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Upozorňujeme

Opäť v plnej prevádzke!
Po roku sme odštartovali leto spustením novodubnickej fontány.
Viac na strane 3.

Veľký zápis malých detí 
Ako prebiehal zápis budúcich prváčikov?
Dozviete sa na strane 4.

Deň matiek
Aj v zariadení pre seniorov vyjadrili úctu a lásku mamičkám.
Prečítajte si na strane 5.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Mestský úrad v Novej Dubnici informuje občanov, že dňom 
31. mája  ukončil vydávanie rozhodnutí na daň z nehnuteľnos-
ti, daň za psa a za komunálny odpad na rok 2016. Občanom, 
ktorí si rozhodnutie neprišli prevziať, budú tieto doručované 
do vlastných rúk  prostredníctvom poštovej doručovateľky. 

V podvedomí našich čita-
teľov sa snažíme postupne 
udomácniť myšlienku, že 
rok 2017 bude rokom 60. vý-
ročia vzniku Novej Dubnice, 
rokom naplneným podujati-
ami, ktoré pripomenú veci 
možno zabudnuté, odkryjú 
skutočnosti možno nepo-
znané, ale hlavne vytvoria 
priestor, aby sme mali k sebe 
a svojmu mestu opäť trošku 
bližšie. 

Prípravy osláv sa rozbehli         

s dostatočným predstihom        
a v ich mozaike má nezastu-
piteľné miesto aj dôstojná 
prezentácia „otca mesta“ 
prof. Ing. arch. Jiřího Krohu. 
Myšlienky pomenovať po ňom 
verejné priestranstvo (park 
v severnej časti Mierového 
námestia), odhaliť jeho bustu 
a informačné panely venova-
né architektúre mesta, ako 
aj inštalovať stálu expozíciu                  
v Historickej izbe venovanú 
jeho životu a dielu, nadobudnú 
priebežne reálnu podobu. Pre-

to sa za inšpiráciou a hľadaním 
vhodných artefaktov vyda-
la   28. apríla delegácia mesta                                                              
v zložení Ing. Peter Maru-
šinec, Bc. Pavol Pažítka,                              
Mgr. Eva Kebísková a JUDr. 
Miroslav Holba na cestu do 
Brna. 

Naše prvé kroky viedli na 
Masarykovu ulicu, kde sa na-
chádza Krohov rodinný dom, 
vybudovaný vo funkciona-
listickom štýle počas rokov 
1928 – 1930 a v súčasnosti je 

kultúrnou pamiatkou Brna. 
Interiér domu je komornou 
galériou tvorby tohto uni-
verzálneho umelca, ktorý sa  
venoval najmä architektúre, 
maľbe, kresbe, sochárstvu, 
scénografi i, dizajnérstvu, ale 
aj napríklad pedagogike. Dom 
býval miestom stretnutí dobo-
vých avantgardných umelcov. 
Našimi sprievodkyňami stá-
lou expozíciou, a tak trochu aj 
lektorkami, boli Krohova dcé-
ra doc. RNDr. Sylva Šantavá, 
CSc. a vnučka Dr. Ing. arch. 
Sylva Schwarzeneggerová, 
CSc.. Prijali pozvanie na osla-
vy a prisľúbili pomoc pri za-
bezpečovaní replík vhodných 
umeleckých predmetov.

Popoludní nás prijal riaditeľ 
Muzea města Brna PhDr. Pa-
vel Ciprian, ktorý privítal ob-
novenie  spolupráce s Novou 
Dubnicou z predchádzajúcich 
rokov. Predmetom terajšej ko-
operácie by malo byť najmä vy-
hotovenie digitálnych snímok 
z bohatého komplexu tvor-
by Jiřího Krohu, nachádza-                                                                   
júcich sa v depozitári múzea 
pre potreby nášho mesta a ich 
ďalšie grafi cké spracovanie. 

Zaklopali sme a našli sme 
otvorené dvere. A za tými 
dverami sú ľudia, ktorí radi 
prispejú k príprave dôstojného 
priebehu mestských osláv. 

JUDr. Miroslav Holba

Na návšteve u Krohovcov 

Vážení spoluobčania, oddelenie kultúry a športu  plánuje v prie-
behu roka 2017 usporiadať  pri príležitosti osláv 60. výročia od ude-
lenia štatútu mesta výstavu „MOJE MESTO Nová Dubnica“. 

V prípade, že vlastníte staré  fotografi e, rodinné fotografi e, foto-
grafi e, na ktorých je vidieť niekdajšie mesto, alebo jednotlivé budovy, 
ktoré sa viažu k histórii mesta, dokumenty (listy, rozhodnutia, úrad-
né nariadenia, súdne rozhodnutia, sobášne listy, školské vysvedčenia                            
a pod.) a iné materiály, ktoré môžu byť zaujímavé v súvislosti s histó-
riou nášho mesta a pomohli by k usporiadaniu výstavy, budeme vám 
vďační za ich poskytnutie. Na výstavu sa použijú iba kópie, originály 
vrátime majiteľom s tým, že budú zaevidované a označené menom ma-
jiteľa. V prípade dohody, radi vyzdvihneme materiál od majiteľa priamo 
v jeho domácnosti. Materiály by sme potrebovali najneskôr do konca 
septembra 2016. Informácie na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová 
Dubnica, mail: kebiskova@novadubnica.sk, tel. 042/4433484.

Zľava: poslanec MsZ JUDr. Miroslav Holba, dcéra Jiřího Krohu Doc. RNDr. Sylva Šantavá, CSc,
primátor mesta Ing. Peter Marušinec, vnučka Jiřího Krohu  Dr. ing. arch. Sylva Schwarzeneggerová
a zástupca primátora mesta Bc. Pavol Pažítka.

Vážení spoluobčania,

poslanci mestského zastu-
piteľstva vyčlenili v rozpoč-
te mesta na rok 2016 sumu             
175 000 eur na rekonštrukcie 
asfaltových povrchov. 

Ako prvá sa rekonštruk-
cie dočkala Odbojárska ulica                      
v Malom Kolačíne až po cin-
torín, ktorá bola zničená                  
po rekonštrukcii kanalizácie                                                      
a vodovodu. Predmetom opráv 
tohto úseku bolo rozšírenie 
cesty o výhybne pre osobné 
automobily, odvod dažďovej 
vody do potoka  a spevnenie 
svahov v hornej časti ulice. 
Celkové náklady na rekon-
štrukciu tohto úseku dosiahli 
takmer 75 000 eur. 

Určite ste si všimli, že re-
konštrukciou prešiel aj dvor      
v Komenského sadoch pri 
Mierovom námestí. Vybudova-
li sme nové parkovacie miesta 
a vymenili asfalt v celom dvore 
o výmere 1 200 m2, čo predsta-

vovalo z rozpočtu mesta viac 
ako 20 000 eur.

Neobišli sme ani mestskú 
časť Miklovky. Tu sa uskutoč-
nila rekonštrukcia ulíc Svo-
radova, Podjavorinskej, časť 
Okružnej,  L. Svobodu o celko-
vej výmere 3.000 m2 v hodnote 
50 000 eur.

Mimo týchto komplexných 
rekonštrukcií mesto postupne 
opravuje výtlky v celom meste 
v réžii mestskej spoločnosti 
TEKOS, na čo sa vyčlenilo       
25 000 eur.

Sme presvedčení, že naše 
mesto si zaslúži pravidelnú 
údržbu, preto pevne verím, že 
v trende komplexných rekon-
štrukcií budeme pokračovať 
aj v nasledujúcich rokoch. Na 
prelome rokov jeseň 2016 až 
jar 2017 začneme aj s rekon-
štrukciou spevnených plôch 
medzi garážami, a to na ulici 
Jilemnického a Topoľová.

Ing. Peter Marušinec
primátor

Rekonštrukcia
ciest v meste



2 NAŠE MESTO Máj 2016

Medzinárodný festival pre deti, 
rodičov a učiteľov

V sobotu 7. mája bol krásny 
slnečný deň. V Súkromnej 
ZŠ sa stretla stovka nadšen-
cov objavného vyučovania. 
Tucet účastníkov prišiel zo 
zahraničia. Pozdravili ich 
dvaja primátori: Wójt Gminy 
Miedźna Ing. Mgr. Bogdan 
Taranovski  a  primátor No-
vej Dubnice Ing. Peter Ma-
rušinec. 

