
Novodubnický dychový or-
chester a mažoretky dlho-
dobo spolupracujú s pria-
teľmi z českého mesta Cheb. 
Na základe tohto priateľské-
ho partnerstva sa uskutoč-
nilo v decembri roka 2019 
stretnutie predstaviteľov 
samospráv. 

Témou ich stretnutia a ro-
kovania bolo nájsť spoločné 
oblasti záujmu pre spoluprácu  
medzi našim mesto a mestom 
Cheb. 

Po vzájomných rozhovoroch 
sme dospeli k záveru, že zo 
strany oboch miest a primá-
torov je záujem spolupracovať 
na viacerých projektoch a vý-

mene  vzájomných skúseností. 
V prvom rade bude záujem 

uskutočniť ofi ciálnu spolu-
prácu na úrovni umeleckých 
základných škôl a ich dycho-
vých telies. Mesto Cheb je tiež 
bohaté na skúsenosti v oblas-
ti podnikateľského rozvoja, 
príchodu nových investorov                   
a s tým spojených problémov 
riešenia infraštruktúry. 

V nasledujúcich dňoch 
budeme viesť komunikáciu 
s poslaneckým zborom o ob-
lastiach a spôsoboch rozvoja 
partnerstva s mestom Cheb. V 
prípade záujmu zo strany po-
slancov, by mohlo prísť  v aprí-
li na mestskom zastupiteľstve 
k potvrdeniu rozhodnutia a 
podpísaniu nových partner-
ských dohôd.

Peter Marušinec

NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

Nakladanie s motorovými olejmi
Majitelia garáží, viete ako a kam so starým motorovým olejom?
Dozviete sa na strane 3.

Reprezentačný ples mesta
18. ročník reprezentačného plesu mesta je za nami.
Viac vo fotoreportáži na strane 5.

Výpisky z kroniky mesta
Nahliadnite do riadkov prvej kroniky Novej Dubnice.
Prečítajte si na strane 4.
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Je otvorenie sezóny na letnom kúpalisku ohrozené?

Nové partnerské mesto
v hľadáčiku

V rodinnom živote je dôležitá vľúdnosť, lebo láska sa nechová grobiansky, nekoná nezdvorilo, nie je hrubá v správaní. Prieči sa jej 
spôsobiť druhým utrpenie. Vľúdnosť nie je štýl, ktorý si môžeme zvoliť alebo odmietnuť. Každý má byť prívetivý voči tým, ktorí ho 
obklopujú. Zdvorilosť je škola citlivosti a nezaujatosti, ktorá od človeka vyžaduje, aby kultivoval svoju myseľ a svoje zmysly, aby sa 
naučil počúvať a hovoriť a v určitých okamihoch aj mlčať.  
Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Smutný pohľad na „kúpajúce sa“ kúpalisko.
(foto: Ján Krumpolec)

Vybrežené koryto Kolačínskeho potoka pri ceste smerom na 
Príles. (foto: Pavol Šimák)

Dva dni zrážok a vybreženie potoka pri pozemkoch letného kúpaliska Letka, nám štvrtý februárový deň spôsobili nemalé 
škody, hlavne na technologických zariadeniach bazénov. 

V súčasnosti prebieha obhliadka jednotlivých poškodených častí a stanovuje sa rozsah poškodenia pre uplatnenie škodovej uda-
losti. V tejto chvíli nedokážeme predpovedať spustenie tohtoročnej letnej sezóny na našom kúpalisku. Sľubujeme však, že vyvinie-
me maximálne úsilie a snahu, aby sme mohli letnú sezónu pre návštevníkov kúpaliska otvoriť. Držte nám palce.

Tím kúpaliska LETKA

Január nového roka sme 
prežili pokojne, v nenapl-
nenom očakávaní sneženia, 
no február, ten nás teda 
prekvapil. Snehové ná-
dielky sa síce nekonali, ale 
dlhodobé silné lejaky, ktoré 
nám počas dní a najmä nocí 
klopkali intenzívne na stre-
chy a okná, priniesli svoje 
neželané výsledky  veľmi 
rýchlo. 

V utorok 4. 2. 2020 sa  náš 
pracovný deň začal správou 
o vyliatí potoka, ktorý tečie 
poza Základnú školu na Ulici 
J. Kráľa a vyliate vody zamie-
rili k budove školskej jedálne 
a areálu letného kúpaliska 

Letka. Pivničné priestory je-
dálne (naposledy zatopené 
v septembri 2019) boli opäť 
čiastočne pod vodou, takže 
členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru z Novej Dubni-
ce – Kolačína boli zvolaní zo 
svojich pracovísk, aby začali 
čerpadlami odvádzať vodu                              
z územia.

Vedenie mesta zvolalo 
stretnutie krízového štábu                             
a vyhlásilo III. stupeň povod-
ňovej aktivity. Hliadka mest-
skej polície, ktorá priebežne  
monitorovala stav vody v Ko-
lačínskom potoku, nahlásila  
vyliatie potoka aj pri priemy-
selnom areáli Delta smerom 
na Príles a vyliatie odvodňo-

vacích rigolov pod lokalitou 
Medové lúky.

Zároveň  pracovníci spo-
ločnosti Nová Dubnica Invest 
s.r.o., ktorá prevádzkuje kúpa-
lisko Letka, zistili, že vyliaty 
potok spôsobil zatopenie stro-
jovne, v ktorej je osadená celá 
technológia bazénov (motory, 
čerpadlá, fi ltre, dávkova-
nie chémie, elektrorozvody                        
a pod). Bahnitá voda spôso-
bila znehodnotenie zariadení                            
v strojovni, čím došlo k veľ-
kým fi nančným škodám.

K vykonávaniu protipovod-
ňových opatrení sa pridal aj 
hasičský zbor z Dubnice nad 
Váhom s čerpadlami a k  zá-
sahom nastúpili aj  bagre a vo-

zidlá spoločností TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o., SPARK-EX s.r.o. 
a EKOPRES s.r.o., ktoré vo vy-
bratých úsekoch potoka prehl-
bovali  a sprietočňovali koryto  
potoka. Zabezpečili sme pie-
sok a vrecia, ako aj makadam 
na vytvorenie ochranných va-
lov (pri Delte a v Kolačíne pod 
Klondajkom).

Problematický bol opäť zá-
sah pri škole, pretože korýtko  
potoka, ktorým počas roka len 
občas tečie voda, je takmer ne-
dostupné strojovým zásahom 
kvôli porastu drevín a krov  na 
jeho brehu aj priamo v jeho 
koryte. 

(pokračovanie na 3. strane)

8. marec - Medzinárodný 
deň žien, je pre nás príleži-
tosťou, aby sme sa aspoň na 
chvíľu zastavili v našom upo-
náhľanom živote a pozorne sa 
pozreli okolo seba. V takýchto 
chvíľach nemôžeme nevidieť    
a necítiť prítomnosť tých, kto-
ré kráčajú celý život vedľa nás. 
Žena vytvára teplo domova                                  
a stará sa o tisíce maličkostí. 
Je matkou našich detí, oporou, 
keď máme pocit, že je toho na 
nás priveľa. Predstavuje vzor 
neprekonateľnej a nenapodo-

biteľnej obetavosti a lásky.
Preto  mi dovoľte, milé 

dámy, aby som vám z celého 
srdca poďakoval za prácu, 
ktorú robíte s plnou zodpo-
vednosťou a svedomitosťou 
pre radosť svojich blízkych. 

Prajem vám všetko najlep-
šie, veľa zdravia, mnoho spo-
kojnosti, porozumenia a lásky 
od nás, vašich mužov, rodín            
a priateľov.

Peter Marušinec
primátor mesta

Február k nám privial extrémne počasie
MDŽ
8. marec
Všetko
    najlepšie
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Dňa 30. januára 2020 sa                               
v Považskej Bystrici pre 
dobrovoľných hasičov Tren-
čianskeho kraja konalo odo-
vzdávanie vozidiel Iveco 
Daily, určených pre 17 miest 
a obcí. 

Slávnostné odovzdávanie 
sa uskutočnilo za prítomnosti 
ministerky vnútra SR Denisy 
Sakovej, prezidenta Hasič-
ského a záchranného zboru 
Pavla Nereču, generálneho 
sekretára Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany SR Vendelína 
Horvátha a ďalších zástupcov 
HaZZ, DPO SR a obcí.

