmy detí.
Nezabudnuteľným je pre mňa
z minulosti napríklad muzikál
V lese, divadelná hra Kubo, ale
aj spomienka na absolventov
ako napr. Adam Pluhár, Miška Antalová, Matej Borovský,
Karin Šándorová alebo na
umelecké plenery s Oskarom
Rózsom, Richardom Rikkonom, bábkohercom Milanom
Formanom a ďalšími...
Deti určite stále majú
o umenie záujem. Cez umenie
sa dostanú k hre, ktorú stále
viac vytláčame z ich života. Ku
podivu celkom veľa našich žiakov si vybralo umeleckú školu
ako svoju budúcnosť, takže
umenie bude ich chlebíčkom.

Naši ﬁlmári točia dielka, ktoré
nám pomôžu uchovať významných rodákov v pamäti. Natočili ﬁlm o pánovi Zacharovi,
o Soničke Zeliskovej, o pánovi
Sliepkovi, o pani Chovancovej,
Silve Šantavej, ba dokonca aj
o svojej škole. Takže umenie
je aj užitočné. A umenie je určite dobré na to, aby sme sa
v dnešnom živote nezbláznili.“
Diskusie po koncerte nemali konca kraja a pokračovali aj
vo foyer kina Panorex, pri prezeraní krásnych výtvarných
prác počas rautu. Nádherné
fotograﬁe z akcie môžete vidieť na facebooku od pána Jelínka. Akcia sa vydarila, škola
dostala veľa krásnych prianí
do ďalších rokov. Tak, nech sa
jej darí aj naďalej!
JK

Golden Europea 2017 pre zbor
The Gospel Family
kultúry.

prijímanie prihlášok na bc. štúdium do 31. marca 2017
Prijíma sana
bezBc.
prijímacej
prijímanie prihlášok
štúdiumskúšky!
do 31. marca 2016
www.mtf.stuba.sk, 0918/646 064

Zbor The Gospel Family získal významné ocenenie.
Európska
únia
umenia
(EUU) je medzinárodným
spoločenstvom umelecky a
kultúrne aktívnych osôb. Od

začiatku udeľuje európsku
cenu za umeleckú a kultúrnu činnosť ako aj európsku
cenu za podporu umenia a

Od roku 2011 je súčasťou
hlavnej európskej ceny soška
„Golden Europea“, ktorá symbolizuje historický vklad nášho
„Starého kontinentu“ umeniu,
kultúre a tvorivému spolunažívaniu ľudí dobrej vôle.
Európske ceny v piatich rôznych kategóriách k dnešnému
dňu odovzdali 300 laureátom
zo 46 štátov na všetkých svetadieloch. Medzi ocenenými
sa nachádzajú rôzne veľké
osobnosti kultúry, ako je gitarista svetoznámej kapely The
Rolling Stones Rony Wood, či
operný spevák Plácido Domingo.
EUU sa zaoberalo na svojom zasadnutí v Prahe, dňa
18.11.2016, hodnotením navrhnutých kandidátov pre
ocenenie „Európska cena za
umeleckú a kultúrnu činnosť“
v roku 2017.
Spevácky zbor The Gospel
Family z Novej Dubnice bol
na návrh niekoľkých členov
prezídia EUU jednohlasne

prijatý na zoznam nových
nositeľov našej hlavnej ceny
„Zlatá Europea“ (Golden
Europea).
„Pri hodnotení zboru The
Gospel Family, bolo s uznaním vyzdvihnuté jeho pestré
repertoárové zameranie, s výrazným akcentom na kresťanskú interpretačnú a hudobnú
tvorbu. Mimoriadnou hodnotou všetkých koncertných vystúpení je taktiež silný prenos
obsahu textov piesní na diváka
s vynikajúcimi hudobnými a
pódiovými aranžmánmi, ktoré účinne a pozitívne oslovia
každého“, povedal prezident
EUU, PhDr. Petr Vašíček.
Cenu „Golden Europea“
sme prevzali z jeho rúk v Novej Dubnici v kine Panorex
8. januára 2017, na treťom zo
šiestich Trojkráľových koncertov. Je to pre nás veľká česť
a zadosťučinenie za doterajšiu
činnosť a veľký, no príjemný
záväzok pracovať viac, aktívnejšie a dôslednejšie.
Juraj Hort