Mená ako RNDr. Vladi-
mír Burjan, Dr. Malgorzata 
Skura, Mgr. Michal Lisicki, 
RNDr. Dagmar Môťovská, 
Mgr. Barbora Kamrlová,                           
PhD, Ing. Anna Kravárová, 
Mgr. Veronika Adamčíko-
vá, Mgr. Jarmila Zacharová, 
PhD., Mgr. art. Marek Jani-
čík, Mgr. Miroslav Zavacký,                                                         
Ing. Jana Šošovičková, PhD. 

pritiahli pozornosť vedych-
tivých z celého Slovenska. 
Niektorí z nich boli žiakmi 
profesora Hejného. Učitelia 
z Komárna, Banskej Bystri-
ce, Malaciek a ďalších miest 
neváhali prísť v sobotu, aby 
diskutovali o tom, ako zlepšiť 
výsledky v oblasti prírodo-
vedného vzdelávania. Poľskí           
a slovenskí učitelia predsta-
vili intelektuálne výstupy zo 
spoločného projektu Eras-
mus+ „ Na vandrovke s čís-
licami“. Každý návštevník 
si odniesol „ Učebné osnovy 
objavnej matematiky pre                                       
1. ročník ZŠ“ , „Školský štan-
dard fi nančnej gramotnosti“                                                                
a veľa iných dobrých podnetov. 
Festival otvorili deti svojím fi l-
mom o zmenách vo vyučovaní 
prírodovedy, matematiky, fyzi-

ky  a ďalších predmetov. Pán 
Burjan prirovnal vyučovanie 
matematiky k činkám a kla-
divu. Malgorzata Skura a Mi-
chal Lisicki nás, takpovediac 
matematicky roztancovali. 
Ich popoludňajší workshop 
zanechal v prítomných bohaté 
zážitky a Komenského pred-
savzatie: do triedy vojdi len       
s pomôckami! Rytmu a archi-
tektúre sa venovala pani Ka-
mrlová. Zdanlivo náročné, ale 
k takýmto krásnym veciam 
vedú dobré základy. V disku-
sii sa učitelia, rodičia a hostia 
spolu zamýšľali nad súčas-
ným vzdelávaním matemati-
ky. Pani učiteľka Zacharová 
hovorila o našich skúsenosti-
ach s Hejného matematikou. 
Tú druhý rok zavádzame do 
vyučovania v Súkromnej ZŠ    

a porovnávame naše výsled-
ky s poľským partnerom: SP1 
vo Woli. Pán učiteľ Zavacký 
predstavil naše úsilie vzdelať 
aj fi nančne zdatných žiakov. 
Pre deti boli pripravené diel-
ničky s pokusmi a  spoločen-
skými vzdelávacími hrami. 
Počasie nám prialo, disku-
tujúci využívali aj priestory 
okolo školy. V škole i v záhra-
de bolo vidieť hlúčiky nadšen-
cov fyziky, chémie, biológie                                              
a matematiky. Decká tavili 
cín, robili pokusy s vodou, vy-
robili mentolovú sopku, písali 
tajným písmom, ktoré vzápätí 
odtajnili nad plameňom svieč-
ky... Zaujímavé bolo zhovárať 
sa so stredoškolákmi, ktorí 
vymysleli hru CHEMPLAY.                                         
S ňou vyhrali niekoľko súťaží, 
a teraz ju úspešne predávajú. 
Hneď sme do školy kúpili celú 
sadu. Organizátori boli ne-
smierne potešení plodnými 
príspevkami, hojnou účasťou 
a všadeprítomným nadšením 
pre dobrú vec. Účastníci oce-
nili aj povestnú kuchyňu našej 
školy, ktorú obohatili aj šaláty 
učiteľov, asistentov  a koláči-
ky rodičov. Dobrá atmosféra 
sa ešte niekoľko dní šírila 
internetom i školou. Kto vyu-
žil, nebanoval. Učenie lepšie 
funguje, keď deti vidia rodi-
čov a učiteľov spolupracovať. 
Aj preto radšej organizujeme 
festivaly ako konferencie. Ten 
tohtoročný bol mimoriadne 
úspešný. Ďakujeme za podpo-
ru mestu, DTI v Dubnici nad 
Váhom i všetkým ostatným.

Kto chce vedieť viac, nech 
sa pozrie na facebookovú 
stránku našej školy.

PaedDr. Jana Kramárová

Výberové konanie

V  zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, 
mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci  oddelenia  životného prostredia mestského úradu.

Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, vítané zameranie na ochranu životného prostredia 
- odborná prax  minimálne  5 rokov v oblasti životného prostredia, prioritne v oblasti starostlivosti o zeleň
- riadiaca prax min. 3 roky
- odborná spôsobilosť na výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia
- znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
- práca s počítačom (Excel, Word, Internet)
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, fl exibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti,                                     
  koncepčné myslenie

K prihláške do výberového konania je potrebné  pripojiť:
- písomnú prihlášku   do výberového konania 
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie preukazujúce prax 
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z.z. 
  o ochrane osobných údajov).

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď po ukončení výberového konania.

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie vedúci oddelenia životného prostre-
dia MsÚ – neotvárať“  doručiť najneskôr do 3. júna 2016 do 14.00 hod.  na adresu: Mestský úrad , Ul. Trenčianska 45/41,                
018 51 Nová Dubnica.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi kačné požiadav-
ky, najmenej sedem dní pred termínom jeho konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  do výberového konania tých 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta

V rámci zveľaďovania mesta 
Nová Dubnica sme pristúpili 
k postupnej výmene autobu-
sových zastávok. 

Prvé dve zastávky sa vyme-
nili na ulici SNP, a to na kri-
žovatke pri účku v smere do 
Kolačína a pri vežiaku. Auto-
busové zastávky dostali novú 
oceľovú konštrukciu vyplnenú 
polykarbonátom a do konca 
mesiaca máj by sa mala v ich 
okolí osadiť aj nová zámko-

vá dlažba. Do ich výmeny sú 
zahrnuté aj terénne úpravy, 
ktoré má na starosti oddelenie 
životného prostredia.  

Postupne plánujeme vy-
meniť aj autobusové zastávky         
v mestskej časti Kolačín a vy-
budovať spevnené plochy ako 
autobusové nástupištia. Ich 
realizácia je naplánovaná na 
rok 2017.

Ing. Peter Marušinec
primátor

Mesto postupne mení 
autobusové zastávky

Na ulici SNP sa zrekonštruovali dve autobusové zastávky.

Festival pre deti, rodičov a učiteľov v Súkromnej ZŠ mal aj tucet účastníkov zo zahraničia.

Vo štvrtok 21. apríla sa stretli 
poslanci mestského zastupi-
teľstva, aby spolu prerokovali 
hospodársky výsledok Byto-
vého podniku za rok 2015, ná-
vrh na zmenu rozpočtu mesta 
na rok 2016 či zmenu na poste 
konateľa spoločnosti TEKOS 
Nová Dubnica.

Hospodárske výsledky Byto-
vého podniku

Ako uviedol riaditeľ bytové-
ho podniku, celkové plnenie 
výnosov je na 96,13 % a celkové 
čerpanie nákladov je na 96,05 %. 
Rozdiel výnosov a nákladov roz-
počtu za rok 2015 tak predstavu-
je 78,71 eur, pričom tento rozdiel 
sú úroky z omeškania a úroky     
z účtov. Hospodársky výsledok  
z podnikateľskej činnosti  za  rok 
2015  je zisk 1 845,08 eur. Poslan-
ci mestského zastupiteľstva jed-
nomyseľne schválili hospodár-
ske výsledky Bytového podniku 
Nová Dubnica. 

V ďalšom bode sa zároveň za-
oberali úpravou jeho rozpočtu 
na rok 2016. Ako odôvodnil ria-
diteľ Bytového podniku, úprava 
je nutná z dôvodu legislatívnych 
zmien a odborných školení. 
Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo navýšenie rozpočtu o 3 000 
eur. 

Zmena rozpočtu mesta 
V ďalšom bode programu 

predložila prednostka mest-
ského úradu návrh na zmenu 
rozpočtu mesta Nová Dubnica 
na rok 2016. Predložená zme-
na rozpočtu rieši zapojenie 
výsledku hospodárenia za rok 
2015. Rozpočet mesta je spolu                             
s právnymi subjektmi vyrovna-
ný v príjmovej a výdavkovej čas-
ti vo výške 6 719 618 eur. Zmena 

rozpočtu spôsobila v príjmovej 
aj výdavkovej časti navýšenie 
rozpočtu o 455 866 eur. 

Primátor mesta informoval, 
že na ulici Petra Jilemnického 
pribudnú spomaľovače, keď-
že sú na tomto úseku zazna-
menávané časté prekročenia 
rýchlosti. V spolupráci so ZŤS 
Elektronika sa tiež vykonáva 
skryté meranie, ktoré vyhodno-
cuje rýchlosť vodičov v určitom 
čase. V pláne je takisto rekon-
štrukcia živičných povrchov na 
Miklovkách. Ide o súvislú výme-
nu povrchov vo výmere zhruba 
3 000 m2. 

V roku 2015 bola plánovaná 
výmena osvetlenia v Mestskej 
športovej hale, ale keďže na ňu 
neboli fi nančné prostriedky, je 
zahrnutá v roku 2016. Prebeh-
ne oprava zateplenia a fasády 
krytej plavárne, aby celá budo-
va mala jednotnú fasádu. Plá-
nuje sa aj rekonštrukcia dlažby 
v šatniach. Ďalšou významnou 
položkou v rozpočte je rekon-
štrukcia letného kúpaliska. 
V prvej polovici roka 2016 by 
chcelo mesto začať s terénnymi 
úpravami. Plochy, na ktorých 
nebude prebiehať výstavba, by 
sa mali zazelenať. Areál bude 
oplotený, aby bol pripravený na 
realizáciu letného kúpaliska. 

Mestské zastupiteľstvo jed-
nomyseľne schválilo návrh na 
zmenu rozpočtu mesta Nová 
Dubnica na rok 2016.