Vozidlá Iveco Daily si 
prevzali zástupcovia miest                       

a obcí Trenčianske Stankovce, 
Trenčianska Teplá - časť Dob-
rá, Trenčín - Záblatie, Udiča, 
Záskalie, Dolný Lieskov - Tŕs-
tie, Považská Bystrica - časť 
Zemiansky Kvašov, Dvorec, 
Libichava, Pravotice, Vydr-
ná, Zubák, Beluša - Podhorie, 
Zliechov, Košecké Podhradie, 
Vršatcké Podhradie a Nová 
Dubnica - Kolačín. 

Pevne veríme, že plne vy-
bavené hasičské vozidlo bude 
nápomocné pri hasičských zá-
sahoch, ktoré sú čoraz častej-
šie aj v našom katastri mesta   
a mestskej časti. 

Jozef Lehocký

Asi to tiež počúvate. Nič sa 
nedá zmeniť. Je to len diva-
dlo. Načo by som tam  išiel         
a  hádzal svoj hlas do vo-
lebnej urny – aj tak sa nič 
nezmení.  Možno to chceme 
nejako inak. Lenže, žiadne 
„inak“ fungovať nemôže. 

Demokracia je práve preto 
najlepším z možných systé-
mov. Pretože rozumie, že ľu-
dia jednoducho ideálnymi nie 
sú, nebudú a nevedia byť. My 
všetci máme svoje chyby, svo-
je drobné aj veľké krivdy, svoje 
motívy, vášne a túžby.

Demokracia nám umožňu-
je podieľať sa a byť súčasťou. 
Dáva nám možnosť vybrať si 
najlepšie, ako vieme. Nie sú 
žiadni oni, ktorí za nás rozho-
dujú, rozhodujeme my. Tieto 
rozhodnutia sú slobodou. So 
slobodou prichádza aj zodpo-
vednosť, ktorej voľby sú len 
vyvrcholením. 

Dňa 29. 2. 2020 môžete 

rozhodnúť aj vy od 07.00. 

hod do 22.00 hod. vo svojej 

volebnej miestnosti.

Dagmar Gregušová

„Život v našom meste, ria-
denie jeho plynulého cho-
du, hlavne však riešenie 
jeho nástojčivých problé-
mov si popri mestskom 
rozhlase vyžiadal aj ďalší 
masmediálny prostriedok 
– mestské noviny. Viacerí z 

vás, vážení spoluobčania, 
ste si už akiste všimli, že 
Mestská samospráva v No-
vej Dubnici takéto periodi-
kum pod titulkom Novodub-
nické zvesti vydáva dvakrát 
do mesiaca. Chceme v nich 
písať o všetkom dôležitom 

a pre všetkých občanov 
nášho mesta. Či sa nám to 
darí, to viete posúdiť len vy, 
ich čitatelia.„

Vravíte si, že nie dvakrát 
do mesiaca, a akéže všimli 
ste si? Veď nám do poštových 

schránok chodia raz za me-                     
siac už niekoľko rokov? Máte 
samozrejme pravdu. Úvodný 
odstavec aj s titulkom člán-
ku je prepožičaný z 10. čísla 
I. ročníka Novodubnických 
zvestí, ktoré vyšli v auguste 
1991. 

V tomto roku Novodubnické 
zvesti vychádzajú  s troma krí-
žikmi vo svojej hlavičke. Podľa 
mestského archívu mesto vy-
dávalo Hlas Novej Dubnice od 
roku 1960 do roku 1989. Jeho 
prvým zodpovedným redak-
torom bol Ján Kičin, neskôr 
Milan Halás, Miroslav Holba, 
fotografi e dodával Peter Jelí-
nek. V začiatkoch mal rozsah 
2, neskôr 4 strany. Novodub-
nické zvesti začali vychádzať 
v roku 1991 po „prehrmení„ 
ponovembrových politicko – 
personálnych zmien. Zodpo-
vedným redaktorom bol An-
ton Ježík, ktorý bol aj autorom 
väčšiny článkov. 

V tomto roku vám budeme 
prinášať informácie, senti-
mentálne spomienky a pikoš-
ky z tridsiatich uplynulých 
ročníkov. Tešíme sa.

Zápis detí na školský rok 
2020/2021 do Materskej školy 
na Ulici Petra Jilemnického 
12/5 a jej elokovaných pra-
covísk na Ulici Komenského 
sady 59/1, Ulici Martina Ku-
kučína 787/10 a Ulici Janka 
Kráľa 1 v Novej Dubnici sa 
uskutoční v termíne od                                               
20. 4. 2019 do 24. 4. 2020                  
v čase od 8.00 hod. do 16.00 
hod. na osobnom stretnutí 

spolu s prihlasovaným die-
ťaťom.

Zápis sa uskutoční v Mater-
skej škole na Ulici Petra Jilem-
nického 12/5 v Novej Dubnici.

Rodič / zákonný zástupca 
dieťaťa si prevezme tlačivo 
„Žiadosť o prijatie dieťaťa do 
materskej školy“ osobne vo 
všetkých pracoviskách školy 
alebo na stránke školy (ms-

-jilemnickeho-nova-dubnica.
webnode.sk) a odovzdá ju 
vyplnenú spolu s potvrdením 
o zdravotnej spôsobilosti die-
ťaťa riaditeľke školy na osob-
nom stretnutí v Materskej ško-
le na Ulici Petra Jilemnického 
12/5 v Novej Dubnici.

Do materskej školy sú prijí-
mané deti spravidla od 3 do 6 
rokov veku. 

V školskom roku 2020/2021 

budú všetky deti prijímané 
podľa bodovacích kritérií v 
zmysle VZN Mesta Nová Dub-
nica č.4/2019.

Podrobné informácie o pod-
mienkach prijatia dieťaťa do 
materskej školy sú uverejnené 
na internetovej stránke mesta 
Nová Dubnica.

Mgr. Jana Ványová
riaditeľka školy

Približne v druhej polovici 
apríla sa začnú vydávať roz-
hodnutia na daň z nehnu-
teľnosti (DzN) a komunálny 
odpad (KO) na rok 2020. 
Naše kolegyne už pracujú 
na ich príprave.

Poďme si pripomenúť, čo 
všetko ma ako zodpovedného 
občana čaká od vyzdvihnutia 
po zaplatenie:

1) V zasadačke MsÚ mi pra-
covníčky vydajú na základe 
predloženého občianskeho 
preukazu rozhodnutia na DzN 
a KO v dvoch samostatných 
obálkach, na ktorých podpí-
šem doručenku – prevzatie. 

Pokiaľ mám adresu trvalého 
pobytu inú ako poštovú adre-
su, upozorním na to pracov-
níčku. Rozhodnutia sú vysta-
vené podľa poštových adries.

Pokiaľ mám viac ako jednu 

nehnuteľnosť (napríklad byt, 
garáž, záhradka), všetky sú na 
jednom rozhodnutí DzN.

Daň za psa je na samostat-
nom rozhodnutí a je doručo-
vané spoločne s DzN.

Pokiaľ sú rozhodnutia vy-
stavené na viacero osôb v do-
mácnosti (napr. DzN na mňa, 
KO na manžela a pes na syna), 
oznámim túto skutočnosť pra-
covníčke, aby vedela, čo má 
hľadať.

2) Platba za DzN, KO a daň 
za psa má byť uhradená do 
15 dní od vyzdvihnutia roz-
hodnutia.

Úhradu môžem spraviť 
bankovým prevodom. Každá 
platba musí byť samostatná, 
nakoľko každý z poplatkov má 
svoje  symboly a svoj bankový 
účet. Takže samostatne zapla-
tím daň z nehnuteľnosti (mu-
sím uviesť variabilný symbol),  

komunálny odpad (musím 
uviesť špecifi cký symbol), 
psa (musím uviesť variabilný 
symbol). V prípade nespráv-
ne uvedeného symbolu sa mi 
môže stať, že dostanem výzvu 
na zaplatenie a nastane pro-
ces pátrania po platbe, ktorý 
je zdĺhavý a nepríjemný pre 
obe strany.

