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Rekonštrukcia kina Panorex
je odštartovaná

protokol, prešli si spoločne
projektovú dokumentáciu
i vyprázdnené kino.

práce sa začali vo veľkom.
V sále boli odstránené pôvodné sedadlá, pódium, opona
i premietacie plátno, vo foyer
„búda“ na predaj vstupeniek
a v priestoroch kvetinárstva,
pizzérie, toaliet a starej kancelárie ostali viac-menej len
obvodové múry.
Ostáva nám veriť, že rozbehnuté práce budú úspešne napredovať a najmä, že
rekonštrukcia, na ktorú sa
dlho čakalo, splní očakávania
Novodubničanov. Že bude obnovená funkčnosť a komfort
nielen divákov, ale i účinkujúcich a všetkých, ktorí jednotlivé vystúpenia a projekty
pripravujú. Aby sa tvorcom
nových priestorov podarilo
nadviazať na jeho umelecké
spracovanie, zachovať prvky
doby, v ktorej vzniklo a úspešne prepojiť históriu so súčasnosťou.
Aby bol Panorex znovu
miestom, ktoré má srdce, ktoré máme radi.

Už o dva týždne, na kontrolnom dni, bolo zjavné, že

text a foto
Petra Hrehušová

Stretnutie na kontrolnom dni: zľava konateľ spoločnosti Sestav Ing. Sedláček, stavebný dozor
Ing. Slovík a primátor mesta Ing. Peter Marušinec.

V utorok 26. januára odovzdalo mesto budovu kina
Panorex spoločnosti Sestav,
s.r.o. na rekonštrukciu. Za
prítomnosti zástupcov dodávateľa, primátora mesta,

oddelenia výstavby, architektonického i projektového ateliéru a technického
dozoru sa uskutočnilo stretnutie, na ktorom obe strany podpísali odovzdávací

Aké sú vaše očakávania od rekonštrukcie kina Panorex?
S touto otázkou sme oslovili niekoľkých obyvateľov nášho mesta.
Katarína: Očakávame, že budeme môcť navštíviť kultúru aj v našom meste a nebudeme musieť chodiť autom do Trenčína.
A kino by bolo super.

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice

Zdarma

XXXI. ročník

ISSN 1338-788X

Aj v Novej Dubnici
vznikla MOM-ka
Zoznam najbližších mobilných odberových miest, kde sa
môžete dať bezplatne otestovať antigénovými testami.

MESTSKÝ ŠPORTOVÝ KLUB NOVÁ DUBNICA
P. O. Hviezdoslava 2, Nová Dubnica
Pondelok, Utorok, Štvrtok, Piatok, Sobota:
08:00 - 16:00
(prestávka v čase 11:30 - 12:00)
Streda:
12:00 - 20:00
(prestávka v čase 15:30 - 16:00)
Na tomto odberovom mieste sú prednostne realizované
vyšetrenia na základe OBJEDNANIA.
Neobjednaní obyvatelia budú vybavení až po odbere objednaných.

POSTUP AKO SA REGISTROVAŤ:
1) navštívte stránku https://korona.gov.sk/
2) na nej nižšie nájdete zelené tlačidlo „Požiadať o vyšetrenie“
3) následne v rámci „Požiadavky o vyšetrenie“
zvolíte formu „Antigénového testovania“,
vyplníte vaše osobné údaje a zo zoznamu
testovacích miest vyberiete poskytovateľa Nová Dubnica.

CENTRUM NEZISKOVÝCH
ORGANIZÁCIÍ
Moyzesova 396/19
Dubnica nad Váhom
Pondelok - Sobota:
08:00 - 16:00

KLUB DÔCHODCOV č. 2
ČSA 1187/4
Dubnica nad Váhom
Pondelok - Nedeľa:
09:00 - 17:30

POLIKLINIKA
CO-MEDICA III
(Bývalé UH-baraky)
Továrenská 1408/10
Dubnica nad Váhom
Pondelok - Nedeľa:
12:00 - 20:00

SPOLOČENSKÝ DOM
PREJTA
Prejtská 135/156
Dubnica n/V - Prejta
Po, St, Pi: 10:00 - 18:00
Ut, Št: 08:00 - 16:00
So, Ne: 09:00 - 17:00

KONTAJNER
NA PARKOVISKU
ZA ZIMNÝM ŠTADIÓNOM
Ulica Športovcov
Dubnica nad Váhom
Pondelok - Sobota:
14:00 - 22:00

