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Fašiangy v našom meste

Ako to vlastne je?

Tvorme menej odpadu

Fotografie z osláv, na ktorých ešte masky neboli povinné.
Pozrite si fotoreportáž na strane 5.

Súkromná spoločnosť Termonova proti mestu Nová Dubnica.
Viac sa dočítate na strane 2.

Ako zodpovedne nakladať s odpadmi v týchto týždňoch.
Dozviete sa na strane 3.

Zodpovednosťou bojujme za naše zdravie

Zasadnutie krízového štábu mesta. Pracujeme aj pre vašu bezpečnosť. (foto: P. Hrehušová)

Milí spoluobčania, v uplynulých dňoch naše mesto,
vlasť, ale aj celý svet zasiahli
udalosti okolo pandémie
COVID-19. Tento neviditeľný vírus, ktorý sa šíri celým
svetom, zasiahol do našich
životov, spoločenského, pracovného, ale hlavne rodinného života. Všetko sa spomalilo, priam až zastavilo.
Počnúc 12.marcom, štát, ale
aj naše mesto začalo prijímať

opatrenia, zatvorili sa škôlky,
školy aj zariadenie pre seniorov. Mesto muselo pristúpiť
k uzatvoreniu detských ihrísk.
Z preventívneho hľadiska sa
uzatvoril aj vchod mestského
úradu. V týchto dňoch úrad
funguje v zložení krízového
štábu a pracovníkov klientského centra, ktoré prijíma
poštu, overuje nevyhnutné
dokumenty a zabezpečuje
chod matriky a dvoch opatrovateliek. Tieto rozvážajú

stravu a lieky starým ľuďom,
o ktorých sa nemá kto postarať, ktorí ostali vo svojom
živote už sami. Ostatní zamestnanci čerpajú nariadenú
dovolenku do veľkonočných
sviatkov.
Aj touto cestou vás chcem
požiadať a zároveň vyzvať,
aby ste rešpektovali nariadenia a opatrenia prijaté
vládou SR a nariadenia
mesta. Ide o našu bezpečnosť, zdravie a v neposled-

nom rade o životy nás a našich seniorov.
Čím budeme disciplinovanejší, tým sa nám skôr podarí prekonať túto krízu, ak nie
celosvetovo, ale hlavne vnútroštátne. K 26. 3. 2020 okres
Ilava eviduje len 6 spoluobčanov, ktorým bol potvrdený
vírus COVID-19.
Preto aj pod ťarchou udalostí týchto dní, odrazu trávime viac času s našimi deťmi,
chodíme viac do prírody, viac
si uvedomujeme, ako nám
chýbajú naši seniori či chorí,
s ktorými sa, žiaľ, nemôžeme
stretávať osobne. Mnoho materiálnych vecí stratilo svoju
cenu. Viac sa sústreďujeme
na to, aké sú naše vzťahy, zamýšľame sa nad tým, ako môžeme pomôcť druhým.
Zdá sa, že aj hrozba epidémie môže prinášať niečo pozitívne.
Spájajme sa teda navzájom
prostredníctvom
telefónov
a sociálnych sietí, aby sme sa
navzájom podporovali a udržiavali dobré vzťahy a priateľstvá. Ďakujem.
Peter Marušinec
primátor mesta

Buďme k sebe v týchto dňoch dobrí
Každé ráno sa budím s myšlienkou, že niečo nie je
v poriadku. Zbadám to
rúško a uvedomím si trpkú
skutočnosť, že nám do života vstúpilo mnoho obmedzení, ktoré sú nie veľmi príjemné, napriek tomu však
potrebné. Nie je to ľahká
situácia.

A to máme, keď píšem tento
príspevok, 12. deň od prvého
prípadu na Slovensku. Ako
dlho ešte? Nikto nevie. Analýzy poznáme všetci z médií,
nebudem ich tu rozoberať.
Nikdy som nebola fanúšikom takých tých katastrofických amerických sci-fi filmov,
kde zmutovaná nákaza spraví

z časti populácie netvorov.
Oni tí netvori nemusia byť ani
fyzicky znetvorení, vidíme to
v správaní ľudí, počujeme
z médií, vnímame okolo seba.
Minulý týždeň mi majiteľ
papiernictva povedal, že na
neho slovne zaútočil klient,
vysmieval sa mu, že načo má
ten respirátor na tvári. Vče-

ra som v rámci kronikárskej
prechádzky po meste zašla do
Lidla, rozprávala som sa s jednou z predavačiek, pýtala som
sa, či nepotrebujú pomôcť.