Na záver sa primátor poďa-
koval všetkým prítomným za 
účasť a rokovanie ukončil.

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na webovej stránke mesta                 
www.novadubnica.eu.

-ks-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva



3NAŠE MESTOwww.novadubnica.sk

Fontány v meste sa zobudili

Meranie úsekovej 
rýchlosti u nás

Oslava Dňa matiek
v kine Panorex 

3. ročník Floriánskej kvapky krvi

Oprava verejných toaliet

Fontána na Mierovom ná-
mestí je samozrejmou do-
minantou nášho mesta. Pri-
ťahuje cez deň hlavne deti            
s mamičkami resp. s otec-
kami a v podvečer mladých 
ľudí. Podlieha pravidelnej 
údržbe a čisteniu tak, ako 
aj fontána v Sadoch Cyrila          
a Metoda.

Fontána na námestí v tých-
to jarných mesiacoch vypusti-
la do vzduchu prvé tohtoročné 
kvapky vody koncom apríla,     
v Sadoch Cyrila a Metoda za-
čiatkom mája. Spočiatku fon-
tána na námestí bola trošku 
hanblivá, ale už po niekoľkých 
sekundách nadobudla sebave-
domie a so smiechom vytvára-
la vodné obrazce i ornamenty, 
aké mohla vymyslieť iba a jedi-
ne ona. Naša fontána.

Bytový podnik, ako správca 
majetku mesta, zabezpečuje 
aj celoročnú údržbu a čiste-
nie týchto fontán. A nie je to 
len to, čo vidia obyvatelia.  Je 
to i starostlivosť o celé tech-
nologické zariadenie, ktoré 
zabezpečuje tú krištáľovú krá-

su striekajúcej vody z trysiek 
fontány. Cez zimné mesiace 
je to repasácia ventilov, ale 
predovšetkým čerpadiel a ich 
uskladnenie mimo šachty tak, 
aby boli pripravené na nové 
spustenie fontány na námes-
tí. Veľmi nám k tohtoročnému 
spusteniu fontány pomohla aj 
spoločnosť NES Nová Dubni-
ca, s.r.o. už v roku 2015, ktorá 
nám, prirodzene, ako novo-
dubnická spoločnosť so srd-
com k mestu Nová Dubnica, 
skompletizovala frekvenčné 
meniče zabezpečujúce cez 
programový modul tie nádher-
né výškové rozdiely tryskania 
vody vo fontáne. Svojou odbor-
nosťou a prístupom patriota 
mesta nám pomohli aj v tom-
to roku. Dovoľte mi aj touto 
cestou spoločnosti NES Nová 
Dubnica, s.r.o., poďakovať. 

V predchádzajúcich mesia-
coch sme uskutočnili úpravu 
odtokov, aby nedochádzalo        
k strate vody. Skvalitnenie pri-
ameho nábehu fontány sme 
zabezpečili výmenou nového 
typu elektromagnetického 
servoventilu na uzatváranie 

odtoku vody. Pri napúšťaní 
nám pomohli, ako každý rok, 
dobrovoľní hasiči z Kolačína. 
Ochotní ako vždy, keď sa na 
nich s prosbou o pomoc obrá-
time. Na vyčistení fontány sa 
podieľali aj pracovníci verej-
no-prospešných prác, ktorých 
familiárne nazývame „Atila     
a Ňuňo“. Dušou chodu a čiste-
nia fontány je majster údržby 
Bytového podniku. 

Často bývajú mini  výpadky 
elektrickej energie, kedy nám 
fontánu na námestí vypne. 
Žiaľ, vtedy musíme nabehnúť 
do šachty a odtiaľ ju naštarto-
vať. Nie je to veda, ale záleží 
na tom kedy sa o odstavení 
fontány na základe tohto mini 
výpadku elektriny dozvieme.

Počas roka zápasíme predo-
všetkým so znečistením vody 
vo fontánach. Žiaľ, často aj 
pričinením nezodpovedných 
občanov, často sú to nálety 
zo stromov, ktoré tam zaveje 
vietor, ako aj  samotný prach 
ovzdušia, ktoré sa tam jedno-
ducho spolu s vodným kame-
ňom časom usadia napriek 
tomu, že používame na dez-

infekciu a čistotu vody všetky 
výdobytky modernej chémie. 
Fontány čistíme minimálne 
dva až trikrát za sezónu kom-
pletne a občas podľa potreby 
aj v priebehu týchto intervalov. 
Verím, že občania preto pocho-
pia tieto nutné prestávky na 
údržbu.

Nielen v týchto, ale vo väčši-
ne fontán sa nepoužíva bežná 
pitná voda, ale voda obsahujú-
ca prípravky proti tvorbe vod-
ného kameňa a rozmnožova-
niu rias. Tak, ako fontány nie 
sú na umývanie, odhadzovanie 
odpadov, papierikov, plasto-
vých fl iaš, detských hračiek   
a kameňov, tak fontány nie sú 
ani  na kúpanie. Brehy fontány 
na námestí sú šikmé, šmykľa-
vé a nešťastie je tu skôr, než sa 
človek nazdá. Sú to naše fontá-
ny, fontány všetkých občanov                                                                    
a je často krát vo vašich 
rukách, ako budú vyzerať. 
Chráňme si ich.

Chcem veriť aj tomu, že 
všetky mamičky a všetci otec-
kovia, ktorým detičky behajú 
po telese fontány na námestí, 
si prečítali upozorňujúcu ta-
buľu. Vedia, že ich deti sa tam 
pohybujú na ich rodičovskú 
zodpovednosť. Strážte si svo-
je ratolesti. Je krásne vidieť 
úsmev dieťaťa zo špliechajú-
cej vody z trysiek fontány, je 
krásne vidieť ich rozžiarené 
očká. Ale strážte si ich. Fontá-
na je tu pre radosť.

Veríme spolu s vedením 
mesta tomu, že vám naše fon-
tány prinášajú radosť, budú 
i naďalej prinášať radosť pri 
šantení s vašimi ratolesťami 
a predovšetkým osvieženie 
ovzdušia v nasledovných let-
ných mesiacoch.
 
Ing. Jaroslav Šlesar, 
riaditeľ BP, m.p.o., N. Dubnica

Od 10. mája prebieha mera-
nie úsekovej rýchlosti na uli-
ci SNP.  Inštalácia merania 
úsekovej rýchlosti je v Novej 
Dubnici pilotným projektom 
implementácie a testovania 
dopravného systému. 

Meradlo je určené na me-
ranie priemernej rýchlosti 
motorových vozidiel na ceste. 
Pri meraní sa vyhodnocuje 
rozdiel časov generovaných 
družicovým systémom GPS 
na začiatku a konci stabilne 
vymeraného úseku dráhy. Za 
časový okamih vyhodnotenia 
začiatku konca merania sa 
určuje prechod vozidla na ces-
te vymedzenou líniou, ktorý 
vyhodnocuje automaticky po-
čítač z videozáznamu kamery 
súčasne s určením EČ vozidla. 
Doklad s dátami sú dva video-
záznamy toho istého vozidla zo 
začiatku a konca úseku dráhy. 

Vlastné meranie priemernej 

rýchlosti sa vykonáva celkom 

automaticky, bezobslužne          

a nie je možné v procese mera-

nia žiadnym zásahom meranie 

upravovať. Správnosť merania 

je zaručená tým,  že z hodno-

ty dĺžky stabilného meracie-

ho úseku a aktuálnych časov                       

z GPS prijímača, ktoré sú vlo-

žené do fotografi e meranému 

autu (vyhodnotená totožnosť 

EČ auta) vypočíta priemernú  

hodnotu rýchlosti. Cieľom toh-

to projektu je upokojiť dopravu 

na ulici SNP a pripraviť pod-               

mienky pre postih vodičov ne-

rešpektujúcich dovolenú rých-

losť 50 km/h v danom úseku.

Ing. Marián Miko

ZTS Elektronika SKS s.r.o.

Tretí ročník Floriánskej 
kvapky krvi majú kolačian-
ski dobrovoľní hasiči úspeš-
ne za sebou.

Touto cestou sa chcem 
poďakovať všetkým darcom, 
ktorí si našli čas a prišli daro-
vať tú najvzácnejšiu tekutinu, 
ktorou je nepochybne ľudská 
krv. Štyri desiatky darcov 
ma opäť utvrdili v tom, že má 
zmysel organizovať podujatie 
tohto druhu. Vďaka skvelej 
partii hasičov a profesionál-
nemu prístupu zdravotníkov                   
z Národnej transfúznej stanice 

Trenčín prebehol samotný od-
ber na vysokej úrovni. Týmto 
ľuďom patrí moja veľká vďaka. 

Poďakovanie patrí aj všet-
kým sponzorom, ktorí  podu-
jatie podporili. Sú to: Mesto 
Nová Dubnica, Enics Slovakia 
s.r.o, Alianz - Slovenská pois-
ťovňa, a.s.,  McDonalďs Tren-
čín, MY Noviny stredného Po-
važia a TV Považie. 

Ešte raz ďakujem a teším sa 
na vás o rok.                  

Jozef Lehocký
veliteľ DHZ Kolačín

Vedenie mesta venuje aj 
mestským toaletám svoju 
pozornosť. Je málo miest 
s tak dobre fungujúcimi             
a neprehliadnuteľnými ve-
rejnými toaletami ako v na-
šom meste, čo oceňujú mno-
hí návštevníci, ale aj samotní 
občania mesta. 