Úhradu môžem spraviť aj 
v hotovosti v pokladni MsÚ. 
Pre urýchlenie procesu hoto-
vostnej platby si vyberiem roz-
hodnutie z obálky, pripravím 
si hotovosť (platba kartou nie 
je možná). Informujem pra-
covníčku, či chcem zaplatiť 
celú sumu alebo len časť. Na 
úhradu v hotovosti je dôležité 
mať vždy (teda aj pri uhrádza-
ní druhého polroku) so sebou 
rozhodnutie, nakoľko je na 
ňom čiarový kód, ktorý pra-
covníčka pokladne nasníma a 
získa presné údaje na platbu, 

takže nemusí zdĺhavo hľadať 
osobu a sumy, ktoré treba za-
platiť.

3) Pokiaľ mám poplatok vy-

rubený na sumu vyššiu ako 

30,00 €, mám možnosť uhra-
diť ho v dvoch splátkach, a to 
1. polrok do 15 dní od prevza-
tia rozhodnutia a následne 2. 
polrok do 30. 9. daného roku. 
Ak platba nebude uhradená                   
v uvedených termínoch, mô-
žem očakávať úroky z omeš-
kania.

TIP: Nenechávam si platbu 
na poslednú chvíľu. Môže sa 
stať, že na túto povinnosť za-
budnem a pracovníčky MsÚ 
mi vyrubia penále, čo bude 
nie príliš príjemným prekva-
pením.

Janka Prnová

Nová posila pre
dobrovoľných hasičov

Zápis detí do materskej školy

Prečo ísť voliť?

Noviny robíme pre nás všetkých

Manuál daňového poplatníka

Kolačínsky dobrovoľný hasičský zbor a zástupca primátora 
mesta pripravení na prevzatie auta. (foto: Impulz Press)

Odovzdávania sa zúčastnila aj ministerka vnútra SR Denisa 
Saková. (foto: Impulz Press)

Nové Iveco bude pomáhať hasičom v boji so živlami.
(foto: Milan Dermek)

Zo zápisníka mestských poli-cajtov z októbra 1991 (číslo NDZ 9/1991) sa dozvedáme, že už vtedy sa nie každému poz-dávalo plniť si povinnosti. Mesto prostredníctvom MsP však bolo neúprosné:
„Záškoláci pozor! Mestskí po-licajti sa okrem iných svo-

jich povinností budú po dohode                   s riaditeľmi dvoch našich ZŠ                                          v dopoludňajších hodinách ve-novať aj odhaľovaniu záškolá-kov. Preto školáci pozor! Dopo-ludnia je vaše miesto v škole. A rodičia? Keď iné nie, aspoň sa denne spýtajte svojich ško-lákov, čo bolo v škole.“Retro článok



3ŽIVOTNÉ PROSTREDIEwww.novadubnica.sk

V roku 2019 sa systém na-
kladania s odpadmi v No-
vej Dubnici pre mnohých 
dramaticky menil – jednak 
sa výraznejšie zdvihol po-
platok za odpad, jednak sa 
zredukoval vývoz odpadu 
od rodinných domov na 
dvojtýždňový interval. Pre 
mesto sa zase výrazne dvih-
li poplatky za skládkovanie.

S týmito zmenami sme sa 
museli všetci zmieriť, síce 
podaktorí škrípali zubami, 
podaktorí aj zanadávali. Opat-
renia však priniesli očakávané 
výsledky.

Na skládku sme uložili o 356 
ton odpadu menej ako v roku 
2018 (pokles z 2537 t na 2181 t), 
takže Novodubničania zlep-
šili triedenie odpadu, takisto 
sa lepšie snažili zamestnanci 
zberného dvora, pretože dô-
kladnejšie triedili objemný aj 
drobný stavebný odpad. 

Celkové množstvo komu-
nálneho odpadu  za rok 2019 
je 4482 ton (v roku 2018 bolo 
4448 t), množstvo odpadu sa 
v posledných rokoch výrazne 
nemení, meniť sa snažíme po-
mer triedeného, recyklované-

ho odpadu  a zmesového od-
padu, ukladaného na skládku, 
čo sa nám postupne darí.  51% 
nášho odpadu recyklujeme či 
kompostujeme, zvyšok končí 
na skládke. 

Ako je vidno z grafu, najviac 
sme zrecyklovali bioodpady         
a stavebné odpady – trávu                                                                             
a lístie vozíme na kompostá-
reň, konáre sa štiepkujú. 
Stavebné odpady čo najpre-
cíznejšie triedime už pri odo-
vzdávaní na zbernom dvore, 
putujú na podrvenie a opä-
tovné využitie v stavebníctve. 
Stále veľké rezervy máme                
v triedení papiera, plastov či 
tetrapakov. 

Náklady na odpadové hos-
podárstvo boli v roku 2019 
vo výške vyše 420.000 € (a to 
ešte bez mzdových nákladov 
a energií spotrebovaných na 
zbernom dvore!)

Čo nám prinesie rok 2020?
Na rozdiel od mnohých 

iných miest, ktoré v tomto 
roku výrazne zdvihli poplatok 
za odpady, v Novej Dubnici si 
budeme platiť  tak ako minulý 
rok: 32 € za rok za obyvateľa, 
22 € platia zamestnávatelia 

za každého zamestnanca. 
Dôchodcovia majú zľavu z po-
platku vo výške 20 %. 

Aby sme pokračovali v zni-
žovaní množstva zmesového 
komunálneho odpadu, bu-
deme pokračovať v kontrole 
a úprave počtu kontajnerov 
na zmesový odpad – v tomto 
roku sa zameriame na bytové 
domy, keďže v minulom roku 
to „schytali“ rodinné domy 
a podnikatelia. Počet kon-
tajnerov na zmesový odpad 
pred panelákmi a bytovkami 
budeme prepočítavať k počtu 
platiacich obyvateľov dané-
ho domu – preto by malo byť         
v záujme každého domu riešiť 
rôznych nájomcov bytov, ktorí 
sa neprihlásili k plateniu po-
platku za odpad.

Počet kontajnerov na trie-
dený odpad, takisto aj interval 
zvozu vriec s triedeným odpa-
dom, plánujeme zvýšiť – aby 
bolo kam triediť.

Keďže novela zákona               
o odpadoch nás v najbližších 
rokoch núti prikročiť k mno-
hým novinkám – napr. k zbe-
ru kuchynského  bioodpadu, 
postupnému zákazu skládko-
vania odpadov, musí mesto 
plánovať a postupne riešiť aj 
splnenie všetkých týchto po-
vinností, k čomu však budú 
musieť prispieť svojím zodpo-
vedným prístupom k naklada-
niu s  odpadmi najmä samotní 
Novodubničania. Cesta je to 
náročná, tŕním, bodliačím 
zarastená, ale cieľ – maximál-
na miera recyklácie odpadu                                                                       
a zníženie celkového množ-
stva odpadu – stojí zato, či 
nie? 

Katarína Bašná

Oznamujeme občanom, že od 1. 3. 2020 do 31. 10. 2020 budú otváracie hodiny zberného 
dvora nasledovné:

Pondelok: 7.00 – 16.00 hod. / Utorok: 7.00 – 16.00 hod. / Streda: 7.00 – 17.00 hod. /
Štvrtok: 7.00 – 16.00 hod. / Piatok: 7.00 – 16.00 hod. / Sobota: 9.00 – 13.00 hod.

Mgr. Katarína Bašná, vedúca oddelenia ŽP

(pokračovanie z 1. strany)

Preto boli k protipovodňo-
vému zásahu privolaní aj  pil-
číci, ktorí uvoľňovali   koryto 
potoka od porastu.  Situácia sa 
stabilizovala až v neskorých 
nočných hodinách. 

Ako bonus, okrem Povodne,  
sa február  vyšantil aj v sile ná-
razových vetrov – polámané 
konáre, dva vyvrátené stro-

my a množstvo rozfúkaných 
odpadkov nám zorganizovali 
náplň práce na niekoľko dní. 