www.novadubnica.sk

FOTOREPORTÁŽ
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XV. Reprezentačný ples mesta Nová Dubnica
V sobotu 11. februára organizovalo mesto Nová Dubnica svoj už XV. Reprezentačný ples. Primátor Ing. Peter Marušinec privítal spolu s manželkou hostí tradične
v nádherných priestoroch Kursalonu v Trenčianskych Tepliciach a všetky dámy potešil milým darčekom. Ples slávnostne otvorila operná speváčka Adriana Pružincová, absolventka ZUŠ v Novej Dubnici. Po slávnostnom príhovore primátora mesta nasledoval jeho úvodný tanec. TŠ Paškovcov predviedla všetkým malú
ukážku spoločenských tancov a po nej nasledoval kultúrny program. Hostia sa mohli tešiť na výbornú hudbu HAPPY BAND Orchestra, vystúpenie akrobatickej
skupiny Vertigo, či známu skupinu Vidiek a muzikálového speváka Janka Slezáka. Nechýbala ani polnočná tombola, ktorá bola aj tento rok veľmi bohatá. Počas
celého večera panovala slávnostná nálada a ako každý rok, aj tento sa plesalo až do rána.

Fotoreportáž z podujatí v našom meste

Dubnický divadelný súbor Oskar zabavil deti z MŠ a ZŠ
rozprávkou Dvaja tovariši.

Zaujímavé fotograﬁe žiakov SOŠ z odboru Graﬁk
digitálnych médií.

Dvaja tovariši - odfotiť sa s kráľom či čertom chceli
všetky deti.

Detský karneval v kine Panorex.

Porota to mala tento rok naozaj ťažké, aby vybrala tú najkrajšiu
masku.

Na konci januára sa Novodubničania výborne zabavili s
Veselou trojkou.

Vernisáž výstavy SOŠ z Dubnice nad Váhom otvoril v kine
Panorex zástupca primátora Bc. Pavol Pažítka.

Množstvo krásnych masiek si prišlo zasúťažiť a zabaviť sa.

Čajový obrad – v Historickej izbe sme mali vzácnu návštevu.
Manželia Ondejčíkovci nám priblížili svet čajov a porozprávali
o exotickom putovaní po čajových plantážach.
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KULTÚRA / POZVÁNKY

Nová Dubnica žije kultúrou

NECHAJTE SA POZVAŤ
Cyklus Predstavujeme osobnosti Novej Dubnice
Miriam Tancerová – Láska je môj pohyb

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Nedeľa 5. marca o 14:30 hod.
vestibul kina Panorex

Miriam Tancerová patrí medzi najvýraznejšie osobnosti športového života Novej Dubnice, ale aj celého Slovenska. Výstava
mapuje činnosť gymnastického oddielu, tanečného divadla Láska a jej prácu v školstve.
Výstava bude otvorená 5.3. od 14,30 – 17,00, 6.3. – 12.3. od 10,00
– 17,00 a od 13.3. - 30.3.počas kultúrnych akcií a na požiadanie.
Treba sa obrátiť na oddelenie kultúry a športu, ktoré vám výstavu otvorí.

PROGRAM PRI PRÍLEŽITOSTI OSLÁV
60. VÝROČIA VZNIKU MESTA NOVÁ DUBNICA
Utorok 14. marec o 10:00 hod.
kino Panorex
„Čo vieš o Novej Dubnici“ - vedomostný kvíz pre štvorčlenné
družstvá. Súťaž pre žiakov novodubnických základných škôl.
„Nová Dubnica v spomienkach starých rodičov“ – vyhodnotenie
literárnej súťaže.
Premietanie ﬁlmu Mesto Nová Dubnica.
Na podujatie pozývame širokú verejnosť, vstup voľný.