BUDOVA OBCHODU
A SLUžIEB
(bývalé sklenárstvo Kováč)
Partizánska 1424/35
Dubnica nad Váhom
Pondelok - Nedeľa:
08:00 - 16:00

DUTAF CENTRUM
Pod hájom 4030/195
Dubnica nad Váhom
Pondelok - Nedeľa:
08:00 - 16:30

NEMOCNICA ILAVA
Ľ. Štúra 388/3
Ilava
Pondelok - Piatok:
11:00 - 15:00

Janka: Od rekonštrukcie kina Panorex očakávam, že naň budeme môcť byť znova hrdí tak, ako keď sme ho označovali za prvé
panoramatické kino na Slovensku, že sa v ňom budú návštevníci dobre cítiť a že si znova užijeme množstvo krásnych nových
kultúrnych zážitkov.
Michal: Naše kino má svoju kultúru a históriu. Očakávam, že rekonštrukcia to bude rešpektovať a nebudú sa kvalitné materiály
nahrádzať lacnými.
Maroš: Hlavne, aby kino bolo bezpečné a čoskoro sa v ňom začali konať vystúpenia.
Karolína: Veľmi si želám priestor s dobrou akustikou, kde by sme sa mohli stretávať na dobrý film alebo pekné vystúpenie.
Štefan: Verím, že plán rekonštrukcie bral do úvahy viacúčelovosť priestoru. Mám na mysli hlavne koncertné a divadelné
využitie, ako pre školy, tak pre hostí z oblasti kultúry.
Gertrúda: Moje očakávanie od rekonštrukcie kina je obnova kultúrnych podujatí a premietania. Sme zvedaví, aké reštaurácie
a prekvapenie sa tam chystá.
Juraj: Veľmi sa teším a verím, že zrekonštruované kino bude naplno využité. Myslím tým, že veľa ľudí bude chodiť často
na kvalitnú kultúru. Lebo národ bez kultúry je odsúdený na zánik...

Slovko pre manželov
Nenávisť za nenávisť len posilňuje existenciu nenávisti
a zla vo svete. Úder za úder, útok za útok, má pokračovanie
do nekonečna a nikdy neskončí. Niekto musí mať trochu
zdravého rozumu.
Silná osoba je schopná rozseknúť reťaz nenávisti, reťaz zla.
Niekto musí mať dosť viery a morálky, aby ju rozsekol a vniesol
do spoločného života účinný prvok lásky. V rodinnom živote
treba pestovať túto silu lásky, ktorá umožňuje bojovať proti zlu,
ktoré ju ohrozuje.
Štefan Wallner, SDB
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NAŠE MESTO
Dane - len aby sa nezabudlo

Február 2021

Ako dopadlo skríningové testovanie

Rozhodnutia o daniach
doručíme do schránok
Mestský úrad v Novej Dubnici začal spracovávať podané daňové priznania k dani
z nehnuteľnosti za rok 2020,
ako i žiadosti o úľavy z poplatku za komunálny odpad
pre rok 2021.
Nakoľko ide o veľký počet
podaných daňových priznaní
a žiadostí, predpokladáme, že
rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad
na rok 2021 začne mesto Nová
Dubnica vydávať až v máji
2021.
Vzhľadom na súčasnú situáciu spôsobenú pandémiou
ochorenia COVID-19, budú
rozhodnutia doručené každému daňovníkovi do poštovej
schránky. V zmysle platnej legislatívy musia byť rozhodnu-

tia doručené do vlastných rúk,
preto je potrebné, aby rozhodnutie daňovník vlastnoručne
podpísal a podpísanú doručenku vhodil do schránky
umiestnenej pri vchodových
dverách mestského úradu
alebo iným spôsobom doručil
správcovi dane.
Tento spôsob sa netýka
právnických osôb a fyzických
osôb, ktorí majú zriadenú
elektronickú schránku a ktorým je správca dane povinný
rozhodnutie poslať elektronicky.
O spôsobe úhrady dane
a poplatku budeme informovať v ďalšom čísle Novodubnických zvestí.
Dagmar Gregušová

Usmiata pani
z mestskej knižnice

Epidemiologická
situácia
v súvislosti s ochorením
COVID-19 je stále pomerne
vážna, preto vedenie krajiny
v spolupráci s komisiou odborníkov prijíma opatrenia
pre boj s touto infekčnou chorobou. Jedným zo spôsobov
boja je, popri rozbiehajúcej sa
vakcinácii, aj testovanie obyvateľov antigénovými testami a následná karanténa pozitívnych.