O ich technické fungovanie 
sa stará Bytový podnik, ktorý 
často zápasí s tým, čo všetko 
poniektorí dokážu vhodiť do 
kanalizácie, čím prispievajú     

k jej upchávaniu a k násled-
nému nutnému prečisťovaniu, 
samozrejme, za peniaze nás 
všetkých. 

K mestským WC patrí aj ich 
okolie. Často si ho ničíme sami 
a to predovšetkým mládežníci 
svojimi „cross“ bicyklami, ko-
lieskovými korčuľami a skate-
boardami. 

V uplynulých dňoch, po 
mnohých jednaniach, bola 
dohodnutá so spoločnosťou 
realizujúcou pred štyrmi 
rokmi rekonštrukciu našich 

WC, oprava platne – dlaždíc 
v okolí mestských WC. Celá 
akcia prebehla v rámci re-
klamačného konania. Došlo                                   
k prešpárovaniu všetkých 
dlaždíc, k výmene popraska-
ných a odpadnutých dlaždíc. 
Vďaka tomu okolie mestských 
toaliet znovu vyzerá tak, ako 
by sme chceli, aby zostalo aj 
ďalšie roky.

Preto aj touto cestou upo-
zorňujeme všetkých obča-
nov, rodičov svojich ratoles-
tí, aby im aj oni objasnili, že 

je zakázané voziť sa v uvede-
nom priestore na bicykloch, 
kolieskových korčuliach, ko-
lobežkách, skateboardoch, 
a tým devastovať dlaždice 
v okolí mestských WC. Aj  
mestskí policajti budú toto 
miesto viac monitorovať a, sa-
mozrejme, zasahovať. Budú tu 
rozložené ďalšie fotopasce, na-
koľko je mesto povinné chrániť 
majetok mesta zo zákona.

Jaroslav Šlesar
Riaditeľ BP, m.p.o., N. Dubnica

Každý rok sa druhá májová 
nedeľa nesie v znamení osláv 
všetkých mamičiek. Je to 
oslava ich materstva,  práce 
a lásky. 

V Novej Dubnici sme si 
pripomenuli tento výnimočný 
deň v nedeľu 8. mája v kine 
Panorex. Na úvod prítomným 
mamám a starým mamám 
zarecitovala báseň Milana Rú-
fusa  Plachá motlitba za mam-
kino srdce  Paťka Galková, po 
nej sa všetkým prítomným 
prihovoril primátor mesta                                                                     

Ing. Peter Marušinec. Zaže-
lal im predovšetkým pevné 
zdravie a poďakoval sa za ich 
obetavosť a lásku. Potom už 
dostal príležitosť Detský dy-
chový orchester Rudolfa Heč-
ku z Dolnej Súče. Citlivo zlo-
žený program pohladil dušu, 
záverečné piesne už spievali 
všetci. Všetkým účinkujúcim 
ďakujeme za krásny program 
a našim mamám ešte raz bla-
hoželáme k sviatku. 

Eva Kebísková

Spoločnosť ZTS Elektronika SKS s.r.o. umožnila náčelníko-
vi Mestskej polície Nová Dubnica prístup do štatistiky z me-
raní. Od  uvedenia do prevádzky,  teda od 10. mája do 22. mája 
bolo meracími zariadenia zistené:

Ulica Trenčianska: prejazd v oboch smeroch celkovo 74 002 
vozidiel, k prekročeniu stanovenej rýchlosti došlo v 37 691 prí-
padoch, čo predstavuje  50,9 %. 

Ulica SNP: v jednom smere výjazd z Novej Dubnice, prejazd 
celkovo 26 432 vozidiel, k prekročeniu stanovenej rýchlosti 
došlo v 7 113 prípadoch, čo predstavuje 26,9 %. 

Ulica Jilemnického: prejazd v oboch smeroch celkovo 37594 
vozidiel, k prekročeniu stanovenej rýchlosti došlo v 1 658 prí-
padoch, čo predstavuje 4,4 %. 

Zároveň bolo zistené, že dňa 19. februára v čase 22.00 hod. 
bol zaznamenaný prejazd vozidla rýchlosťou 140 km/h po ulici 
Trenčianskej, kde je stanovená rýchlosť 50 km/h, teda došlo    
k prekročeniu maximálne povolenej rýchlosti o 90 km/h.

A čo vy? Boli ste darovať krv?

Meranie úsekovej rýchlosti prinieslo zaujímavé štatistiky.

Bez fontány si novodubnické námestie už ani nevieme predstaviť.
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Ako prebiehal zápis prváčikov tento rok?

V dňoch 19. a 20. apríla 2016 
sa uskutočnil zápis do 1. roč-
níka našej základnej školy. 

Budúcich prvákov okrem 
prekrásneho počasia vítali 
milé pani učiteľky a budúci 
spolužiaci. Zápis sa konal           
v príjemnom prostredí základ-
nej školy, bol plný zábavných 
hier, zaujímavých otázok, pes-
ničiek, zošitov a kníh. 

Veríme, že tento deň sa pre 
nich stal výnimočným, sláv-
nostným, ale i dňom, kedy sa 
mohli pochváliť už získanými 
vedomosťami. Úlohy plnili                        
s noblesou, eleganciou a rých-    
losťou blesku. Všetci odchá-
dzali so vztýčenou hlavou, 
úsmevom na tvári a odmenou 
za svoj výkon – rozprávkovým 
darčekom.

Aj v tomto roku si našu 

školu vybralo viacero rodičov 
z nášho mesta, čím prejavili 
dôveru našej práci a škole, 
ktorá vedie deti a mladých                        
k osvojovaniu si pravých hod-
nôt. Chcem sa vám všetkým 
touto cestou úprimne poďako-
vať a teším sa na našu ďalšiu 
spoluprácu. Veľmi si vašej dô-
very vážim! 

Na zápise do Spojenej školy 
sv. Jána Bosca sa zúčastnilo 

dvadsaťšesť šikovných pred-

školákov. Verím, že v plnej       

miere splníme očakávania vás 

i vašich detí. 

Tešíme sa na všetkých bu- 

dúcich prvákov.        

                                                               

Mgr. Ľuboš Valt

riaditeľ školy

V našej škole sa všetci dô-
verne poznajú. Každé ráno 
sa učiteľ privíta so žiakmi       
v rannom kruhu. 

Všetko, o čom sa učia, učiteľ 
prinesie do triedy. Ak to nie je 
možné, využije sa interaktív-
na tabuľa alebo dataprojektor, 
ktoré sú k dispozícii v každej 
triede. Všetky deti sa naučia 
hrať šach, ktorý je súčas-
ťou školského vzdelávacieho 
programu. Naša šachistka 

zažiarila na majstrovstvách 
Slovenska aj tento rok. Krás-
ny úspech dosiahli aj Mladí 
reportéri, ktorí vyhrali 1. mies-
to hneď v dvoch kategóriách           
v celoslovenskej súťaži.                                                            

Novodubnických prváčikov 
naša škola v budúcom roku 
nebude mať veľa. Pozoruhod-
ný program využili skôr deti                                                                           
z okolitých miest, ktoré sú 
preň ochotné i dochádzať. Trie-
du čaká Hejného matematika, 
vyučovanie šachu, dve hodin-

ky angličtiny, deväť  slovenčín, 
hudobná výchova, na ktorej 
okrem spievania a tancovania 
čakajú deti aj hra na fl autu, 
etika, náboženstvo, výtvarná 
výchova, prvouka a telesná vý-
chova. Môžu si vybrať z pestrej 
palety krúžkov. Deti si rady vy-
berajú aj z ponuky Súkromnej 
ZUŠ, kde ich čakajú výtvarný,   
divadelný, tanečný a hudobný 
odbor. V priestoroch školy bu-
dujeme ihrisko, ktoré pokrstia  
práve prváci. V škole majú 

deti veľké množstvo možností 
ako sa uplatniť, rozvinúť svoju 
osobnosť. Tento rok sme sa za-
merali na rozvoj matematiky   
a prírodovedného vzdelávania.

Bifľovanie sa u nás nenosí, 
svoje vedomosti sa učíme vy-
užívať. Viete, ako vyrobiť kom-
pas alebo ďalekohľad? S tým 
naše deti problém nemajú. 

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka školy

Z „predškoláka“ školák, zo 
škôlky do školy.

Jedným z najdôležitejších 
dní v živote rodín, i našej škol-
skej rodiny, je zápis detí do                                   
1. ročníka. Pre deti je tento 
deň akousi skúškou odvahy, 
schopností, zručností, kedy 
sa musia samy, bez svojich 
rodičov, popasovať s novými 
úlohami, dokázať svoju škol-

skú zrelosť. A to je pre ne prvá 
veľká osobná skúsenosť a zod-
povednosť.

Tento veľký deň pre budú- 
cich „malých“ školákov nastal 
v našej škole 19. a 20. apríla 
2016. Zapísali sme 59 detí,          
z tohto počtu evidujeme šesť 
žiadostí o odklad povinnej 
školskej dochádzky.