Február 2017
PRIPRAVUJEME
VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE

KLAMSTVO

Nedeľa 9. apríla o 14:00 hod.
vestibul kina Panorex

Piatok 24. marca o 19:00 hod.
kino Panorex

Milosrdná lož a nemilosrdná pravda. Dva mantinely, medzi ktorými sa odohráva táto divadelná komédia, a v podstate, aj celý
náš život. Stará téma, ktorá bola, je a bude vždy aktuálna - pravda a lož. Medzi tým je veľmi veľa možností. Veríme, že diváci
si vyberú tie lepšie. Že lož nebude taká milosrdná, a že pravda
nemusí byť taká bezohľadná. Dôležité je, aby sme sa vedeli aj na
vážnych situáciách vždy zasmiať. V tejto komédii nám o to rozhodne pôjde. Účinkujú: Emília VÁŠÁRYOVÁ, Milan KŇAŽKO,
Gabriela ŠKRABÁKOVÁ, Peter ŠIMUN. Vstupné: 18€.

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče, veľkonočné a jarné dekorácie alebo veľkonočné špeciality. Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci so školami, školskými zariadeniami mesta a umeleckými remeselníkmi.

DIVADLO JAJA: HLÚPE KURA
Nedeľa 9. apríla o 15:00 hod.
kino Panorex

BIBIANA MIŠKOLCIOVÁ - klavírny recitál
Koncert pri príležitosti osláv Dňa učiteľov
Utorok 28. marec o 15:00 hod.
koncertná sála ZUŠ Nová Dubnica

Bibiana Miškolciová patrí k mimoriadnym talentom v radoch
nastupujúcej generácie slovenských koncertných umelcov. Svojou interpretáciou dokáže zaujať aj náročné odborné publikum.
V podaní ešte len 16-ročnej klaviristky si vypočujeme skladby
J.S. Bacha, F. Liszta, F. Schopina a tri argentínske tance A. E.
Ginasteru. Koncert sa uskutoční s ﬁnančnou podporou Hudobného centra Bratislava.

Deti sa zábavnou formou dozvedia o fantastických prírodných
úkazoch: ako prichádzajú na svet kuriatka, prečo húseničky cez
zimu spinkajú, čo sa im sníva a všeličo iné…
Hlúpe kuriatko neposlúcha svoju mamičku a utečie jej do sveta.
Stretne veľa zvieratiek a samé na vlastnej koži sa presvedčí, že
“mamička mala pravdu“. Vstupenky v sume 1,50€ už v predaji!

Informácie o predstavení, predpredaj vstupeniek: oddelenie
kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk
Tešíme sa na vás na podujatiach oddelenia kultúry a športu!

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici
Mary Baloghová:
Vášeň ako liek
Gróf Hardford nemá záujem
o svoje dedičstvo, ale keď sa
dozvie, že to nie je bezcenná
ruina, rozhodne sa svoj majetok prevziať. Ohromene zistí,
že dom nie je prázdny, ale žije v
ňom mladá vdova po predchádzajúcom majiteľovi.

Juraj Červenák:
Diabol v zrkadle
Kapitán Joachim Stein a notár
Matej Barbarič vstúpili do služieb arcivojvodu Mateja Habsburského. Následník trónu im
zveril poslanie pátrať po mimoriadne nebezpečných zločincoch a nepriateľoch ríše.

Mária Hamzová:
Obyčajné šťastie
Zita, manželka a vzorná matka,
netúži po inom, len byť opäť milovaná a šťastná. Keď ju priateľ
opustí, dcéra zradí a syn odsúdi,
nepochopená a zronená odchádza na samotu k tete Irme, aby
zabudla na všetko zlé.

Zuzana Kubašáková:
Škriatok v pyžamku
Knižka rozprávok pre malých
a veľkých je ideálnym návodom
na riešenie detských trampôt
pomocou veselých príbehov.
Zoznámte sa s pani Zlosťou,
neposlušným zúbkom a ďalšími
veselými postavičkami.

Jarmila Mandžuková:
Tajomstvo biologických hodín
V knihe sa dozviete, aký vplyv
majú na zdravie biologické hodiny, ktoré koordinujú stovky
procesov v ľudskom organizme.
Poznanie toho, ako fungujú, pomáha pochopiť príčiny chorôb
a nastaviť vhodnú liečbu.