V našom meste sa konalo
skríningové testovanie počas
víkendu 23. a 24. januára. Zúčastnilo sa ho 4 478 obyvateľov, 23 z nich mali pozitívny
výsledok (z toho dvaja neboli
obyvateľmi Novej Dubnice). To
znamená, že intenzita v infekčnosti dosiahla 0,514 %.
Ďalšie kolo testovania bolo
zložené na plecia samosprávy
na začiatku februára. Počas
víkendu 6. a 7. februára mali
povinnosť sa otestovať najmä

obyvatelia mesta, ktorí chodia
do práce (nepracujú z domu)
a rodičia žiakov 1. - 4. ročníkov.
Zúčastnilo sa ho 2 352 občanov,
pozitívnych bolo 18 z nich. Intenzita infekčnosti teda dosiahla 0,76%.
Ďakujeme všetkým obyvateľom za trpezlivosť a ohľaduplnosť, ktorú preukazujú sebe
aj svojmu okoliu dodržiavaním
potrebných opatrení, aj keď je
zrejmé, že sa mnohým z nás
nežije ľahko a všetci si prajeme

Odovzdanie daru na pôde mestského úradu. Zľava primátor
mesta a zástupca Enicsu Miroslav Sagan. (foto: P. Hrehušová)

čiavať detské knižky, dievčenské romány, odborné tituly
na seminárky, aj keď som do
knižnice sprevádzala moje
deti, ktoré už pomaly dospievajú...
A dnes za ňou ideme s vedením mesta s kyticou kvetov poďakovať sa jej za viac
ako tridsať rokov práce, ktorú
tu odviedla. Stojí vo dverách
v šľapkách, trošku prekvapená a dojatá, prijíma kyticu
s tým krásnym úsmevom.
Pani Marta Bieliková, ďakujeme za všetky knižky,
ktoré ste pre nás prečítali,
objednali, nakúpili, obalili, zaevidovali, požičiavali,
prebaľovali, lepili a vyraďovali, za všetky besedy so
spisovateľmi, kvízy, súťaže
a iné aktivity pre deti aj dospelých. Buďte zdravá a užite si dôchodok v milovanej
záhrade s dobrými knižkami!
text a foto
Petra Hrehušová

text a foto
Petra Hrehušová

Enics Slovakia daroval novodubnickým
školám antigénové testy zo slín
ktoré boli odovzdané na
mestský úrad.

Kráčam do knižnice s nostalgiou a spomínam si na deň,
keď som do nej vošla po prvýkrát.
Malá copaňa s búšiacim
srdcom prežívala svoju veľkú
chvíľku samostatnosti. Váhavo som vošla do budovy
a ostala stáť medzi dvoma
otvorenými dverami. Jedny
naľavo, jedny napravo. Oboje
viedli do miestností plných regálov s knihami.
Pamätám si hlasné ticho
a chvíľu napätia. V pravých
dverách sa objavila štíhla
pani v šľapkách. Zbadala ma,
a sekundu akoby čakala, či za
mnou ešte niekto vojde. „Dobrý deň, ja by som sa chcela
prihlásiť...“ Tvárou jej blysol
spokojný úsmev „No poď...“
a rýchlymi krokmi zamierila
ku písaciemu stolu.
Ešte teraz cítim sviatočný
pocit hrdosti, keď mi odovzdávala knižôčkový čitateľský
preukaz s kôpkou kníh v igelitových obaloch. A bola tam
vždy. Keď som si chodila poži-

zlepšovanie „čísel“ a uvoľňovanie lockdownu.
Naša vďaka patrí lekárom,
zdravotníkom,
dobrovoľníkom, vojakom a zamestnancom úradu, ktorí venovali
mnoho času a energie príprave
odberových miest aj samotnému testovaniu, na prípravu ktorého bolo opäť extrémne málo
času.

Spoločnosť Enics Slovakia
so sídlom v Novej Dubnici
sa rozhodla darovať 500 ks

antigénových testov na Covid 19 zo slín pre použitie
v novodubnických školách,

Začalo sa elektronické
sčítanie obyvateľov
Elektronické sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky
sa uskutočňuje v plánovanom termíne od 15. februára
2021 a potrvá do 31. marca
2021.
Sčítanie obyvateľov je plne
elektronické. Obyvatelia sa
sčítajú sami, v pohodlí domova, bez ohrozenia na ich zdraví a bez kontaktu s cudzím
človekom, a to prostredníctvom elektronického formulára, ktorý nájdu na stránke
www.scitanie.sk. K dispozícii budú mať aj mobilnú
aplikáciu. Na sčítanie postačí

tablet, mobil, notebook alebo
PC.
Asistenti dosčítavajú tých,
ktorí sa nesčítali
Elektronické samosčítanie
sa realizuje bez asistovaného
sčítania. Dosčítavanie, počas ktorého už samosčítanie
obyvateľov nebude možné,
sa uskutoční v termíne od
1. apríla a potrvá do 31. októbra 2021. Preto je dôležité,
aby sa občania sčítali v termíne, ktorý je na elektronické
sčítanie vyhradený. Zároveň je
veľmi dôležité, aby tí občania,
ktorí sa vedia elektronicky sčítať, pomohli aj svojim blíz-