Ako obvykle, neodpustím 
si poučenie na záver: klima-
tické zmeny, ktoré prinášajú 
extrémne výkyvy počasia, 
sú ohlasované odborníkmi 
už dlhodobo. Ak nezmeníme 
naše správanie pri nakladaní s 
dažďovými vodami (koľkí oby-
vatelia rodinných domov od-

vádzajú vody zo striech do po-
toka namiesto vsakovania či 
iného zachytávania na svojom 
pozemku?!) a nezlepšíme sta-
rostlivosť o zeleň a nespevne-
né zelené plochy (ktoré máme 
sklony devastovať), budú sa 
povodne, vetriská a články o 
nich opakovať asi často. 

Katarína Bašná

Do dažďových vpustov urči-
te nie! Ale bohužiaľ, realita 
je iná. Pracovníci Považskej 
vodárenskej spoločnosti 
opakovane upozorňujú, že 
pri čistení kanalizačných                
sietí sa pravidelne vo ve-
tvách potrubia v lokalitách 
garáží nachádzajú okrem 
iného znečistenia (konáre, 
kamene a pod) aj zvyšky 
motorových olejov. 

Takisto aj povrch ciest pred 
a v okolí garáží býva často 
„dúhovo sfarbený“ alebo čier-
nofľakatý (závisí od doby vý-
skytu olejovej škvrny). 

Upozorňujeme, že použitý 
motorový  a iný mazací olej 

je NEBEZPEČNÝ odpad, ktorý 
je zakázané kamkoľvek vylie-
vať či vyhadzovať, nedajbože 
spaľovať. Ak si olej vo vozi-
dle vymieňate svojpomocne, 
jediný prípustný spôsob je 
odovzdať ho (BEZPLATNE!)                                                
v príslušnom / pôvodnom 
obale (aby bolo možné zistiť,    
o akú tekutinu ide) na zber-
nom dvore, spolu so starým 
fi ltrom, prípadne inými od-
padmi, súvisiacimi s udržiava-
ním vozidla (nemrznúce kva-
paliny, autobatérie, čistiace                                       
a leštiace prostriedky, pneu-
matiky a pod). 

Mesto má zmluvu s odbera-
teľom nebezpečných odpadov, 
ktorý v špeciálnych nádobách 

odváža nebezpečný odpad na 
spracovanie alebo zneškodne-
nie– motorové oleje sa prečis-
ťujú a recyklujú. 

Svojpomocní opravári vozi-
diel by mali meniť olej alebo 
vykonávať iné opravy vo svojej 
garáži, nie na verejnom prie-
stranstve a takým spôsobom, 
aby nedošlo k úniku oleja.   
Motorový olej pri daždi steká 
do dažďovej kanalizácie alebo 
na verenú zeleň a poškodzuje 
životné prostredie. Ostatné 
odpady zo svojich aktivít tre-
ba doniesť do kontajnerov               
v mieste bydliska alebo na 
zberný dvor – podľa toho,                             
o aký odpad ide. Čierne sklád-
ky za garážami sú nepeknou 
vizitkou niektorých pravidlá 
ignorujúcich garážnikov. 

Upozorňujeme, že správ-
ne nakladanie s motorovými 
olejmi a znečisťovanie komu-
nikácií motorovým olejom bu-
deme priebežne kontrolovať                      
a v prípade zistenia poru-

šenia zákona o odpadoch                                                        

a nariadení mesta pristúpi-

me k uloženiu sankcie, prí-

padne mesto zváži vyššie 

poplatkové zaťaženie vlast-

níkov garáží.

Katarína Bašná

Ako sme na tom s odpadmi,
čo nás čaká a neminie...

Február k nám privial
extrémne počasie

Majitelia garáží, viete ako a kam 
s motorovým olejom?

Zmena otváracích hodín zberného dvora

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7.00 hod.!

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

26. 3. 2020 štvrtok garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického,
garáže pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP

27. 3. 2020 piatok
garáže na Ulici Okružnej a garáže na Ulici

Trenčianskej pri čínskom múre

Garáže - jarný zvoz odpadu

Prosíme, dodržiavajte:
Objemný odpad ukladajte ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom odvozu objemného odpa-
du, najneskôr do 6.00 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom mes-
te. / Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí, nevykladajte ku kontajnerom odpad, ktorý je možné 
umiestniť do kontajnerov (sklené poháre, plasty, kartóny). / Elektroodpad, drobný stavebný odpad, 
okná a presklené dvere nevykladajte ku kontajnerom, dovezte tento odpad na zberný dvor. / Ak je 
to možné, rozoberte nábytok na dosky. / Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov na zber papiera.

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov

16. 3. 2020 pondelok
Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, 

Účko, P. Jilemnického: domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730, 990, 991

17. 3. 2020 utorok
domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 77, 78, 81, 

82, 83, 84, 85

18. 3. 2020 streda
Komenského sady, Sady kpt. Nálepku: 

domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

19. 3. 2020 štvrtok
paneláky smer Kolačín:  362, 363, 364, 365, 533, 

534, 724, 725, 726, 869, 873

20. 3. 2020 piatok
domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838

a Gagarinova 300 a 301, Dlhé Diely - domy                     
č. 927, 928, 929 a 930, obytný dom Letka 990, 991

Bytové domy - zvoz objemného odpadu:

Voda z vyliateho koryta neobišla ani susednú jedáleň školy. (foto: Pavol Šimák)

Dôsledné vytriedenie odpadu by malo byť štandardom, inak 
bude poplatok za odpad narastať. (foto: K. Bašná)

Jedna kvapka oleja znehodnotí tisíce litrov vody. Nevylievajme 
olej v prírode, v meste ani do kanalizácie! (foto: K. Bašná)



Kroniku nášho mesta za-
čal písať 17. apríla 1958 pán 
Jaroslav Novák, učiteľ na 
dôchodku, pôvodom pochá-
dzajúci z Vranova pri Brne. 
Na 140 stranách spísal ob-
dobie od počiatkov založe-
nia mesta v roku 1952 až do 
roku 1959, ale dve strany ur-
čené na jeho životopis ostali 
prázdne.

Zaznamenané o ňom je 
okrem dátumu a miesta naro-
denia a jeho pôvodného za-
mestnania len to, že od roku 
1958 bol obyvateľom Novej 
Dubnice a že za kronikára bol 
ustanovený dňa 4. apríla 1958. 

Kroniku písal ručne, na 
začiatku jednotlivých kapitol 
použil ornamentálnu iniciá-
lu a niektoré strany ozdobil 
ornamentmi, inšpirovanými 
tými, ktoré môžete vidieť na 
priečeliach starších domov                              
v centre mesta. Pokiaľ je me-
dzi našimi čitateľmi niekto                                                              
z jeho potomkov, alebo niek-
to, kto ho poznal a vedel by 
doplniť jeho životopis, bude-
me radi, keď nám napíše do 
redakcie, prípadne navštívi 
odd. kultúry na MsÚ.

V tejto rubrike by som vám 
chcela reprodukovať časti kro-
niky mesta tak, ako ich v da-
nej dobe jednotliví kronikári 
zapísali. Verím, že tieto riadky 
potešia nielen „staroosadní-

kov“, ktorí mesto zakladali, 
ale aj ich potomkov, ktorí tu 
vyrastali a ostali žiť a tiež no-
vých obyvateľov, ktorí sa sem 
časom prisťahovali a nemal im 
kto porozprávať, ako sa mesto 
vyvíjalo.

Keď v našom „Socialistic-
kom Meste“ - Novej Dubnici, 
v meste, ktoré sa vytvorilo ako 
nová obec v okrese ilavskom 
na základe riešenia sociali-
stického vývoja nášho oslo-
bodeného štátu, zakladáme 
obecnú kroniku, zakladáme 
ju z toho dôvodu, aby naši 
budúci občania, keď už dneš-
ní obyvatelia – „priekopníci“ 
– nebudú žiť, vedeli si pred-
staviť to veľké úsilie a budo-
vateľskú činnosť našej vlády, 
pracujúceho ľudu a všetkých 
občanov pri vzniku a rozkvetu 
nášho mesta.

Výstavba Novej Dubnice
Medzi Trenčianskou Teplou 

a Dubnicou nad Váhom stoja 
už v dnešných časoch biele 
budovy, ktoré svojou mohut-
nosťou už zďaleka oznamujú 
každému občanovi, že sa tu 
deje niečo nové, vzťahujúce sa 
k nášmu každodennému živo-
tu socialistického budovania.