Michail Zygar:
Všetci mocní Kremľa
Ruský novinár napísal knihu,
v ktorej sa rozhodol neustále sa
opakujúce otázky okolo Kremľa
a Putina analyzovať do hĺbky.
Zygar sa veľa pýta – a pýta sa
hlavne mocných najmocnejších.

www.novadubnica.sk
POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398
- 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

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA
Prevádzka:
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica
(budova TEKOS, na prízemí)

KOMPLETNÉÉ POHREBNÉÉ SLUŽBY
Ž NA JEDNOM MIESTE

OZNAMY
Spomienky a poďakovania
Ospravedlňujeme sa pozostalým rodinám po zosnulom Jozefovi Korytárovi a Mariane Pížovej za nesprávne uverejnené
fotograﬁe v Novodubnických zvestiach č. 1/2017 v rubrike Spomienky a poďakovanie.
Spomienky uverejňujeme opakovane so správnymi fotograﬁami. Ďakujeme za porozumenie.
Jozef Korytár
Ten kto ťa poznal, spomenie si. Ten kto ťa mal rád,
nezabudne. Dňa 6. januára uplynulo 25 rokov, čo
nás navždy opustil náš milovaný Jozef Korytár.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami.

Mariana Pížová
Dňa 21. decembra uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička a babička
Mariana Pížová. Za tichú spomienku ďakujeme
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
S láskou a úctou spomína dcéra Katarína s rodinou, syn Marek, ostatná rodina a priatelia.

Valentínsky
futbalový turnaj

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
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Spomienky a poďakovania
Milan Kopačka
Dňa 21. 1. 2017 uplynulo 15 rokov od smrti nášho
manžela, otca a dedka Milana Kopačku. S láskou
spomína manželka, dcéra s rodinou a syn Peter.

Ján Gašpar
Dňa 3. februára 2017 sme sa navždy rozlúčili
s manželom, otcom, dedom, bratom a strýkom
Jánom Gašparom. Touto cestou sa chceme poďakovať príbuzným, priateľom, susedom a známym
za slová útechy, kytice kvetov a v neposlednom
rade za účasť na poslednej rozlúčke. Manželka
Jarmila, synovia Martin a Andrej s rodinami.

Milan Bašo
Dňa 12. 1. uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý a milovaný manžel, otec a dedko Milan
Bašo. S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatká a ostatná rodina.

Matilda a Marián Šimoví
Dňa 21. 12. 2016 a 15. 2. 2017 bolo 5. výročie, čo nás
navždy opustili naša milovaná babka a prababka
Matilda a strýko a brat Marián Šimoví. Kto ste ich
poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Syn Milan s rodinami.

(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE
NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586
Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Jozef Kiška
Dňa 17. 2. 2017 uplynulo 20 rokov, čo Tvoje srdce
prestalo biť a nás si musel opustiť. Srdcia nás
žiaľom zaplavili, nie je dňa, kedy by sme na Teba
nemysleli. Ostaneš navždy v našich srdciach.
S láskou manželka Zita s dcérami Silviou a Monikou s rodinami.

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

Z bloku mestskej polície
Dňa 12.01.2017 o 19.46 hod.,
prijaté telefonické oznámenie o podozrivom správaní sa
mladého muža v priestore Sadov kpt. Nálepku, nakoľko sa
pokúša dostať do jednotlivých
vchodov. Hliadka po príchode
na miesto zistila totožnosť
muža, pričom tento 26-ročný
obyvateľ mesta mal pri sebe
veci, ktorých pôvod nevedel
hodnoverne vysvetliť. Vec prevzal Policajný zbor.
Dňa 24.01.2017 o 15.11 hod.,
prijaté telefonické oznámenie
o pohybe neznámeho muža
v prieste objektu Základnej
umeleckej školy, pričom došlo aj ku krádeži osobných
vecí. Hliadka po príchode na
miesto zistila, že ide opätovne

o 26-ročného obyvateľa mesta.
Vec v súčasnosti rieši mestská
polícia.
Dňa 27.01.2017 o 01.55 hod.,
prijaté telefonické oznámenie o neznámej osobe, ktorá
sa pokúša otvoriť zaparkované osobné motorové vozidlo
v priestore ul. Komenského
sady. Hliadka po príchode
na miesto spozorovala osobu, ktorá sa pokúšala otvoriť
i ďalšie zaparkované osobné
motorové vozidlo, pričom muž
sa dal po spozorovaní hliadky
mestskej polície na útek. Osoba bola stotožnená a opätovne
išlo o 26-ročného obyvateľa
mesta. Udalosť v súčasnosti
preveruje Policajný zbor.