Spýtali sme sa Miroslava
Sagana, viceprezidenta spoločnosti pre strednú a východnú európu, prečo sa
rozhodli pre tento krok?
„V Enicse sme mali veľa
ľudí, ktorým vyslovene vadilo zavádzanie dlhej tyčinky
do nosohltana, ktoré môže
byť bolestivé a pri nesprávnej
technike môže poškodiť čuchový nerv.
Niektorí, tak ako ja, mali zo
zdravotných dôvodov výnimku a nemohli ho absolvovať.
Testovanie sa stalo v súčasnosti bežnou praxou, preto
sme hľadali možnosti neinvazívnych testov.

kym príbuzným, priateľom
a známym, ktorí nemajú možnosť sa elektronicky sčítať,
prípadne nevedia formulár
vyplniť. Čím viac občanov sa
sčíta v určenom termíne, o to
menej práce budú mať asistenti sčítania pri dosčítavaní.
Počas doby sčítania bude
obyvateľom do poštových
schránok štatistický úrad
zasielať leták o prebiehajúcom sčítaní obyvateľov 2021
s výzvou na sčítanie sa.
Vzor elektronického formuláru je zverejnený na https://
www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/vzor-scitacieho-formulara.

Nebolo to jednoduché, ale
nakoniec sme zohnali dodávateľa týchto neinvazívnych
testov zo slín, ktoré majú
uvádzanú citlivosť až 93,94%,
spoľahlivosť > 99% a výsledky
testu už za 10 minút.
Dôležité je aj to, že naše testy majú tento certifikát so spĺňaním požiadaviek európskej
legislatívy a po registrácii bol
tento test povolený na používanie v Európskej únii.
Preto chceme aspoň takto
pomôcť nielen našim ľuďom
v Enicse, ale dať hlavne maminkám a otcom možnosť
ochrániť si deti.“
Petra Hrehušová

Telefonický kontakt
na metodickú podporu
Počas elektronického samosčítania obyvateľov bude
k dispozícii Call centrum na
telefónnom čísle 02/20 92 49
19. Infolinka bude slúžiť ako
metodická a informačná podpora obyvateľov. Pre informácie o sčítaní môžu obyvatelia
používať aj emailovú adresu
scitanie@statistics.sk, alebo
kontaktný formulár na stránke www.scitanie.sk.
Dagmar Gregušová

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Miklovkári, takto nie!

Kuchynský bioodpad, čo s ním?
schválené a my budeme môcť
rozbehnúť
kompostovanie
v Novej Dubnici.

voziť konáre za odplatu iným
odberateľom. Mesto na základe týchto negatívnych skúseností a zvyšujúcich sa nákladov na zabezpečenie odvozu
konárov zvažuje redukciu sezónnych odvozov na 1x ročne.

Čierna skládka bioodpadu na Májovej ulici... (foto: K. Bašná)

...a rovnaký problém na detskom ihrisku na Ulici Boženy
Němcovej. (foto: K. Bašná)

Pri jesennom odvoze konárov sme zostali nepríjemne
zaskočení tým, ako sa každoročne zhoršuje spôsob,
akým obyvatelia rodinných
domov pripravujú konáre
na odvoz.
Pre čo najväčšie zjednodušenie vlastnej práce väčšina
nerieši poukladanie konárov
primeranej veľkosti na pekné,
pravidelné kôpky, nedajbože
zväzky uviazané prírodným
špagátom.
Konáre akejkoľvek veľkosti
už niektorí obyvatelia prehadzujú rovno pri oreze cez plot
na pás verejnej zelene.
Ak si niekto zorganizuje
orez stromčekov v inom termíne, ako je odvoz konárov,
nevadí - veď kopy konárov
„počkajú“ na odvoz aj viac ako
mesiac - veď na mestských pozemkoch to ľuďom nezavadzia.
Konáre bývajú poprekladané vrstvami lístia, burín - buď
vo vreciach, alebo len tak na
voľno.
A medzi top 10 najväčšími
prehreškami vyhrávajú čierne
skládky konárov, lístia a všeličoho iného na Májovej ulici
a Ulici B. Němcovej, kde sa
obyvatelia rodinných domov
v okolí rozhodli nezaťažovať
najbližšie okolie svojich do-