Každý rok sa snažíme orga-
nizovaním spoločných aktivít 

uľahčiť deťom prechod z ma-
terskej školy do školy základ-
nej. Stretávame sa na Tvo-
rivých vianočných dielňach, 
čítame im, navštívia nás počas 
Dňa otvorených dverí. Určite    
i vďaka tomu zápis prebiehal    
v uvoľnenej atmosfére, deti 
pracovali s chuťou, odvážne. 
Ťažko opísať ich radosť, roz-
žiarené očká, keď počuli z úst 
pani učiteliek, že boli zapísaní 

do školy a že z nich budú pr-
váci.

Už počas Dňa otvorených 
dverí sme konštatovali, že toh-
toroční „predškoláci“ sú veľmi 
šikovní, tvoriví, dobre pripra-
vení, tešia sa do školy. Zápis 
nám to potvrdil. 

Takže, tešíme sa aj my na 
našich nových prvákov.

Dr. O. Bulková

Pamätáte si ešte na ten pocit, keď sa z vás mali stať veľkí prváci? Ja si na to pamätám veľmi dobre. Moja najlepšia kamarátka – o rok staršia – za mnou jedného dňa pribehla a celá 
rozradostená mi oznámila, že moje meno je spolu s tým jej na tabuli miestnej základnej školy medzi nastupujúcimi prvákmi. Nemohla som tomu uveriť! Veď som mala ísť do školy až 
o rok! To šťastie, ktoré som v tej chvíli cítila, sa nedá ani opísať. O to väčšie bolo sklamanie, keď sa následne zistilo, že šlo len o administratívny omyl. Žiadny nástup do školy, pekne 
som si musela ešte rok počkať. Ale čo vám poviem, mamina je maminou preto, lebo vie, ako utešiť svoje nešťastné dieťa – dostala som „bárbinu“ a bolo po všetkých slzách. Zato o rok 
som si ten nástup medzi veľkých prvákov vychutnala so všetkým, čo k tomu patrí.

Počas apríla sa aj novodubnickí predškoláci mohli začať tešiť na nové výzvy. Zápis do 1. triedy, spoznávanie nového prostredia, „oťukávanie“ toho, čo ich v septembri čaká. Ako 
vnímajú prvácke zápisy jednotlivé základné školy v našom meste? Na to sme sa spýtali tých najkompetentnejších. 

Základná škola na ulici J. Kráľa

Spojená škola sv. Jána Bosca

Súkromná základná škola
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V roku 2012 vznikla v Centre 
voľného času v Novej Dubni-
ci myšlienka spojiť príjemné 
s užitočným – a tak sa zrodi-
la akcia Tancujeme pre Dob-
rého anjela. 

Ako už prezrádza nadpis, 
tento rok sme usporiadali už 
5. ročník. Hlavnou myšlien-
kou je, že na pódiu sa ukážu 
deti, ktoré navštevujú CVČ 
so svojimi tanečnými číslami                                                                     
a dobrovoľný príspevok, ktorý 
sa podarí vyzbierať, je veno-

vaný neziskovej organizácii 
Dobrý anjel. Mnohí z vás ur-
čite vedia, že Dobrý anjel je 
unikátny systém fi nančnej 
pomoci rodinám s deťmi, ktoré 
rakovina, alebo u detí aj iné zá-
kerné ochorenie, priviedlo do 
fi nančnej tiesne.

Teší nás, a zároveň sme 
vďační, že v Novej Dubnici                                          
a jej okolí je veľa ľudí, ktorí sú 
ochotní pomôcť a prispieť na 
dobrú vec. Osvedčená spolu-
práca – CVČ Nová Dubnica 
– Dobrý anjel – Dobrí ľudia 

– opäť zafungovala a tento 
rok sme vyzbierali krásnych 
239 eur. Komu tieto peniaze 
pomohli si môžete pozrieť na 
www.dobryanjel.sk – anjelské 
osobné číslo: 11006862, heslo: 
cvc. 

A aj s cieľom pomôcť pri-
šli 17. apríla do kina Pa-
norex deti zo všetkých 
tanečných krúžkov z Centra voľ-
ného času, aby svojim rodičom                                                                                                          
a známym ukázali, čo všetko sa 
naučili počas aktuálneho škol-
ského roka. Postupne sa na 
pódiu vystriedali deti z krúž-
kov Mini Dance, Gymnastika, 
Balet, Dance aerobic, Detský 
folklórny súbor, Star Dance. 
Príjemným spestrením bolo 
vystúpenie Slnečníc (ľudia so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami) a mamičiek 
s najmenšími detičkami, ktoré 
navštevujú DC Dubáčik. 

Touto cestou by sme chceli 
poďakovať najmä vystupujú-
cim deťom a ich rodičom, or-
ganizácii Dobrý anjel za spolu-
prácu a propagačné materiály.
Teší nás, že akcia mala veľký 
úspech a opäť sme zaplnili 
kino Panorex.

kolektív CVČ

V dňoch 21. až 22. apríla sa 
v ZUŠ Štefana Baláža usku-
točnil posledný ročník Tvo-
rivých dielní (TD), tentokrát 
na tému „ZEM“. 

Dlhodobý výchovno-vzde-
lávací projekt „Živly Zeme“ 
(VODA, VZDUCH, OHEŇ, 

ZEM) prebiehal štyri roky.  
Každoročne sa TD zúčastnilo 
400 detí vo veku 5 - 10 rokov 
z materských a základných 
škôl. Pridali sa aj žiaci špeci-
álnych škôl Dubnica nad Vá-
hom, Trenčianska Teplá a deti 
z denného stacionára Centra 
voľného času – Slnečnice. 

Tvorivé dielne pozostávali 
z výchovného koncertu žia-
kov hudobného a tanečného 
odboru, statickej výstavy prác 
žiakov výtvarného odboru                   
a zážitkového maľovania po 
koncerte - všetko na tému 
„ZEM“. Žiaci si vlastné kresby 
odniesli do svojich tried, kde 
ich mohli využiť v ďalšom vy-
učovaní. Do projektu sa zapoji-
la i Mestská knižnica vyhľada-
ním a poskytnutím literárnych 
prameňov na danú tému.

Vďaka reprezentačným 
priestorom a riaditeľstvu ZUŠ 
Štefana Baláža mohli učitelia 
týmto spôsobom zúročiť  svo-
je pedagogické i umelecké 
majstrovstvo, ktoré obohatilo 
všetkých zúčastnených. Touto 
cestou ďakujeme pedagógom, 
žiakom i rodičom za ich ochot-
nú spoluprácu. 

Mgr. Soňa Tináková

Divadelný súbor Bebčina, 
ktorý pracuje v Základnej 
umeleckej škole Štefana Ba-
láža (literárno–dramatický 
odbor), oslavuje tento rok 
svoje 10. výročie. 

Divadelný súbor má štyri 
skupiny, v ktorých sú zarade-
né deti od 5 do 19 rokov. Vše-
stranne rozvíjame osobnosť 
mladých hercov tým najpri-
rodzenejším spôsobom – tvo-
rivou dramatikou. Svoje na-
danie po počiatočnej príprave  
zužitkujú účinkovaním v insce-
nácii – či už v činohre, alebo                        
v divadle poézie. 

Aj jubilejný rok  oslavujeme 
tak, ako sa patrí – úspechmi. 
V detskej činohre sme zís-
kali prvenstvá v regionálnej                        
a krajskej súťaži. Postúpili 
sme tak na celonárodný súťaž-
ný festival detskej dramatickej 
tvorivosti Zlatá priadka, ktorý 
sa každoročne koná v Šali. 

Skupina najmladších a naj-              
starších divadelníkov sa ten-
to rok zas venovala divadlu 
poézie. Absolvovali výber                                                                  
z regiónu a v krajskej súťaži 
detských recitačných kolektí-
vov a divadiel poézie Hviezdo-
slavov Kubín získali najmladší 
prvenstvo a najstarší obsadili 
druhé miesto. Vďaka tomuto 
úspechu sa zúčastníme celo-
štátneho festivalu Hviezdosla-
vov Kubín v Dolnom Kubíne, 
ktorý je zameraný na umelec-
ký prednes a divadlá poézie. 
Tento rok sa vďaka účinkova-
niu v divadle decká spoznali 
s klasickou slovenskou lite-
ratúrou pre deti a mládež, pre-
tože sme siahli napríklad po 
Šikulovi či Ďuríčkovej. 

Okrem skvelých hercov 
máme medzi sebou aj skve-
lých recitátorov, ktorí obsadili 
popredné priečky na krajských 
súťažiach a majú pred sebou 
celoštátne recitačné súťaže. 

To najdôležitejšie však ne-
vidíme len v úspechoch na 
súťažiach. Naším najväčším 
úspechom je, že nám je spolu 
dobre, navzájom sa rešpektu-
jeme a pomáhame si. Máme 
medzi sebou dokonca integro-
vané aj deti s rôznymi špecifi c-
kými poruchami. Na javisku to 
však vôbec nevidno.  U nás je 
jednoducho FAJN a každý, kto 
príde medzi nás, to cíti. 

A ešte odkaz pre moje deti 
„bebčinské“: Nie len vám je 
dobre na „dramáku“. Aj mne 
je dobre s vami! 