Riadková inzercia
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,
tel.: 0907 181 800.

Spoločenská kronika
Narodili sa nám zlatíčka:
Kohútová Alžbeta, Gemi Soﬁa Nicole, Slávik Lila, Nižňanský
Erik, Martinusová Lívia.
Opustili nás:
Dzurko Andrej, Pružinec Adam, Sárkoziová Helena, Burdej
Jozef, Petrík Anton, Lorencová Emília, Bernát Martin,
Novosádová Anna, Zlochová Zlatenka, Fúsiková Margita,
Gašpar Ján, Marušinec František, Ing. Ľubomír Bubeník,
Janík Viktor, Jankových Ivan, Ivanič Marek.

Chlapci si schuti zahrali o pohár primátora.
V Športovej hale v Novej
Dubnici sa v sobotu 18. februára uskutočnil 17. ročník
Valentínskeho futbalového
turnaja starších a mladších
žiakov o pohár primátora
mesta. Štyria treťoligoví
účastníci v každej kategórii
hrali dvojkolovo 1 x 14 minút.
STARŠÍ ŽIACI
Najlepším tímom
bola
Nemšová,
ktorá
vyhrala
päť zo šiestich zápasov a jedinú bodovú stratu utrpela
pri remíze 1:1 s poslednými
Horovcami. Súboj o druhú
priečku medzi domácimi a L.
Rovňami zvládla lepšie Nová
Dubnica, pretože súperi v prvých štyroch zápasoch ani raz
neskórovali a mali iba jediný
bod. Po výhre nad domácimi
v odvete, mladí sklári zvládli
súboj o tretiu priečku s Horovcami.
Výsledky zápasov:
N. Dubnica – Nemšová 0:3,
Horovce – Led. Rovne 0:0,
Led. Rovne – Nemšová 0:2,
N. Dubnica – Horovce 4:1,
Horovce – Nemšová 1:1, N.
Dubnica – Led. Rovne 2:0,
N. Dubnica – Horovce 6:2,
Led. Rovne – Nemšová 0:3, N.
Dubnica – Led. Rovne 1:2, Horovce – Nemšová 0:3, Horovce
– Led. Rovne 2:4, N. Dubnica
– Nemšová 1:3.
MLADŠÍ ŽIACI
Výborný vstup do turnaja
mali Horovce, keď po troch
kolách viedli so ziskom sied-

mich bodov s trojbodovým
náskokom pred Led. Rovňami. Po remíze s N. Dubnicou
a výhre L. Rovní nad Nemšovou sa bodový rozdiel znížil
na jediný bod. Led. Rovne potom zdolali domácich, a keď
Horovce nečakane dovolili
Nemšovej získať prvú výhru,
pred posledným duelom sa
dostali na prvú priečku. Rozdané karty boli jasné, víťaz
duelu Horovce – Led. Rovne sa stane víťazom, remíza
stačila Led. Rovniam, ktoré
uhrali potrebný výsledok 1:1 a
stali sa víťazmi.
Výsledky zápasov:
N. Dubnica – Nemšová 2:0,
Horovce – Led. Rovne 1:0,
Led. Rovne – Nemšová 1:1,
N. Dubnica – Horovce 1:2, Horovce – Nemšová 1:1, N. Dubnica – Led. Rovne 1:2,
N. Dubnica – Horovce 1:1,
Led. Rovne – Nemšová 4:2, N.
Dubnica – Led. Rovne 0:4, Horovce – Nemšová 1:3, Horovce
– Led. Rovne 1:1, N. Dubnica
– Nemšová 3:2.
„Turnaj mal dobrú úroveň,
chlapci si schuti zahrali. Teší
nás, že sa stretávajú nielen na
tomto turnaji, ale počas viacerých víkendov odohrajú miniturnaje, ktoré im pomáhajú
vo futbalovom napredovaní,“
povedal hlavný organizátor
Vincent Bezdeda, ktorý spolu
s Pavlom Pažitkom odovzdávali ceny najlepším.
(JŠ)

Jolana Kočková
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva
a veľmi bolí, zabudnúť nikdy nedovolí. Dňa 21. januára uplynulo 9 rokov, čo navždy odišla vo veku
68 rokov manželka, mama a babka Jolana Kočková. S úctou spomína smútiaca rodina.