mov konármi, ale mrsknú
všetko na mestský pozemok
detského ihriska. Na týchto
dvoch lokalitách tak vznikla
halda zmesi rôznych bioodpadov, do ktorej boli voľne
zakomponované aj drevotrieskové dosky, plasty, handry. Konáre preložené lístím
a burinami tak nedokázalo
auto s rukou naložiť, lebo sa
do nich zachytávali plastové
vrecia s trávou a lístím, a bolo
to všetko poprepletané tak,
že sme nakoniec po ukončení jesenného odvozu museli
manuálne roztriediť a odviezť
jednotlivé druhy odpadov, čo
nás stálo takmer 500 €.
Aj spoločnosť, vykonávajúca sezónne odvozy konárov,
reklamovala nedodržiavanie
pokynov, uvedených v letákoch, ktoré boli doručené
domácnostiam a ktoré sa
každoročne nemenia, čo
jej spôsobilo omeškávanie
a komplikácie pri nakladaní
a odvoze bioodpadu.
Zároveň, spoločnosť Biopalivo a.s., ktorá nám dlhodobo
bezplatne odoberala konáre
zo zvozu a vyrábala z nich
štiepku pre centrálny zdroj
tepla v Novej Dubnici, práve
z dôvodu prímesí buriny, lístia a iných odpadov zastavila
odber konárov pre obce. Takže
mestu nezostáva nič iné, ako

Vážení obyvatelia rodinných domov, služba odvozu
konárov je aktivita mesta, ktorou sa vám snaží mesto prispieť k správnemu nakladaniu
s odpadom zo záhrad.
Je však potrebné, aby z vašej strany došlo k dodržiavaniu pravidiel, ktoré pomôžu
realizovať zvoz konárov v určenej lehote, s primeranými
nákladmi a efektívne, bez znečistenia a poškodenia mestských pozemkov.
Na detské ihriská na Májovej ulici a Ulici B. Němcovej
umiestnime informačné tabule o zákaze ukladania bioodpadu, pred zvozmi konárov
budú na nich umiestnené fotopasce.
Veríme, že pri najbližšom
dovoze konárov dodržíte
nasledovné pravidlá:
1) Konáre umiestnite PRED
VÁŠ DOM, nie inde - takto je
to adresné a každý zodpovedá
za „svoje kôpky“.
2) Konáre ukladajte jedným
smerom, v dĺžke cca do 1,2 m,
prípadne zviazané do zväzkov prírodným špagátom (NIE
PLASTOVÝM ANI DRôTOM)
- je to kvôli tomu, aby sa dali
naložiť mechanickou rukou na
aute prípadne manuálne pracovníkom tak, aby nemuseli
byť traja na jednu kôpku).
3) Na trávu, lístie, burinu
prednostne využívajte zberný
dvor, kde od vás tento odpad
odoberáme bezplatne - ak už
teda nekompostujete bioodpad na vlastnom pozemku.
Starším ľuďom bez vozidla
a pod. samozrejme lístie či burinu odvezieme, ale musí byť
uložená vo vreci, a vrece nech
je bokom od konárov.
Sezónny zvoz konárov je časovo aj finančne náročný, preto je potrebné, aby sme spoločným pričinením realizovali
tento zvoz tak, aby nezvyšoval
zbytočne náklady mesta za
odpady a poplatok každého
z nás.
Katarína Bašná

Už sme asi všetci v médiách
zaregistrovali, že obciam
a mestám na Slovensku
pribudla v tomto roku nová
povinnosť - zabezpečiť triedenie kuchynského bioodpadu vo všetkých domácnostiach.
Plnenie tejto povinnosti
sa začne kontrolovať od 30.
júna 2021. Cieľom je čo najviac znížiť množstvo odpadov, ukladaných na skládky,
pretože z rôznych prieskumov
vyplýva, že v kontajneroch so
zmesovým odpadom (kde by
mal končiť len ten odpad, ktorý nevieme vytriediť a recyklovať) je vyše 40% odpadu toho
biologického kuchynského.
Ako na to?
Každá obec a mesto si môže
zvoliť, akým spôsobom sa
s touto povinnosťou vysporiada. Zákon o odpadoch nám
umožňuje 2 spôsoby: buď preukážeme, že 100 % domácností kompostuje svoj vlastný
odpad, alebo rozmiestnime
pred rodinné a bytové domy
špeciálne nádoby na zber kuchynského bioodpadu.
Keďže ste ešte nedosta-