Pozývame medzi nás aj vás. 
Úspešné inscenácie môže-
te vidieť na našej divadelnej 
akadémii, ktorá sa uskutoční                   
v Kine PANOREX dňa 12. júna 
o 15.00 hod.

Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno-dramatické-
ho odboru

Dňa 2. júna  sa v mestskej knižnici uskutoční 9. ročník čitateľského maratónu detí pod 
názvom „Čítajme si 2016“. 

Pozývame všetky školy v našom meste a všetky deti do 15 rokov. Príďte, spoločne sa pokúsi-
me prekonať vlaňajší rekord v počte čítajúcich  a prispieť k celoslovenskému rekordu.  Akcia 
sa koná v čase od 9.00 hod. do 15.00 hod. v priestoroch Mestskej knižnice v Novej Dubnici.

Nedávno sme si pripomenu-
li jeden z najvýznamnejších 
dní v roku, na ktoré by sme 
v každodennom zhone ne-
mali zabúdať - Deň matiek. 
Pri príležitosti tohto sviatku 
sa každoročne stretávajú aj 
obyvatelia novodubnického 
zariadenia pre seniorov, aby 
si uctili všetky mamičky, ba-
bičky a prababičky. 

V slávnostne vyzdobenej 
jedálni  ich v stredu 14. mája 
privítala riaditeľka  zariadenia  
Ing. Mgr. Margita Urbanová. 
Osobitne privítala primátora 
mesta Ing. Petra Marušinca, 
vedúcu Oddelenia sociálnych 
vecí a opatrovateľskej služby 

MsÚ Mgr. Zuzanu Vankovú, 
vdp. farára Jozefa Sliepku, 
poslankyňu MsZ a členku 
Sociálno-zdravotno-bytovej 
komisie MsZ Martu Babu-
kovú, členku tejto komisie                                                            
PhDr. Ing. Drahomíru Janíko-
vú a ďalších  hostí. Odovzdala 
slovo primátorovi, ktorý  po-
zdravil prítomné mamičky        
a zdôraznil, že Deň matiek je 
príležitosťou poďakovať im za 
všetku lásku, nehu, starost-
livosť, ktorou každá matka 
zahŕňa svoje deti. Poďakovať 
im za to, že držia nad nami 
ochranné ruky na ceste živo-
tom  a pomáhajú nám nájsť 
správny smer. Zaželal im, aby 
mali zo svojich detí a vnúčat 

vždy radosť. „Ak sa vo vašich 
očiach niekedy kvôli deťom 
objavia slzy, nech sú to len 
slzy šťastia. V mene vašich 
detí vám ďakujem za kaž-
dé milé slovo, bozk, úsmev, 
povzbudenie, ale aj pokar-
hanie, lebo aj to treba k ži-
votu, aby človek nezablúdil. 
Buďte nám zdravé, krásne    
a milé, buďte s nami ešte 
dlhé roky“, dodal primátor na 
záver svojho príhovoru. Ako 
poďakovanie odovzdal symbo-
lickú kyticu riaditeľke Zariade-
nia pre seniorov. 

Prítomným sa prihovoril aj 
Vdp. J. Sliepka, ktorý vrúcny-
mi slovami dojal všetkých prí-
tomných. Úsmev na tvárach 
vyčarili so svojím programom 
deti z MŠ pri ZŠ J. Kráľa, ktoré 
okrem milého vystúpenia odo-
vzdali každému vlastnoručne 
vyrobený kvet. Primátor mes-
ta Ing. P. Marušinec potom 
osobne venoval  prítomným 
mamičkám – ženám symbolic-
ký kvet a vedúca oddelenia so-
ciálnych vecí Mgr. Z. Vanková 
pridala malú sladkosť. Osobne 
zablahoželal na izbách aj tým 
mamičkám, ktorým zdravie 
nedovolilo, aby sa zúčastnili 
tohto posedenia.

Pohoda a dobrá nálada 
sprevádzala aj ďalšiu časť po-
sedenia, keď si starkí mohli 
zanôtiť za zvukov harmoniky.
                                                                                    
Text a snímka: M. Babuková

5. ročník úspešnej akcie

Čitateľský maratón v mestskej knižnici

Tvorivé dielne
v ZUŠ Štefana Baláža

Desiate výročie
oslavujeme úspechmiPripomenuli si Deň matiek

Akcia Tancujeme pre Dobrého anjela funguje už od roku 2012.

Posledný ročník Tvorivých dielní v ZUŠ bol na tému „ZEM“.

Divadelný súbor Bebčina oslavuje tento rok nádherné desiate výročie. Gratulujeme!

Primátor mesta sa mamičkám poďakoval symbolickým kvetom.
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Akordeónový recitál Lenky Vranovej
(absolventky ZUŠ Š. Baláža)  
Nedeľa 26. júna o 17.00 hod.
kultúrna beseda 

Guitar Duo Jókaiová Hnat
Nedeľa 12. júna o 18.00 hod.
kultúrna beseda 

Komorné zoskupenie Guitar Duo Jókaiová Hnat bolo založené                 
v septembri 2011 dvoma slovenskými gitaristami, Darinou Jó-
kaiovou a Dávidom Hnatom. V rámci koncertnej činnosti sa 
mladí interpreti pravidelne predstavujú na mnohých domá-
cich, ale aj zahraničných pódiách. Gitarové duo získalo viacero 
ocenení z medzinárodných interpretačných súťaží. Posledným                           
a najvýraznejším úspechom bolo prvenstvo v španielskom mes-
te Elche (2015). Obaja gitaristi sa v súčasnosti venujú aj sólovej 
hre, ktorú študujú v triedach významných pedagógov a umelcov.

NEŽNÁ KRÁSA
3. – 17. júna
historická miestnosť (pri mestskej knižnici) 

Výstava absolventov kurzu paličkovanej čipky a súťaž Škatulka. 
Otvorené v pracovné dni pondelok – piatok od 9.00 - 17.00 hod.
Slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 3. júna o 15.00 hod. 

RUKOJEMNÍCI BEZ RIZIKA
15. septembra o 19:00 hod. 
Kino Panorex 

Vrecia  ukradnutých peňazí dokážu oživiť aj samovraha!   
Vynikajúca komédia s kriminálnou zápletkou v podaní známych 
pražských hercov. Účinkujú: Václav Vydra, Jan Šťastný/Svato-
pluk Skopal, Jana Boušková/Jana Malá, Martin Zahálka/Matin 
Davídek, Lenka Zahradnická/Barbora Šťastná, František Sko-
pal/Martin Zahálka ml. Vstupné: 12€.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry         
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubni-
ca.sk, tel. 042/4433484, kl.110.

Nová Dubnica žije kultúrou

Mesto Nová Dubnica si 30. apríla pripomenu-
lo 12. výročie vstupu Slovenskej republiky do              
Európskej únie.

NECHAJTE SA POZVAŤ

Streda 22. júna: Budapešť
Námestie Hrdinov a mestský park, Bazilika  sv. Štefana,  Reťazový 
most, Hradný vrch, Rybárska Bašta, kostol sv. Matiáša a hradný  
komplex, Gelertov vrch, Citadela, tržnica. Poplatok: 25 €.

Sobota 13. august: Malá Fatra – Jánošíkove diery 
Turistický zájazd  
1. Jánošíkove Diery - sú jednou z najkrajších turistických trás 
národného parku Malá Fatra a jeden z najkrajších výletov na Slo-
vensku vôbec. Jedná sa o sústavu tiesňav a kaňonov v národnej 
prírodnej rezervácii s množstvom prekrásnych vodopádov a ne-
zabudnuteľnou scenériou skalných útvarov.
2. Hrebeňom Malej Fatry – Vrátna dolina -  Snilovské sedlo - vr-
cholová stanica kabínkovej lanovky – Štefanová. Poplatok: 15 €.

Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dub-
nica, tel. 042/4433484, kl. 112, mail: kebiskova@novadubnica.sk.

18. júna 2016 o 19.00 hod. 
v Hoteli ALFA

DJ, kultúrny program, tombola, someliér,
bohaté švédske stoly, druhá večera, 

prípitok, nealko... 

Vstupenky v cene 20 eur si môžete zakúpiť
na recepcii Hotela ALFA

alebo oddelení kultúry MsÚ
(info na tel. 042/4433484, kl.112)

Pozývame vás na 3. reprezentačný

Pozvánka na zájazdy

Fotoreportáž

Spoločná choreografi a starších a najmladších mažoretiek.

S príhovorom vystúpil zástupca primátora Pavol Pažítka.

Neodmysliteľná súčasť osláv vstupu Slovenska do EÚ.

V Novej Dubnici oživila stavanie mája DH RK Band.

Akciu si nenechal ujsť ani A. Mičian, bývalý predseda DHZ.

V Kolačíne sa stavia máj tradičným spôsobom.



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Veronika Prekopová, Richard Frohn, Nikol Kobydová, Ale-
xander Pavlikovský, Kristína Hajníková, Emma Hofi erková, 
Matias Jánošík, Eliška Tukinová, Milan Rapšo, Andrej Wal-
decker, Eliška Marušincová, Karolína Chalúpková.