Nová Dubnica je súhrn sta-
vieb smerom k Veľ. Kolačínu, 
odkiaľ môžeme pozorovať 

značný kus prírodného pries-
toru na úseku Považia.

Pred šiestimi rokmi, v dobe 
1951 – 1952 nebolo tu nič, len 
úzke pásiky polí, čo sa roz-
biehali ku Veľkému a Malému 
Kolačínu. V krátkom čase tu 
vyrástol komplex budov, ktoré 
tvoria dnes už známe mesto – 
Novú Dubnicu, čítajúcu vyše 
3.000 obyvateľov.

Z počiatku, ako je známe, 
plánovalo sa budovanie mesta 
pre 30.000 obyvateľov, zatiaľ 
sa však ráta s výstavbou bu-
dov a bytových jednotiek pre 
20.000 obyvateľov, takže za 
niekoľko rokov má sa vybudo-
vať vzorné mesto po stránke 
bytovej výstavby ako i kultúr-
nych a spotrebných podnikov 
pre občanov – so všetkými 
pričlenenými podnikmi v roz-
sahu okresného vzorového 
mesta a so zariadeniami slu-
žieb pre miestne obyvateľstvo.

Ťažkosti pri výstavbe – svoj-
pomoc občanov

Počiatky boli veľmi ťažké. 
Naše sídlisko – Socialistické 
Mesto, dnes už úradne nazva-
né Nová Dubnica, začalo sa 
budovať prípravnými prácami 
už v r. 1951 terennými úpra-
vami výkopom základov pre 
počiatočnú stavbu niektorých 
objektov.

V roku 1952 sa na týchto te-
renných úpravách a výkopoch 
základov zúčastnilo 150 svä-
zákov ČSM – študujúcej mlá-
deže z Dubnice za vedenia s. 
prof. Jána Kotlárika, ktorá sa 
týmto spôsobom zapojila do 
výstavby nášho mesta.

Práca na tejto výstavbe po-
kračovala tak, že prví obča-
nia sa nasťahovali do Novej 
Dubnice už v zimnom období                
v roku 1953. Bolo to len nie-
koľko rodín. Prvým občanom, 
ktorý sa narodil v Novej Dub-
nici, bolo dieťa s. Juraja Potan-
čeka, menom Peter.

Toto sídlisko nebolo samo-
statnou obcou -  i keď sa stav 

a počet obyvateľov zvyšo-
val. Administratívne spadala 
Nová Dubnica pod správu 
Miestneho národného výboru                          
v Dubnici n/V až do roku 1957. 
Čiastočné zlepšenie nasta-
lo po celoštátnych voľbách                                                                  
v r. 1954, keď do Miest.nár.
výboru v Dubnici n/V boli zvo-
lení i dvaja zástupcovia Novej 
Dubnice a to: s. Potančok Juraj 
a s. Ladislav Pokorný, ktorí 
mali v uvedenom MNV pre-
sadzovať, zastupovať a hájiť 
záujmy obyvateľstva Novej 
Dubnice.

Vtedajší život v sídlisku bol 
ešte neucelený a provizorný. 
Stále sa pracovalo, robili sa 
vykopávky pre nové základy 
budov ako i pre vedenie rôzne-
ho druhu, cesty boli zvlášť po 
daždi plné blata.

Museli sa vynaložiť všetky 
sily na to, aby sa stav sídliska 
zlepšoval a konzolidoval. Prví 
občania boli vlastne priekop-
níkmi novej epochy, ktorá te-
prve v dnešnej dobe sa začína 
pomaly rýsovať v pomerne už 
ucelený stav, súci pre zamest-
nancov závodov ako i obyva-
teľov – zamestnancov nášho 
mesta.

Z počiatku tu nebolo ani 
jedného obchodu, ktorý by bol 
k službám prvým obyvateľom. 
Pre všetky životné potreby si 
museli občania Novej Dubnice 
dochádzať do okolitých de-
dín – Dubnice n/V vzdialenej 
7km, Trenč.Teplej vzdialenej 
3km, alebo do Kolačína, kde 
obchody všetkého druhu boli 
už dávno zavedené. Tento ne-
ucelený stav trval najmenej 
rok a podstatná zmena nasta-
la až v roku 1953, kedy sa zá-
sluhou prvých funkcionárov 
a pracovníkov zriadili aspoň 
niektoré obchody, ako predaj-
ňa výrobkov mäsných a preda-
jňa mlieka.

Janka Prnová
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Aj vďaka podpore vedúcej 
oddelenia životného pro-
stredia Kataríne Bašnej, sa 
nám darí triediť odpad. MsÚ 
nám zabezpečil smetné 
koše v 4 farbách a kompo-
stér. 

Vďaka tomu máme v každej 
triede smetné koše na trie-
denie plastov, papiera, kovu                  
a komunálneho odpadu.

V CVČ sa snažíme triediť 
odpad už druhý rok. Myslíme 
si, že začať učiť triediť odpad 
práve deti je dôležité. Dokon-
ca sme naučili triediť odpad 
aj Slnečnice – dospelých ľudí                
s mentálnym postihnutím.                   
Skúsite to aj vy?

Andrea Uhlíková

Centrum voľného času

Hosťom januárovej akadé-
mie strieborného veku bolo 
vedenie mesta. Zišli sme sa 
v plne obsadenej sále v Kul-
túrnej besede 13. januára. 

Po otvorení a uvítaní všet-
kých prítomných vrátane 
vzácnej návštevy (primátora 
mesta Petra Marušinca a vi-
ceprimátora Pavla Pažítku) 
predsedníčkou Betkou Ko-
pačkovou, zaprial primátor 
všetkým do nového roku veľa 
zdravia, šťastia a duševnej po-
hody. Taktiež poďakoval našej 
organizácii za bohatú a rôz-
norodú činnosť. Symbolické 
kvety odovzdal krajskej pred-
sedníčke Anke Prokešovej.

Následne recitátorka Soňa 

Kršková predniesla báseň 
od Vladimíra Reisela „Pec“.                    
V programe pokračovala Kris-
tínka Ličáková pásmom básne 
a piesne.

V ďalšej časti programu vy-
stúpil opäť primátor mesta, 
kde nás zoznámil s plánmi 
rekonštrukcií a opráv v meste. 
Prioritou je rozsiahla obnova 
kina Panorex, výstavba za-                                                                     
riadenia pre seniorov, vrá-
tane denného stacionára                                     
a pokračovanie opráv chodní-
kov, ciest  a parkovísk. Po ot-
vorení diskusie sa členky živo 
zaujímali o široké spektrum 
otázok, na ktoré obaja páni 
ochotne odpovedali. 

Soňa Kršková

Dňa  22. 1. 2020 usporiadala  ZO JDS v Novej Dubnici  súťaž v  bowlingu  v  pohostinstve u Zlatá Reťaz. Zúčastnilo sa 47 členov. Časť  
našich členov povzbudzovala súťažiacich pri kávičke, vínku a dobrom čaji a ostatní súťažili. Už sa tešíme na ďalšie  stretnutie. 

Antónia  Ďuďáková,  podpredseda ZO JDS / Foto: Vlasta Klobučníková

Separovanie odpadu
v centre voľného času

Hosťom akadémie bolo 
vedenie mesta

Súťaž v bowlingu ZO JDS v Novej Dubnici

Nové nádoby na triedený zber a čo najnázornejšie zobrazenie, 
čo do nich patrí, aj pre najmenších triedičov. (foto: A. Uhlíková)

Kristínka Ličáková v úlohe speváčky a recitátorky.
(foto: V. Klobučníková)

„Odpradávna až do dnešnej doby čerpáme zo zaprášených kroník miest a dedín, aby sme mohli na základe dokumentačného ma-
teriálu ako i výpovedí hodnoverných občanov – posudzovať stav a vývoj ľudstva, ich snaženie a boj za lepší život, ich kultúrny                          
a sociálny vývoj v každej etape nášho štátu. 
A tak dnes môžeme zisťovať nielen dľa historických vykopávok a nálezísk, ale i dľa písomných dokumentov, ako naši predkovia žili, 
ako sa starali o svoje rodiny a príbytky, aký ich pomer bol za poddanstva a aké úsilie vynaložili na boj proti nespravodlivosti a za 
lepšiu budúcnoať, vymanením sa z otroctva k lepšiemu sociálnemu a kultúrnemu životu.“ 

(Jaroslav Novák, kronika obce Nová Dubnica, 1958)

Výpisky z kroniky mesta

1. DRÁHA

1. miesto: Vranka (123 bodov)
2. miesto: Kobza (118 bodov)
3. miesto: Vranková (116 bodov)

Výsledky súťaže:

2. DRÁHA

1. miesto: Ďuďák (148 bodov)
2. miesto: Kučera (71 bodov)
3. miesto: Čuridlová (69 bodov)

3. DRÁHA

1. miesto: Živčicová (73 bodov)
2. miesto: Bačová (61 bodov)
3. miesto: Farulová (55 bodov)

4. DRÁHA

1. miesto: Kopačka (73 bodov)
2. miesto: Vavríková (66 bodov)
3. miesto: Ďuďáková (61 bodov)
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Modernizácia priestorov sa nedotkla historickej sály, ktorá 
dýchala tradíciou a eleganciou.