li kompostér ani nádobu na
bioodpad, je zrejmé, že Nová
Dubnica zatiaľ len pripravuje
zber kuchynského odpadu.
Ako prebieha príprava?
Mesto podalo v decembri
2 žiadosti o príspevok z Environmentálneho fondu, v prípade ich úspešnosti budú po
celom území mesta rozmiestnené kompostéry - pre rodinné domy plastové - na výber
by boli dve veľkosti - 600 l
a 900 l, a k bytovým domom
by sa rozmiestnili tzv. kompostovacie boxy - kovovo-drevené otvárateľné konštrukcie
vo veľkosti 1,4 m3 (čiže o kúsok väčšie ako kontajner na
komunálny odpad). Každá
domácnosť - či už z rodinného
domu alebo bytového domu,
by zároveň dostala košík na
zber bioodpadu z kuchyne keďže plán je kompostovať,
tak nezbierali by sa varené
zvyšky, ale len surové bioodpady- šupy z ovocia a zeleniny, zvyšky kvetov rezaných či
kvetináčových, čajové vrecká,
káva... Návod, čo a ako, samozrejme doručíme každému. Veríme, že naše žiadosti
o dotáciu budú Envirofondom

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

zatvorené
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 17.00 hod
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
9.00 – 13.00 hod

Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia sa môže zmeniť, pre aktuálnejšie informácie sledujte web stránku mesta, alebo si nainštalujte aplikáciu Nová
Dubnica do mobilného telefónu. Ďakujeme za pochopenie.

Zároveň, ešte koncom roka
2019 mesto podalo žiadosť o nenávratné finančné
prostriedky z fondov EÚ na
zhodnocovanie
biologicky
rozložiteľného odpadu - zatiaľ rokujeme s ministerstvom
o možnostiach čerpania, nakoľko nám bola schválená len
časť žiadosti - zakúpenie technológie na zhodnotenie bioodpadov na zbernom dvore,
ale zamietnutý bol príspevok
na nákup zberového vozidla.
V prípade, ak nám ministerstvo schváli aj nákup zberového vozidla, upraveného na
zber a prepravu bioodpadov
(čiže z neho nebudú tiecť šťavy a podivné tekutiny, ako keď
na jeseň je v odpade plno hnilých jabĺk) v lokalitách rodinných domov budú postupne
rozmiestňované nádoby na
zber bioodpadu, do ktorých by
obyvatelia rodinných domov
vhadzovali bioodpad zo záhrad aj kuchynský bioodpad.
Zrekapitulujme si to
Rozpracované máme pre
mesto obidve verzie zberu
kuchynského a záhradného
bioodpadu, zatiaľ teda najmä
v papierovej podobe, ale
v dohľadnej dobe sa rozlúskne, či financie na kompostéry
alebo nádoby získame z iných
zdrojov, alebo budeme musieť
pohľadať vo vlastnom vrecku.
Viac o tom, akou cestou sa vyberie Nová Dubnica, prinesieme nabudúce.
Katarína Bašná

JARNÉ ZVOZY ODPADU

Bytové domy
- jarný zvoz objemného odpadu
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

8. 3. 2021

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

9. 3. 2021

utorok

domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68,
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

10. 3. 2021

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

11. 3. 2021

štvrtok

paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365,
533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

12. 3. 2021

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, 930.
obytný dom Letka 990, 991

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA
Opätovne platia pôvodné otváracie hodiny zberného dvora, pripomíname,
že v pondelok je pre verejnosť zatvorený.
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Garáže - jarný zvoz odpadu
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

25. 3. 2021

štvrtok

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

26. 3. 2021

piatok

garáže na Ulici Okružnej a na Ulici
Trenčianskej pri čínskom múre,
garáže v Sade duklianskych hrdinov
(pri bývalom CVČ)

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

Objavujte svet (aj)
z pohodlia domova
Aj napriek tomu, že sa kultúrny život v našom meste prerušil, veríme, že po prekonaní náročnej situácie, sa opätovne
budeme stretávať na vašich obľúbených podujatiach a aktivitách, ktoré robia nás život krajšími a zmysluplnejšími.
Kultúru však ani doma nezanedbávajte! Maľujte, spievajte,
čítajte, vzdelávajte sa, hrajte sa s deťmi, venujte sa tvorivým
aktivitám, pozerajte dokumenty, filmy, choďte do prírody na
prechádzky.
Pripravili sme pre vás pár tipov, ako môžete toto obdobie využiť.
Eva Kebísková
facebook.com/Pistorihopalac/videos - program Staromestského centra kultúry
elementsofai.com - Helsinská univerzita pripravila sériu bezplatných online kurzov. Naučte sa, čo môžete a čo nemôžete robiť s umelou inteligenciou a ako začať vytvárať rôzne AI metódy.