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynuli 4 roky, keď nás navždy
opustila naša milovaná manželka, mama a babka
Emília Pappová. Smútok a žiaľ v srdci máme, na
Teba s láskou spomíname. S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.
Mária Hollá
Dňa 26. 12. 2016 nás navždy opustila naša drahá matka, babka a prababka Mária Hollá rod.
Hirjaková. Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa dňa 29. 12. 2016 zúčastnili na poslednej rozlúčke s ňou. Tiež ďakujeme za kvetinové
dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina.

Ľudevít Graňák
Dňa 7. februára 2017 uplynulo 20 rokov, odkedy
nás navždy opustil drahý manžel Ľudevít Graňák.
S láskou spomína manželka Mária. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Jozef Šebo
Dňa 4. februára 2017 uplynulo 12 rokov od chvíle,
keď si odišiel do večnosti môj drahý manžel a otec
Jozef Šebo. S úctou a láskou v modlitbách na Teba
spomína manželka a deti s rodinou.
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Stolnotenisový turnaj
neregistrovaných hráčov

Expedičná kamera 2017 v Novej Dubnici už 9. marca
Filmový festival Expedičná kamera prinesie tento rok 7 úžasných ﬁlmov, v ktorých sa pozrieme do Veľkej Británie, Ekvádoru,
Indie, Mongolska, USA, Gruzínska, na Aljašku, a nahliadneme aj pod morskú hladinu.
Kino Panorex Nová Dubnica / 9. marca 2017 o 17:00 hod. / Čas ukončenia podujatia: 22:30 hod. / Vstupné: 2,50 €
Informácie a predpredaj vstupeniek: oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 112, mail: kebiskova@novadubnica.sk.
Projekt Moffat - Krátky ﬁlm ovenčený mnohými medzinárodnými cenami je inšpirovaný pestrým lezeckým životom prvej
britskej horskej vodkyne Gwen Moffatovej. Veľká Británia, 2015. Réžia: Claire Carter, Jen Randall.
Pura vida - Nadšený cestovateľ a cyklista Hervé si vymyslel bláznivý plán. Svoj bicykel použiť ako pohon lode a splaviť v priebehu niekoľkých mesiacov rieku Amazonku. Švajčiarsko, 2016. Réžia: Thomas Miklautsc.
Návrat do Zanskaru - Zanskar je malá dedinka v Himalájach. Film pojednáva o stretnutí starých priateľov, zamýšľa sa nad
spôsobom ich života a to všetko podfarbuje prekrásna príroda Himalájí. Veľká Británia, 2016. Réžia: Daniel Bull, Bryan Liptzin.
Divočinou Aljašky - Šesť kamarátov z Čiech, Moravy a Slovenska sa vydalo za polárny kruh na Aljašku splavovať rieku Alatnu.
Ako táto expedícia do divočiny bez mobilného signálu a bez možnosti doplňovať zásoby dopadla? Nádherná príroda Aljašky,
ľudská zručnosť a odvaha púšťať sa do neznámych vôd vás isto osloví. Česká republika, 2016. Réžia: Jiří Horčička / Fjolls.
Ultra Trail Gobi Race - Púšť Gobi sa rozkladá na severe Číny a juhu Mongolska. Je jednou z najstarších a najväčších púští
sveta. A práve tu sa každý rok koná extrémny závod ULTRA-TRAIL GOBI RACE na 400 km... Juhoafrická republika, 2015.
Réžia: Andrew King.
Na jeden nádych - Krátky ﬁlm ocenený prestížnymi cenami, ktorý vás prostredníctvom unikátnych záberov spod hladiny
oceánu zavedie do iného sveta severného Atlantiku. USA, 2015. Réžia: Ken O’Sullivan.
„Velká skalní pařba“ - „24 hours of Horseshoe Hell“ je vytrvalostný lezecký závod v americkom Arkansase, ktorého sa zúčastnia elitní aj obyčajní lezci. USA, 2015. Réžia: J. Lowell, P. Mortimer.
Cesta do Kazbegi - Gruzínske hory, štyria kamaráti, najnutnejšie zásoby a dva stany. To sú hlavní hrdinovia ﬁlmu, ktorý sleduje ich cestu po hrebeni Kaukazu až do mesta Kazbegi. USA, 2016. Réžia: Joey Schusler.