Na spoločnej ceste životom:
Emil Urban – Bc. Ing. Dana Jakalová, Peter Marienka – 
Lenka Bučková, Ladislav Paszterkó – Mgr. Barbora Baďuro-
vá, Ing. arch. Lukáš Petruš – Anna Tvrdoňová, Pavol Trokan 
– Katarína Pížová, Juraj Široký – Zuzana Dojčánová, Ing. Pe-
ter Matuščin – Miriama Bizubová, Tomáš Diviak – Veronika 
Kvasnicová, Stanislav Kupčo – Miroslava Bartáková, Milan 
Sabol – Ing. Stanislava Dulková.

Opustili nás:
JUDr. Gustáv Karika, Jarmila Luňáková, Karol Šimek, 
Emília Šťastná, Helena Provazníková, Ing. Emília Pichle-
rová, Ing. Roman Benko, Anna Kukosová, Metod Škrabala, 
Jaroslav Černák, Vlastimila Adamcová, Štefánia Kršáková, 
Rudolf Dulka, Ing. Oldrich Striženec, Jaroslav Janiga, Silvia 
Kyclová.

Spoločenská kronika
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Vlastimila Adamcová
Ďakujeme rodine, priateľom a všetkým známym, 
ktorí sa dňa 10. mája prišli rozlúčiť s našou milo-
vanou mamou a babkou Vlastimilou Adamcovou 
a odprevadiť ju na jej poslednej ceste. Ďakujú sy-
novia Jozef, Peter, dcéra Janka s rodinami, vnu-
ci Adrián, Dávidko a Filipko a vnučky Dominika, 
Kristína. 

Jozef Adamec
Dňa 29. mája sme si pripomenuli nedožitých 80 ro-
kov nášho milovaného otca, a dedka Jozefa Adam-
ca. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomien-
ku. Spomínajú synovia Jozef a Peter, dcéra Jana, 
vnuci Adrián, Dávidko a Filipko a vnučky Kristína 
a Dominika.

Danka Úradníková
Dňa 12. mája  uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, matka a ba-
bička. Dotĺklo srdce, ktoré žilo pre všetkých, ale 
hlavne pre svoju rodinu. Odišla náhle od nás, my 
ostali sme v žiali, odišla od tých, ktorí ju milovali. S 
láskou spomínajú manžel, rodina, priatelia a zná-
mi. (foto v maile)

Milan Haliak
Dňa 24. júna uplynie rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Milan Haliak. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka                          
a synovia s rodinami.

Peter Jánoška
Odišiel si tíško ako odchádza deň a v našich srd-
ciach ostáva spomienka len. Dňa 25. mája uplynie    
10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec a dedko Peter Jánoška. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
 

Imrich Bakai a Jozefína Bakaiová
Dňa 6. marca sme si pripomenuli 19. výročie              
a dňa 6. mája 10. výročie, odkedy nás navždy opus-
tili naši milovaní rodičia, starí a prastarí rodičia 
Imrich a Jozefína Bakaiovi. Kto ste ich poznali, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku. Deti                 
s rodinami.

Gustáv Bložon a Katarína Bložonová
Dňa 25. apríla uplynulo 25 rokov a dňa 6. mája 
uplynuli tri roky, odkedy nás opustili naši drahí 
rodičia a starí rodičia Gustáv Bložon a Katarína 
Bložonová. S láskou v srdci na vás spomíname. 
Dcéra Jana s rodinou a deti s rodinami.

Ján Martinka
Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich srdci-
ach ostáva spomienka len. Dňa 10. mája uplynulo 
10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko. S láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra a syn s rodinou.

Mária Šupáková
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary rodine, priateľom, susedom a známym, ktorí 
9. mája na poslednej ceste odprevadili našu milo-
vanú matku, babku a prababku Máriu Šupákovú. 
Smútiaca rodina.

Bohumil Solík
Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym a obyvateľom domu č. 68 
za účasť na poslednej rozlúčke s naším drahým Bohumilom Solíkom, 
ktorý zomrel dňa 14. marca. Zároveň ďakujeme za kvetinové dary. 
Smútiaca rodina.

JUDr. Gustáv Karika
Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa dňa       19. apríla prišli rozl-
účiť na poslednej ceste životom s naším zosnulým manželom, otcom, 
svokrom, dedkom a pradedkom JUDr. Gustávom Karikom. Úprimne 
ďakujeme za slová útechy a kvetinové dary. Vyslovujeme poďakova-
nie za dôstojnú rozlúčku Zboru pre občianske záležitosti pri MsÚ           
v Novej Dubnici a pohrebnej službe Miroslava Kondelu.

Vladimír Hanák a Jozefína Hanáková
To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie, v srd-
ciach nám bolesť zostáva a tiché spomínanie. Dňa 
5. mája uplynulo šesť rokov a dňa 20. júla uplynie 
19 rokov od smrti našich milovaných rodičov, 
starých a prastarých rodičov Vladimíra Hanáka            
a Jozefíny Hanákovej. S láskou a úctou spomínajú 
dcéra Anka s rodinou a syn Vlado s rodinou.

Milan Sadloň a Erika Sadloňová
Dňa 7. mája sme si pripomenuli prvé výročie             
a dňa 22. apríla štvrté výročie, odkedy nás opustili 
naši milovaní rodičia, starí a prastarí rodičia Mi-
lan Sadloň a Erika Sadloňová. Aj keď odišli, niet 
ich medzi nami, ale v našich srdciach žijete stále   
s nami. S láskou spomínajú dcéry Jarmila a Jan-
ka s rodinou, vnúčik Jarko, pravnučka Alexandra            
a ostatná rodina.

Viera Straková
Dňa 24. apríla uplynuli štyri roky, odkedy nás opus-
tila naša milovaná dcéra, manželka, mamička         
a babička Viera Straková. Odišla si tíško, ako od-
chádza deň a v našich srdciach ostáva spomienka 
len. S láskou spomína celá rodina.

Marián Ušiak
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal rád, 
nikdy nezabudne. Dňa 14. júna uplynú dva roky 
od smrti môjho manžela Mariána Ušiaka. Za spo- 
mienku ďakujú manželka, deti a vnuk.

 
Vladimír Batka
Dňa 20. mája uplynul rok, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec a dedko Vladimír Batka. Kto ste ho 
poznali a mali radi, spomínajte s nami. Manželka, 
deti s rodinami a ostatná rodina.

Milan Sýkora
Dňa 28. júna uplynie 20 rokov, čo nás náhle opustil 
manžel, otec a syn Milan Sýkora. Aj keď nie si me-
dzi nami, v našich srdciach žiješ s nami. Za spo- 
mienku ďakujú manželka, deti s rodinami, mama 
a súrodenci s rodinami.

Emil Husár
Dňa 16. mája uplynuli štyri roky, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko        
a pradedko Emil Husár. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a deti s rodinami.

Oľga Hofi erková
Dňa 4. júna uplynie päť rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama, babka    
a prababka Oľga Hofi erková. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú 
manžel, synovia a dcéra s rodinami.

Jozef Šedík
Dňa 30. apríla uplynulo 20 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Jozef 
Šedík. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo- 
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami.

PhDr. Mgr. Pavol Jaseň
Dňa 10. mája uplynuli tri roky, čo navždy dotĺklo 
srdiečko môjmu milovanému manželovi, otcovi 
a dedkovi. Kto ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
milujúca manželka, synovia, vnuci a celá rodina.

Oľga Polacká
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, ti-
chú modlitbu odriekať a s láskou spomínať. Dňa 
25. mája uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša drahá manželka, mamička a babka 
Oľga Polacká. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou manžel                            
a smútiaca rodina.

Jozef Kolarovič
Dňa 9. júna uplynie 25 rokov, čo nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko Jozef Kolarovič. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou         
a úctou spomína celá rodina. 

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 5. apríla nám bolo v čase 
o 11.40 hod. telefonicky ozná-
mené, že sa na Mierovom ná-
mestí pohybujú osoby tmavšej 
pleti, ktoré pýtajú od ľudí peni-
aze. Hliadka spozorovala muža 
tmavšej pleti, ako oslovuje oko-
loidúcich a pýta od nich hotovo-
sť. Jednalo sa o občana rumun-
skej národnosti. Osloveným sa 
predstavoval, že je nepočujúci 
a vyberá príspevky pre telesne 
postihnutých a chudobné deti. 
Mal pri sebe vytlačený list pa-
piera, v ktorom uvádzal mená 
darcov a výšku sumy, ktorou 
prispeli. Za uvedené podvodné 

konanie bola vec riešená v blo-
kovom konaní.

Dňa 19. apríla sme v čase        
o 11.10 hod. dostali telefonic-
kú informáciu od oznamova-
teľky, že keď prechádzala po                      
ul. Trenčianskej pri dome č. 53, 
niekto do jej blízkosti hodil vaj-
ce, ktoré sa po dopade na zem 
rozbilo a znečistilo jej odev. Od 
obyvateľov z uvedeného vchodu 
bolo zistené, že vajce hodil mla-
dý muž. Mladý muž sa k činu 
priznal a uvedená vec bola rie-
šená v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Pozemné hokejistky na turnaji
Olympijských nádejí 

Medailová žatva
tenistov Novej Dubnice

Deň otvorených dverí v LT – Len Tanec

V dňoch od 28. apríla do          
1. mája sa v Bratislave ko-
nal turnaj Olympijských ná-
dejí chlapcov a dievčat do              
18 rokov. Turnaj vznikol ako 
podujatie štátov Vyšehrad-
skej štvorky. Neskôr sa tohto 
turnaja zúčastňovali aj iné 
krajiny. Tohto roku boli na 
turnaj do Slovenskej repre-
zentácie pozvané aj dievčatá 
z Novej Dubnice. 