Primátor Peter Marušinec v spoločnosti moderátorky Martiny 
Kacinovej privítal hostí a otvoril tohtoročný ples.

Primátorský pár v rytme valčíka.

Večera podávaná v salóniku formou teplého a studeného bufetu.

Výzdobu priestorov realizovalo kvetinárstvo Kvety u Guru.

Noblesnú atmosféru podčiarklo svojím vystúpením šesť párov 
tanečníkov z Tanečnej školy Paškovcov.

O hudobnú produkciu sa už tradične postaral Happyband 
Orchestra. Na fotografi i T. Ďatelinková.

O príjemnú atmosféru v salóniku sa postarala Ľudová hudba 
Leoša Staněka. A veru že tam bolo veselo!

Pozvanie na ples prijali aj primátori miest Trenčianske Teplice, 
Dubnica nad Váhom, Nemšová, Ilava a starostka obce Uhrovec.

Po vystúpení tanečníkov a po úvodnom tanci hostiteľského páru 
si nikto z prítomných nenechal ujsť kolo spoločenských tancov.

Hudobným hosťom večera boli temperamentní Kollárovci, ktorí 
vystúpili s kolom vlastných i ľudových goralských piesní.

Po polnoci prítomných zabavilo žrebovanie tomboly, v ktorej 
súťažili aj o televízor, či jazdu značkovým mercedesom.

15. február 2020 - Kursalon Trenčianske Teplice

XVIII. Reprezentačný ples mesta Nová Dubnica

Viac ako 280 hostí sa stretlo na 18. ročníku Reprezentačného plesu nášho mesta, ktorý sa konal v zrekonštruovaných priestoroch teplického Kursalónu. Niektorí z nich sa tohto 

podujatia zúčastňujú pravidelne, v tomto roku si novodubnický ples našli i hostia z Námestova či moravského Slavičína. Hostiteľom večera bol samozrejme primátor mesta                       

s manželkou. (foto: Peter Mrázik)



6 KULTÚRA Február 2020

Nechajte sa pozvať

Pozvánka na koncert

Bližšie informácie, čerstvé pozvánky a predaj vstupeniek: Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484, 
kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk
Účasťou na podujatí súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových a video záznamov z podujatia.

Radi čítate a v byte už nemá-
te miesto pre nové knihy? 
Príďte do knižnice, sme tu 
i pre vás. Ponúkame knihy 
rôznych žánrov, romanti-
ku, históriu, krimi či dob-
rodružstvo. Potrebujete si 
doplniť vzdelanie? Máme 
kvalitný fond náučnej lite-
ratúry. A samozrejme neza-
búdame ani na našich naj-
mladších čitateľov. 

Mesiac marec, zafi xovaný                                     
v pamäti ako mesiac knihy, 
nás k čítaniu priam nabáda. 
Zapadol do neho i 21. ročník 
celoslovenského podujatia 
„Týždeň slovenských kniž-
níc“.

Naša knižnica sa každo-
ročne pripája a v mesiaci 
marci ponúka rôzne aktivity. 

Jednou z nich je i  „Týždeň ot-
vorených dverí“. V dňoch od 2. 
do 6. marca 2020  pozývame  
všetkých,  ktorí majú záujem 
pravidelne navštevovať kniž-
nicu a rozšíriť rady našich stá-
lych čitateľov.

Nových členov zapíšeme 
bezplatne a našim pravidel-
ným návštevníkom, ktorí za-
budli vrátiť vypožičané knihy 
načas, odpustíme pokuty za 
oneskorené vrátenie.

Môžeme ponúknuť kvalitný 
fond, pravidelne dopĺňaný no-
vými knihami, časopisy, bez-
platný internet, tlač z PC, ske-
novanie i kopírovacie služby.
K dispozícii je i on-line kata-
lóg, ktorý nájdete na webovej 
stránke mesta – knižnica.

Marta Bieliková

Koncert DH Lieskované pri príležitosti MDŽ

Sobota 7. marca o 16.00 hod., Dom kultúry Kolačín
 

Miestenky si môžete vyzdvihnúť na oddelení kultúry a športu MsÚ od stredy 26. 2. 2020.

                                                                                                                                                      
Dychová hudba Lieskované pôsobí v obci Moravské Lieskové ležiacej pod úpätím vrchu Veľká Javorina v okrese Nové Mesto nad Váhom.  
Cesta, po ktorej kráča táto dychová hudba  je veľmi kľukatá , ale vedie k tomu, čo  si predsavzala už pri vzniku a čoho sa drží dodnes - robiť 
dobrú muziku.  Lieskované účinkovali v mnohých krajinách západnej Európy a v Českej republike. Pravidelne sa prezentujú v televízii a roz-
hlase (napr. relácie Slovensko v notách, Zahrajte mi takúto, Anderov rebrinák, Záhorácka búda, Dychparáda Hviezdy FM atď.) Ich najväčším 
úspechom však  je,  že sú od svojho vzniku až dodnes  výbornou partiou , ktorú spája láska k dychovej hudbe a úžasné priateľské vzťahy.

Pre záujemcov bude zabezpečený odvoz autobusom zo zastávky Mierové námestie smer Dubnica nad Váhom v čase 15.20 hod., 15.40 hod.                     
a odvoz po koncerte od DK Kolačín späť do Novej Dubnice podľa potreby.

Primátor mesta srdečne po-
zýva všetkých učiteľov, pri 
príležitosti Dňa učiteľov, vo 
štvrtok 26. 3. o 15.00 do Kul-
túrnej besedy na koncert  
akordeónového virtuóza 
Michala Červienku.
  

Koncert bude spojený so 
slávnostným  oceňovaním naj-
lepších učiteľov.

Michal Červienka začal hrať 
na akordeóne ako osemročný.  
Je absolventom Konzervatória 
Jána Levoslava Bellu v Banskej 
Bystrici, kde študoval u Mgr. 
Igora Vlacha. Vysokú školu 
ukončil na Akadémii umení                                                                 
v Banskej Bystrici v triede Mgr. 
Art. Vladimíra Čuchrana, prie-

kopníka koncertného akorde-
ónu na Slovensku. Po štúdiu 
vysokej školy ukončil aj dok-
torandské štúdium na Akadé-
mii umení v Banskej Bystrici.

Je 28-násobným laureátom 
rôznych akordeónových súťa-
ží. Stal sa absolútnym víťazom 
prestížnej súťaže ukrajinského 
akordeónového virtuóza Vla-
dimíra Zubitského CITTÁ DI 
LANCIANO v Taliansku, drži-
teľom diplomu ministra škol-
stva za mimoriadne úspešnú 
reprezentáciu Slovenska v za-                                                                
hraničí. Pedagogicky pôsobí 
na Akadémii umení a Konzer-
vatóriu J. L. Bellu v Banskej 
Bystrici.

Týždeň otvorených
dverí v knižnici

Deň učiteľov
v Kultúrnej besede
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Albín Gajdoš
Deň po dni sa míňa v smutnom kalendári, rok               
s rokom si podá ruku zas, čas nezmazal smútok 
z našich tvárí a bolesť skrytá je hlboko v nás. 
Dňa 21. februára uplynulo 5 rokov od smrti man-
žela, otca a dedka Albína Gajdoša. Spomína 
manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Karol Staňo
Dňa 8. februára uplynulo 20 rokov, odkedy 
nás navždy opustil manžel, otec a dedko Karol                
Staňo. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína manželka               
a deti s rodinami.