Február 2021
Spomienky a smútočné poďakovania
Monika Staňková
Dňa 25. februára uplynie rok, čo nás opustila
naša milovaná manželka, mama, sestra a babka. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým,
ktorí ju mali radi a spomínajú s nami. Navždy
zostaneš v našich srdciach a v spomienkach.
S úctou spomína celá rodina a priatelia.

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynulo 8 rokov, odkedy
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.

Pavel Pažítka
Otec, si stále v našich srdciach. Dňa 1. februára
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil otec,
dedko Pavel Pažítka. S láskou spomínajú manželka, synovia a ostatná rodina.

Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynulo deväť rokov, odkedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a dedko Miloslav Vlach. Len sviečku horiacu
a krásnu kyticu ti môžeme na hrob dať, chvíľu
postáť a s láskou spomínať. S úctou a láskou
spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami,
vnúčatá a ostatná rodina.

Jozef Kormúth
19. januára uplynulo 11 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko
Jozef Kormúth. Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou
spomínajú manželka, syn Peter a dcéra Iveta
s rodinami.

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynie 11 rokov, odkedy nás opustila naša milovaná mama, babka a prababka
Helena Češková. S láskou, úctou a bolesťou
v srdci spomínajú dcéra Jaroslava a syn Ján
s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

coursera.org/moma - Múzeum moderného umenia v New Yorku ponúka aktuálne zadarmo online kurzy. Ak sa chcete vzdelať
v súčasnom umení, kurátori, umelci a návrhári vám priblížia
diela obsiahnuté v zbierke a výstavách múzea. Do programu sa
môžete kedykoľvek prihlásiť a dokončiť ho vlastným tempom.

Nová kardiologická ambulancia
v Mestskom zdravotnom stredisku

goout.net/sk/bratislava/kultura-online/lezxefnnnezebprogram kina Lumière, virtuálne prehliadky bratislavských palácov, múzeí, galérií.

Vo februári prebehla výmena ambulancií v Mestskom
zdravotnom stredisku.

facebook.com/ikony.hour.sk alebo ikony.hour.sk - po prvýkrát je možné vstúpiť do galérie unikátnych svetových diel priamo z pohodlia vášho domova.

MUDr. Jaroslav Balažovjech
ukončil prevádzku gynekologicko - pôrodníckej ambulancie v Novej Dubnici. Ďakujeme
mu za mnohoročné pôsobenie
v našom meste. So svojou praxou však nekončí, jeho pacientky ho nájdu v ambulancii

navstevnik.online - divadlá, koncerty, prednášky v rámci programu Online Živé umenie.
ngprague.cz - Národná galéria Praha - virtuálne prehliadky aktuálnych výstav Rembrandt – Portrét človeka, Mikuláš Medek,
online prednášky a edukačné programy.
medium.com/edtech-kisk/mooc-a-dal%C5%A1%C3%AD- online-vzd%C4%9Bl%C3%A1vac%C3%AD -kurzy-ba74444f525 – kontakty na jazykové a vzdelávacie kurzy.

CO-Medika na Továrenskej
ulici 1 408/10 (bývalé UH baráky) v Dubnici nad Váhom
(tel. č. 042/4484225 alebo 0905
456 916).
V uvoľnených priestoroch zriadila kardiologickú
a angiologickú ambulanciu
MUDr. Janka Litvínová.
„Možnosť presťahovať našu
ambulanciu do Novej Dubnice

prišla práve v čase, kedy sme
riešili priestorové zmeny na
našom predchádzajúcom pôsobisku v Trenčíne a bola pre
mňa vítaná aj preto, že som
Novodubničanka.
Časť našich klientov tvoria
pacienti, ktorých dokumentácie sme si priviezli so sebou
z trenčianskeho regiónu, o ktorých sa staráme už mnoho rokov. Samozrejme budeme vy-