Zúčastnili sa dvoch reprezen-
tačných tréningov a boli vybra-
né do reprezentácie SR. Všetci 
sme sa tešili a zároveň aj obá-
vali, ako dopadne reprezentácia 
dievčat, nakoľko nemali dosta-
točný čas na reprezentačné tré-
ningy . Dievčatá sa poznali len 
zo Slovenskej ligy, ale spolu ako 
jeden team ešte nehrali. Taktiež 
na tento turnaj prišli veľmi dob-
rí súperi ako Česká republika či 

Poľsko. Maďarské družstvo bolo 
z tohto turnaja asi najslabším 
súperom, čo vyhovovalo našej 
reprezentácií, kde si dievčatá 
vyskúšali rôzne herné taktiky 
a taktiež sa mohli po prvýkrát 
trošku zohrať, nakoľko to bol 
náš prvý súper na tomto turnaji.

Najlepší výkon podali dievča-
tá v zápase proti českej repre-
zentácií, kde zápas skončil 1:2    
v neprospech Slovenska - no 

boli to nešťastné dva góly českej 
reprezentácie. Hrali sme celý 
čas vyrovnaný zápas, o čom 
svedčí aj konečný výsledok. 
Taktiež s poľskou reprezentáci-
ou to bol vynikajúci zápas, kde 
naše dievčatá držali krok s veľ-
mi dobrým družstvom, no nako-
niec prehrali  0:2.

Reprezentačný tréner po 
skončení turnaja vyhlásil, že 
dievčatá boli veľkým prekvape-
ním a každý, kto čakal vysoké 
prehry a nekoordinovanú hru, 
bol milo prekvapený. Taktiež 
chváli všetky dievčatá z Novej 
Dubnice, ktoré prispeli napriek 
dvom prehrám ku kvalitné-
mu výkonu celého družstva. 
Dievčatám sa týmto reprezen-
tácia SR neskončila, nakoľko 
sa tréner vyjadril, že sa začína 
príprava na ďalšie medzinárod-
né zápasy a počítajú aj s našimi 
dievčatami.

A toto sú mená dievčat , ktoré 
robia dobré meno nielen mestu 
Nová Dubnica, ale aj Slovenskej 
reprezentácii: Alžbeta Ku-             
baščíková, Katka Uherková, 
Simona Potočková, Klára Šaj-
benová a Zoja Šajbenová.

HC Nová Dubnica

Od 7. mája prebiehali v rôz-
nych tenisových kluboch let-
né regionálne majstrovstvá 
jednotlivcov. 

V zrekonštruovaných pries-
toroch TK Nová Dubnica sme 
hostili hráčky z kategórie 
„mladšie žiačky“. Z našich 
dievčat sa najviac darilo Lin-
de Škvrndovej, ktorá prehrala    
5/7, 1/6 v štvrťfi nále s víťazkou 
turnaja Ninou Plajovou. 

Mladší žiaci hrali v Lieskov-
skom tenisovom klube. Karol 
Vlčko prehral vo fi nále s do-
mácim Marošíkom 6/4, 3/6, 3/6, 
vo štvorhre zvíťazil. 

Dorastenci hrali v TK Baník 
Prievidza, naši Tomáš Šuran 
s Milanom Bežákom uspeli vo 
štvorhre, kde získali bronzové 
medaily. 

Starší žiaci hrali v termíne 
14.- 17. máj v TC Baseline Ban-
ská Bystrica. Finále bolo čisto 
záležitosťou tenistov z Novej 

Dubnice. Karol Vlčko zvíťazil 
nad Milanom Bežákom 6/1, 
6/2, zlatá a strieborná medaila 
boli doma. Vo štvorhre pridala 
striebornú medailu aj dvojica 
Milan Bežák a Tomáš Šuran. 
Prehrali až vo fi nále v trojse-
tovej bitke nad dvojicou Maro-
šík, Sedliak 6/7(4), 6/1, 8/10. 

Staršie žiačky hrali v TK Ži-
lina, naša Sabínka Kaňovská 
skončila v osemfi nále prehrou 
s dvojkou turnaja, Zelinovou 
Terezou, 3/6, 4/6. 

Spolu získali naši tenisti 
v regiónoch jednu zlatú, dve 
strieborné medaily v dvojhre, 
jednu zlatú, jednu striebor-
nú a jednu bronzovú medailu                            
v štvorhre. Všetkým hráčom, 
víťazom, fi nalistom a semifi -
nalistom gratulujeme k dosi-
ahnutým výsledkom a želáme 
veľa ďalších športových úspe-
chov.

TK Nová Dubnica

V Novej Dubnici je už zná-
me, že v našom meste máme 
troch mladých šikovných ta-
nečníkov, ktorí mesto repre-
zentujú pod názvom skupiny  
LT – Len Tanec. 

Chalani brázdia jednu súťaž 
za druhou, získavajú ocenenia 
a už čoskoro -  26. júna -  ofi -
ciálne otvoria tanečné štúdio       
v Novej Dubnici, kde individu-
álne i v skupinách bude mať 

každý, kto miluje tanec, mož-
nosť naučiť sa o ňom všetko, 
čo ho zaujíma.

Táto skupina pôsobí ako 
občianske združenie už nie-
čo viac než rok. Pracujú na 
rôznych projektoch, robia 
tanečné workshopy a sami 
sa vzdelávajú v rámci celého 
Slovenska. Pre tento rok sa 
rozhodli točiť tanečné videá, 
reprezentovať Novú Dubnicu 
na rôznych vystúpeniach a ta-
nečných súťažiach. Na každej 
súťaži, ktorej sa doteraz zú-
častnili, obsadzujú prvé prieč-
ky vtipnými, prepracovanými 
a kreatívnymi choreografi ami, 
čím dokazujú, že neustále ro-
bia pokroky a že tanec je ich 
život, ktorý ich neskutočne 
baví a napĺňa. 

Zúčastnili sa súťaže v Po-
važskej Bystrici, kde sa im 
podarilo získať 1. miesto                       
v kategórii HIP HOP mini-
formácie, Silvester Chorvát            
2. miesto za sólo a Mário Lul-
jak s tanečnou partnerkou Ti-
meou 1. miesto za duo. Okrem 
toho získali aj pohár riaditeľa 
školy v Považskej Bystrici. Ne-
skôr sa zúčastnili aj tanečnej 
súťaže Top Dancing,  ktorá 
sa konala v Topoľčanoch. Na-
posledy boli chalani na súťaži                                   
v Dolnom Kubíne, na ktorej 
boli opäť úspešní a skončili 
na 1. priečke v kategórii Malé 
choreografi e. Duo Mário a Ti-
mea obsadili 2. miesto v kate-

górii Open choreografi e. 
Aj napriek veľkej konkuren-

cií dosahujú chalani skvelé 
úspechy. Chodia vždy naplno 
pripravený s cieľom  “užiť si“ 
každú jednu súťaž či vystúpe-
nie. Milujú pozornosť, a tak       
o svojich tréningoch, cestách 
na súťaže, úspechoch aj ne-
úspechoch, informujú širokú 
verejnosť prostredníctvom so-
ciálnych sietí (www.facebook.
com/lt.lentanec).

Dňa 21. júna od 14.00 do 
18.00 hod organizujú v býva-
lej ZUŠ (Sad Duklianskych 
Hrdinov) deň otvorených 
dverí, kde sa budete môcť         
o nich dozvedieť viac a každé 
dieťa, ktoré má záujem tanco-
vať a miluje každodenný po-
hyb, bude mať možnosť prihlá-
siť sa do ich tanečnej školy.

Ich cieľom je rozhýbať deti 
a mládež a ich tanečnú ško-
lu – zameranú na HIP HOP                
a moderné tance tak rozšíriť    
o ďalších talentovaných žia-
kov. Súčasťou programu budú 
nielen vystúpenia od chalanov, 
ale aj rôzne atrakcie pre deti.

Tešia sa na vás
Silvester, Mário a Ľuboš

OSA – Športová Akadémia srdečne pozýva všetkých malých 
aj veľkých športovcov do krásneho prostredia ex – Salaša 
nad Novou Dubnicou na OSA – BEH SALAŠMI 2016. 

3. ročník tejto krásnej akcie sa uskutoční 25. Júna 2016 a bude 
prezentáciou crossového behu na lúkach. Deti si rozdelia ďalšie 
body do seriálu a my im môžeme spoločne byť vzorom... prácou, 
výkonom, pohybom, úsmevom – pozitívnym prístupom.

Viac podrobností, pravidlá a propozície nájdete na našej novej 
webovej stránke www.osaacademy.sk

Tešíme sa na vás!

Na svoje pozemné hokejistky môže byť toto mesto právom hrdé.

Novodubnickí tenisti sa vezú na víťaznej vlne.

Už onedlho vás Mário, Silvester a Ľuboš naučia svoje triky.