Cecília Klimová
Dňa 6. februára uplynulo 15 rokov, odkedy nás 
navždy opustila sestra a teta Cecília Klimová. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína sestra a celá rodina.

Jožka Škrovánková
Dňa 15. februára 2019 nás navždy opustila 
mama, babka a prababka Jožka Škrovánková. 
Kto ste ju poznali, prosím, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou spomína dcéra s rodinou.

Ľudmila Klobučníková
Dňa 30. januára 2020 nás opustila vo veku 90 
rokov naša milovaná mama, babka a prababka 
Ľudmila Klobučníková. Ďakujeme príbuzným, 
známym a susedom, ktorí sa zúčastnili posled-
nej rozlúčky a uctili si jej pamiatku. Taktiež ďa-
kujeme pochovávajúcemu kňazovi a  pohrebnej 
službe STYX za dôstojnú rozlúčku, všetkým za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca ro-
dina.

Ing. Ľubomír Bubeník
Dňa 04. 02. 2020 uplynuli 3 roky, čo nás navždy 
opustil Ľubko Bubeník. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, spolu s nami, tichú spomien-
ku. S láskou a úctou spomínajú manželka, syno-
via a ostatná rodina.

Pavel Keher
Dňa 11.1.2020 nás navždy opustil vo veku 83 ro-
kov manžel, otec, dedko a pradedko. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúč-
ky a uctili si jeho pamiatku. S láskou a úctou  
smútiaca rodina.

Gabriel Marček
Odišiel, keď času žitia mal ešte dosť, keď sme 
sa spolu tešili a z jeho lásky mali radosť. Zostali 
nám slzy a v srdci bôľ, keď osud taký krutý bol. 
Dňa 7. marca uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustil môj manžel, otecko a deduško Gabriel 
Marček. S láskou spomína manželka, synovia 
Ivan a Stano s rodinami a dcéra Vierka s rodi-
nou.

Pavlína Vančová
Dňa 27. februára uplynie 20 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mama, babka                                                                                             
a prababka Pavlínka Vančová. Kto ste ju po-
znali, venujte jej tichú spomienku. S láskou 
spomínajú syn Peter, syn Marián a dcéra Marta                            
s rodinami.

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynulo 7 rokov, keď nás na-
vždy 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.

Viliam Janderla
Dňa 24. februára sme si pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela, otca a ded-
ka Viliama Janderlu. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Ladislav Ďurč
Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána 
spomienok zostáva dokorán. 19. januára uply-
nulo 27 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
drahý manžel, otec a dedko Ladislav Ďurč. Ve-
nujte mu, prosíme, tichú spomienku. S láskou 
manželka a dcéry s rodinami. 

Elena Badíková
Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže na teba zabudnúť. 23. februára uplynie 
25 rokov, odkedy nás opustila milujúca manžel-
ka a matka Elena Badíková. S láskou a úctou 
spomínajú manžel, deti, mama a sestry s rodi-
nami.

Anton Masár
Čas neúprosne beží a nevráti to, čo vzal. Len 
láska, úcta a spomienky v srdciach ostávajú. 
26. februára uplynie rok, čo potichučky odišiel 
ten, koho sme všetci milovali. S láskou a úctou 
spomína celá jeho rodina, manželka s dcérami                     
a vnúčatami. Večná spomienka zostáva v našich 
srdciach.

Jozef a Rozália Tuchyňovci
Ďakujeme rodine, susedom a známym, ktorí dňa 17. januára 2020 
odprevadili na poslednej ceste nášho otca, dedka a pradedka                     
Jozefa Tuchyňu. Ďakujeme pochovávajúcemu kňazovi a príslušní-
kom Slovanskej armády za dôstojnú rozlúčku. 
Zároveň si chceme pripomenúť prvé výročie úmrtia našej mamy, 
babky a prababky Rozálie Tuchyňovej. S úctou spomíname.

Mestská polícia oznamuje

Mestská polícia oznamuje majiteľom vozidiel, že v zmysle VZN č. 
10/2019 o doplnení a zmene VZN č. 13/2018 o miestnych daniach 
a poplatkoch vykonáva kontroly nižšie uvedených vozidiel.

Pri  zistení je osobitné užívanie verejného priestranstva (státie 
takého vozidla) spoplatnené sumou 0,33  € za každý aj neúpl-
ný m2 a deň súvislého státia.

Ide o nasledovné vozidlá:
- bez tabuľky s evidenčným číslom,
- bez platnej technickej a emisnej kontroly, 
- ktoré znečisťujú verejné priestranstvo vytekajúcimi
  kvapalinami alebo inými súčasťami vozidla,
- esteticky narúšajú vzhľad verejného priestranstva, 
- alebo parkuje na jednom mieste dlhšie viac ako 30 dní, čím
  bráni údržbe verejného priestranstva alebo miestnej
  komunikácie.

Spomienky a poďakovania

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. 
prijme do zamestnania

nasledujúcich zamestnancov:

Upratovačov/čky
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 3,50 eur/hod.

Pracovníkov do pokladní
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 4,30 eur/hod.

Pracovníkov do objektu
občerstvenia a nápojov

Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 
dohoda o brigádnickej práci študenta.

Brutto mzda: 3,80 eur/hod.

Plavčíkov
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta. 
Brutto mzda: 4,50 eur/hod.

Vedúceho do objektu
občerstvenia a nápojov

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti 
gastronómie, prípadne zdravotný preukaz a 

absolvovaný kurz HCCP, prax v oblasti gastronómie 
a službe výhodou. / Druh práce: dohoda o pracovnej 
činnosti, prípadne pracovný pomer na dobu určitú 
počas prevádzky letného kúpaliska (jún-august).

Brutto mzda: 5,50 eur/hod.

Údržbára technológie bazénového
systému a areálu prevádzky letného

kúpaliska Letka 

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie, prípadne 
základné vzdelanie,  prax je výhodou, zručnosť a 

samostatné riešenie technických problémov výhodou. 
/ Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou dobou 1 
mesiac. / Nástup možný od 1.4.2020.

Brutto mzda: 900 Eur/mesiac.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com

Hladáme pracovníkov

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch 
úspešne za nami

Medailová sobota na atletických pretekoch

Druhý februárový týždeň sa 
niesol v znamení basketba-
lu. V dňoch 11. a 13. februára 
prebehli v dopoludnajších 
hodinách v športovej hale               
v Novej Dubnici okresné 
kolá basketbalu základných 
škôl.

Okrem dievčat z domácej  
ZŠ na Ul. J. Kráľa sa turnaja zú-
častnili aj družstvá zo ZŠ Pod 
hájom v Dubnici nad Váhom                                                                    
a ZŠ s MŠ Košeca. Tieto tri 
družstvá v utorok 11. februára 
2020 bojovali o víťazstvo a ná-
sledný postup na regionálne 
kolo do Považskej Bystrice.

Z troch zápasov si nakoniec 
víťazstvo po predĺžení odnies-
lo domáce družstvo dievčat  zo 
ZŠ na Ul. J. Kráľa v Novej Dub-
nici. Gratulujeme! 

Druhé miesto s pohárom               
a diplomom si odniesli dievča-
tá zo ZŠ s MŠ Košeca a tretie 
skončilo družstvo z Dubnice 
nad Váhom ZŠ Pod hájom.

Vo štvrtok 13. februára po-
kračoval turnaj v basketbale 
základných škôl okresným ko-
lom chlapcov. Športová hala 
privítala okrem domáceho 
družstva ZŠ na Ul. J. Kráľa aj 

chlapcov z Dubnice nad Vá-
hom zo ZŠ s MŠ CI a ZŠ s MŠ 
Pod hájom. 

Počas troch zápasov ukáza-
li chlapci talent a bojovnosť, 
vytrvalosť a šikovnosť, dra-                 
vosť v každom polčase. S tre- 
tím miestom nakoniec odchá-
dzalo družstvo ZŠ Pod hájom 
z Dubnice nad Váhom, druhé 
miesto si zaslúžene vybojovali 
chlapci taktiež z Dubnice zo 
ZŠ  a víťazstvo a postup do re-
gionálneho kola patrí domácej 
ZŠ na Ul. J. Kráľa Nová Dubni-
ca, ktorá nedostala v tomto 
turnaji ani jeden kôš. GRATU-
LUJEME!  