šetrovať aj nových pacientov
z Novej Dubnice a okolia. Na
návštevu u nás treba, tak ako
u iných odborných lekárov,
odporučenie obvodného lekára alebo nemocničného zariadenia. Pacienti nás tu nájdu
od pondelka do štvrtka 7.00
do 14.30, v piatok do 11.00.“
Petra Hrehušová

Správni ľudia žijú medzi nami

Žijeme
zvláštnu
dobu.
Tam, kde kedysi bola láska,
tolerancia,
porozumenie
a ľudskosť, je teraz obava,
sebectvo a vidina peňazí.
My, ľudia, máme jedinečný
dar, možnosť rozhodovať sa.
Máme oči, ktorými vidíme
svet okolo nás. No predsa
v dnešnej dobe je ľahšie byť
človekom slepým. Pozerať sa a nevidieť. Je to však
správne, odvracať zrak od
toho, kde by mal byť najviac
obrátený?
Hovorí sa: „Rodinu a suse-

da si nevyberieš.“ Ja som
jedna z tých, ktorí by svojho
suseda určite nemenili. Je to
totiž človek, ktorý vždy dokáže povedať láskavé slovo tým,
ktorí to teraz potrebujú, nikdy
neľutuje úsmev a pohladenie
pre svojich blízkych, ktorí si to
zaslúžia a možno na to čakajú.
Je to správny chlap dušou
i telom, ktoré však vďaka už
pokročilému veku, napriek
jeho športovej minulosti, odmieta niektoré aktivity, ktoré
ho stále motivujú.
Väčšina rovesníkov si ho
pamätá ako nekompromisného, ale férového futbalového
matadora v drese Novej Dubnice a neskôr Kolačína.
Po ukončení aktívnej činnosti zostal naďalej v kontakte so športom a jeho meno sa
stalo známe širokej športovej
komunite na Slovensku. Svedčí o tom nepreberné množstvo športových suvenírov
a upomienkových predmetov
od predstaviteľov vrcholových športových organizácii
v rámci Slovenska, ktorými by
určite dokázal zaplniť jednu
izbu svojho bytu. Medzi jeho
priateľov patria mená z oblasti
športu ako Riapoš, Rybníček,
Simonides, Zachara, alebo

populárny moravský spevák
Jožka Černý. Loajalitu a úctu
k športovým a ľudským hodnotám dokázal svojim vzťahom a prístupom k slovenskej
futbalovej legende Paľkovi
Benczovi, ktorého ako jeden
z mála denne navštevoval
v zariadení, kde bol ako imobilný hospitalizovaný. Po jeho
smrti bol ako jeho zástupca
účastný jeho uvedenia do
Siene slávy trenčianskeho
futbalu.
Keď oslavoval Slovenský
paraolympijský zväz svoje
okrúhle jubileum, bol môj
sused, Paľko Beňo, lebo o ňom
je reč, pozvaný ako čestný hosť
a odmenený pamätnou plaketou. Je krásne, že o charaktere
a osobnosti môjho suseda vedia i ľudia na najvyššej úrovni.
A že právom, dokazuje aj moja
vedomosť o jeho snahe zachrániť život ľudí v piatich prípadoch, kde sa iní tvárili, že sa
ich to netýka... Jeho obraz dotvára i skutočnosť, že nezištne
ohlásil a vrátil značné obnosy
peňazí, ktoré našiel ležať na
chodníku, resp. v zariadení
bankomatu.
K tomu, že som sa rozhodla
napísať tento svoj príspevok
ma inšpirovala skutočnosť, že

v januári tohto roku sa Paľko
Beňo, môj výnimočný sused,
dožil krásneho životného jubilea, 70. rokov. Bohužiaľ, vplyvom korony, toto oslávil len
v úzkom kruhu svojej rodiny,
kde mu iste k najvzácnejším
vinšovníkom patrila manželka
Gitka, s ktorou žije v krásnom
vzťahu niekoľko desaťročí
a vnučka Dominika, ktorú veľmi miluje.
Samozrejme, jubileum neuniklo pozornosti jeho vzdialeným športovým priateľom
a svoju úctu a prianie mu
vyjadrili napríklad zaslaním
športového dresu s označením
Beňo a číslom 70.
Súčasný svet a život nie je
prechádzka ružovou záhradou. Zostaňme teda ľuďmi
a naučme sa navzájom milovať, vážiť si jeden druhého
a tešiť sa z pre niekoho obyčajných vecí, ako je nezištná
pomoc blížnemu.
Spravme všetko pre to,
aby sa v nás nestratil človek.
S úctou a prianím prežitia
ďalších šťastných rokov
Z.H. (foto: P. Jelínek)
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