Projekt, ktorý prinesie celkom
nový zážitok z bývania
Novovznikajúca rodinná štvrť nad Novou Dubnicou,
Medové lúky, o celkovej rozlohe cca 230 000 m2
schválenej územným plánom na výstavbu, sa začne
rozrastať už túto jar 2017.
Samotná výstavba zaberie 165 000 m2, zvyšných
65 000 m2 bude vyhradených na rekreáciu v
centre výstavby. Vybudovaných bude niekoľko
parkov s fontánami a lavičkami, voľnočasových
zón, cyklotrás, klubov pre najstarších i najmladších,
penzión s rozšírenými službami a mnoho ďalšieho.

Architektúra ulíc sa ponesie v jednotnom štýle
podľa švédskeho vzoru. Bývanie však bude viac
ako len atraktívne. V celej lokalite vysadíme
okrem okrasných drevín stromy a kry úžitkové,
z ktorých plodov sa bude môcť tešiť skutočne
ktokoľvek. O pravidelnú údržbu zelene sa postará
záhradnícka firma, ktorá bude k dispozícií aj
samotným obyvateľom. Využívanie alternatívnych
zdrojov energie je jedným z ekologických riešení,
ktoré prispejú k minimalizácií záťaže na životné
prostredie. Nakoľko sa projekt nachádza priamo v
srdci prírody, je naším cieľom správať sa ekologicky
s dôrazom na starostlivosť o okolité životné
prostredie.

Víťazi stolnotenisového turnaja v žiackej kategórii.
MKST Nová Dubnica, v spolupráci s MsÚ Nová Dubnica,
usporiadal v pondelok 26. 12.
2016 v stolnotenisovej herni
Domu športu (pri ZUŠ-ke)
XVIII. ročník
tradičného
Vianočného stolnotenisového turnaja neregistrovaných
hráčov (dospelí, mládež).

Kategória žiaci:
1. UHERKOVÁ Katarína
2. SZABÓ Jakub
3. ŠINKO Dominik

Turnaja sa zúčastnilo 28
účastníkov, z toho bolo 18 mužov, 5 žien a žiaľ, len 5 žiakov.
Zaujímavosťou bola skutočnosť, že Uherková Jana sa rozhodla zmerať si sily s mužmi
a nakoniec sa stala víťazkou
kategórie mužov. Výborne si
počínala aj jej dcéra Katarína,
ktorá zvíťazila nielen v žiackej
kategórii, ale aj medzi ženami.

Kategória muži:
1. UHERKOVÁ Jana
2. JURČEK Ján
3. JANDO Jozef

B Ý VA N I E

Kategória ženy:
1. UHERKOVÁ Katarína
2. BENEŠOVÁ Zuzana
3. HERMANOVÁ Tatiana

Organizátori turnaja ďakujú
všetkým sponzorom a už teraz
sa tešia na vašu účasť (hlavne
na mládež) na nasledujúcom
XIX. ročníku, ktorý sa uskutoční dňa 26.12.2017!

MODERNÉ, POHODLNÉ

WELLNESS, ŠPORT, PENZIÓN

LÚKY

O D DYC H

PRIESTOR PRE VOĽNÝ ČAS

Č I S T Ý A Č E R S T VÝ V Z D U C H

LESY

Materským škôlkam a školám v meste sme
venovali vtáčie búdky a krmítka. Deti sa tak
pod vedením pedagógov učili búdky upevňovať a vtáčiky pravidelne prikrmovať. Niekoľko
kusov je umiestnených aj v budúcej lokalite.
Elektroskúter v retro štýle, hlavná cena tomboly Novodubnického plesu potešila nového
majiteľa. Ten si svoj ekologický dopravný prostriedok bude môcť nabiť aj v jednej z elektronabíjačiek priamo na Medových lúkach
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