Družstvá si odniesli diplo-
my a víťazné poháre. 

Organizátorom školských 
športových súťaží je Okresný 
úrad Trenčín. Poriadateľom  
predkola, okresných, regio-
nálnych a krajských kôl  tých-
to súťaží je CENTRUM VOĽNÉ-
HO ČASU Nová Dubnica.

Poďakovanie patrí aj hlav-
nému rozhodcovi Mgr. Ivanovi 
Prokešovi, ktorý odpískal oba 
turnaje chlapcov aj dievčat.

                                                                                                 
Lenka Hnilková

„Áno, je to prav-da a veľmi radostná.                             V tomto roku sa                       v Olomouci konali Maj-                        strovstvá ČSFR v boxe. Medzi športovcami, ktorí sa prebojovali až do najvyššieho kola                                               v poloťažkej váhe do 80 kg bol i náš spo-luobčan, 16-roč-ný učeň ZŤS Dubnica Jozef Jenč. Radosť                                

z víťazstva má nielen                              Jožko a jeho tréner pán                                                                                                      Horymír Netuka, ale i my všetci. K zís-kaniu titulu Majster ČSFR gratulujeme                                           a prajeme veľa úspe-chov v tomto tvrdom                  a mužnom športe.“
(citácia z NDZ 4/1991)

Dňa 9. 1. 2020  sa v kolkárni 
v Starej Turej uskutočnili už 
druhé Majstrovstvá okresu 
Ilava v kolkoch, v kategó-
rii muži „A“, nakoľko okres 
Ilava v súčasnej dobe nedis-
ponuje žiadnou funkčnou 
kolkárňou. 

V tejto kategórii, ktorá sa 
hrala v disciplíne na 120 ho-
dov združených, sa predsta-
vilo 16 hráčov z okresu Ilava, 
ktorí hrajú pravidelne súťažné 
zápasy v 2. Slovenskej kolkár-
skej lige skupina západ, 3. lige 
v Trenčianskom kraji a v mest-
skej lige v Trenčíne a Starej 
Turej.

Medzi nimi pozvanie prija-
li aj traja najlepší hráči kat. 

muži „B“ z Majstrovstiev okre-
su Ilava v roku 2019 (Peter 
Veselý, Jozef Kebísek, Peter 
Fabuš).  Títo hráči nie sú regis-
trovaní v žiadnom klube, ale 
možnosť spoločne si zahrať 
proti najlepším hráčom v ilav-
skom okrese využili a získali 
tak nielen obdiv, ale aj cennú 
skúsenosť. 

V tomto roku boli konečné 
výsledky oveľa vyrovnanejšie, 
ako v roku 2019. Majster okre-
su z roku 2019 Anton Barták             
z Dubnice n/V skončil v týchto 
pretekoch až na 6. mieste, na-
opak 11. najlepší hráč z roku 
2019 Anton Minárik sa stal               
v roku 2020 majstrom okresu 
Ilava. Aj toto svedčí o tom, ako 
sú hráči vyrovnaní, aká je ich 

momentálna forma a komu sa 
prikloní aj kúsok športového 
šťastia.

Za poskytnutie priesto-
rov na zorganizovanie Maj-
strovstiev okresu Ilava 2020 
patrí srdečné poďakovanie 
domácemu klubu MKK Stará 
Turá. Turnaj rozhodovali akre-
ditovaní rozhodcovia Peter 
Nemček (predseda MKK Stará 
Turá) a Ing. Ján Kebísek (hráč 
KK FESA Dubnica n/V). Ďaku-
jeme sponzorom za venovanie 
cien do turnaja a všetkým, 
ktorí sa podieľali na organizá-
cií tohto turnaja.  Veríme, že                                                                          
o rok sa stretneme znova na 
treťom ročníku a opäť prežije-
me spoločne krásny športový 
deň. Na turnaj boli pozvaní 

primátori Ilavy a Dubnice n/V, 
športový redaktor MY Považ-
ský Obzor Jozef Šprocha, de-
legáti za Slovenský kolkársky 
zväz, prezident SKoZ Doc. 
JUDr. Štefan Kočan a vicepre-
zident Mgr. Ivan Vajs.

Cieľom turnaja je osloviť 
ľudí, najmä deti a mládež                  
v ilavskom okrese a dať im 
možnosť vyskúšať si zahrať 
tento kedysi, v našom okrese 
veľmi populárny a úspešný 
šport !!!

Text a foto:
Mgr. Roman Pecháček

riaditeľ turnaja

Ceny do turnaja venovali:      

Primátor mesta Ilava Ing. Viktor Wiedermann / Primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Peter Wolf / RONA, a.s. Lednické Rovne /  
Full Café Ilava / Bowling Coff e Ilava / Kolkársky klub FESA Dubnica nad Váhom / AGROFARMA, spol. s r.o., Červený Kameň / Hu-
dobná agentúra MK, Lednické Rovne / Vinárstvo Michal Sadloň – Limbach / Vegáč – zdravé bistro Ilava / Pizzeria Bosorka - Ladce 
/ Mgr. Roman Pecháček / Mestský kolkársky klub Stará Turá / Mnišky Pub & Restaurant Tuchyňa.

Konečné výsledky z 9. 1. 2020 v kategórii muži „A“ na 120 hodov združených:

1. miesto Anton Minárik Dubnica n/V (559 b.), 2. miesto Pavol Ďuďák Nová Dubnica n/V. (552 b. / 175 dorážka), 3. miesto Milan Blaho 
Dubnica n/V 552 b. (174 dorážka), 4. miesto Marián Holba Dubnica  n/V 546 b. (195 dorážka),         5. miesto Roman Pecháček Ilava 
546 b. (186 dorážka), 6. miesto Ivan Moško Dubnica n/V 529 b., 7. miesto Anton Habšuda  Dubnica n/V 528 b, 8. miesto Martin Hajaš  
Nová Dubnica  526 b., 9. miesto Anton Barták Dubnica n/V 522 b., 10. miesto Ján Kebísek Dubnica n/V 520 b., 11. miesto Pavol Vago-
vič Dubnica n/V  506 b (180 dorážka).,  12. miesto Marián Uhlík o Dubnica n/V 506 b. (137 dorážka), 13. miesto Peter Veselý Dubnica 
n/V 492b., 14. miesto Jozef Kebísek 483 b., 15. miesto Rastislav Moško Dubnica n/V 480 b., 16. miesto Peter Fabuš Ilava 405 b.. 

Žiačka siedmeho ročníka Spojenej školy 
sv. Jána Bosca Alžbetka Lehocká po prvý 
raz zabojovala na väčších atletických pre-
tekoch. 

V sobotu 15. februára štartovala na Majstrov-
stvách západoslovenského atletického zväzu 
mladších žiakov v Bratislave, v disciplíne  vrh 
guľou. Krásnym výkonom 8,41 m sa umiestnila 
na treťom mieste.

Šikovná atlétka prestúpila po dvojročnom 
pôsobení v AK Dubnica nad Váhom do Atletic-
kého klubu Trenčín, kde trénuje pod vedením 
pani trénerky Evy Hanuliakovej, slovenskej re-
kordérky v hode oštepom.  

Alžbetke blahoželáme a držíme palce, aby 
v športe nachádzala radosť a priestor na roz-
víjanie.

Petra Hrehušová

Okresné kolá basketbalu 
základných škôl

Všetky spokojné víťazky po basketbalovom súboji.
(foto: L Hnilková)

Vyhodnotenie:  1. miesto Anton Minárik (v strede), 2. miesto Pa-
vol Ďuďák (vľavo) a 3. miesto Milan Blaho (vpravo).

Spoločné foto s rozhodcom v strede Petrom Nemčekom (v bie-
lom tričku).

Víťazné družstvá chlapcov - 1. miesto neuniklo ZŠ na Ulici                       
J. Kráľa Nová Dubnica. (foto: L. Hnilková)

Úspešná Novodubničanka na stupni víťazov. (foto: J. Lehocký)
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