(pokračovanie na 7. strane)

Slovko pre manželov
Vľúdna láska tvorí vzťahy, pestuje vzájomnosť, buduje spoločenstvo.
Prívetivý pohľad nám umožní nezastaviť sa pri ohraničenostiach druhého, ale tolerovať jeho odlišnosti a spolupracovať s ním.
Ak nás ovláda pesimizmus, ktorý na druhom zdôrazňuje len chyby a nedostatky, môže to byť kompenzácia vlastných komplexov.
Štefan Wallner, SDB

Milí Novodubničania,
končí sa tohtoročné pôstne obdobie, počas
ktorého je väčšina z nás nútená nečakaným
spôsobom spomaliť naše životné tempo
a v úplne inom svetle vidieť a zhodnotiť,
čo je v našom živote naozaj dôležité.
Veľká Noc. Pre kresťanov najväčší sviatok roka,
oslava zmŕtvychvstania Ježiša Krista – Božieho
syna, pre iných oslava príchodu jari a nového
života v duchu slovenských tradícií.
Všetkým nám teda prináša nádej,
tak potrebnú do ďalších dní.
Prajem vám, aby nastávajúce veľkonočné
sviatky boli aj vo vašom príbytku naplnené
hlavne zdravím, ohľaduplnosťou, vzájomnou
láskou, pokojom a nádejou do ďalšieho života!
Peter Marušinec, primátor mesta

Nezabudli sme... donáška
potravín občanom v meste
V súčasnej zložitej situácii,
kedy občania našich miest
a obcí bojujú s vírusom COVID-19 (Koronavirus), sme
nezabudli na tých, ktorí sú
najväčšou rizikovou skupinou tohto ochorenia. Na našich seniorov.
Je mnoho takých, ktorí sú
odkázaní len na seba a nemajú nikoho, kto by im podal
pomocnú ruku.
Z tohto dôvodu mesto
Nová Dubnica zriadilo od
26. 3. 2020 telefónnu linku
s číslom 0902 472 290,
za
účelom
nahlasovania
donášky základných potra-

vín (chlieb, múka, cukor
a pod.), prípadne hygienických potrieb. Telefonovať
môžete na vyššie uvedené
telefónne číslo počas pracovných dní v čase od 09.00
hod. do 11.30 hod.
Donáška základných potravín a hygienických potrieb
je zriadená pre občanov mesta Nová Dubnica a mestskej
časti Kolačín, ktorí nemôžu
vychádzať von a nemajú na
území mesta, prípadne okolitých miest a obcí rodinného
príslušníka, suseda príp. priateľa, ktorý by im vedel zabezpečiť donášku potravín.
(pokračovanie na 2. strane)
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Nezabudli sme... donáška
potravín občanom v meste
(pokračovanie z 1. strany)
Táto služba, ktorú zabezpečí mestský úrad, bude vykonávaná od pondelka 30. 3. 2020.
Rozvoz potravín a hygie-

nických potrieb sa bude
realizovať vždy v pondelok, stredu a v piatok medzi
12.00 hod a 14.00 hod.
Pavol Pažítka

Týmto vozidlom privezie opatrovateľská služba mesta Nová
Dubnica nahlásené potraviny a lieky ohrozeným obyvateľom.

Rozdelenie dotácií
pre organizácie
Mesto Nová Dubnica formou
poskytnutia dotácií každoročne podporuje všeobecne
prospešné služby a prispieva na rozvoj verejnoprospešných cieľov neziskových
organizácií a občianskych
združení.
Na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Nová Dubnica
v decembri minulého roka
bol Uznesením č. 79 schválený rozpočet na rok 2020, kde
boli pre občianske, záujmové
združenia a neziskové organizácie na tieto účely schválené
finančné prostriedky v celkovom objeme 60 tis. €, čo predstavuje navýšenie finančných
prostriedkov oproti roku 2019

o 10 tis. €.
Pri schvaľovaní rozpočtu na
rok 2020 bola priamo schválená aj dotácia pre spoločnosť
Nová Dubnica Invest s.r.o. vo
výške 70.000 € na bežné výdavky na výkon činností spojených s prevádzkou letného
kúpaliska.
Finančné prostriedky na dotácie v roku 2020 vo výške 60
tis. € boli prerozdelené na základe predložených žiadostí
medzi jednotlivé organizácie
a ich rozdelenie bolo schválené na zasadnutí Mestského
zastupiteľstva Nová Dubnica
dňa 4. 3. 2020 Uznesením č. 17.
Danka Šišková
ekonomické oddelenie MsÚ

Názov žiadateľa
Ochrana pred požiarmi
Dobrovoľný hasičský zbor ND - Kolačín

Zdravotná starostlivosť
Nemosnica s poliklinikou Ilava

Telovýchova a šport
Aktivity DW Klub
FK Nová Dubnica
FK Nová Dubnica - letný tábor
HKM pozemný hokej
Klub slovenských turistov Kolačín
Mestský klub stolného tenisu, N. Dca
OSA - Športová akadémia
Tenisový klub Nová Dubnica
TJ Družstevník Kolačín N. Dca

Schválené
dotácie

4 500,00
4 500,00

5 000,00
5 000,00
400,00
14 800,00
700,00
800,00
600,00
1 100,00
500,00
900,00
7 900,00

Občianske a záujmové združenia

9 900,00

5 000,00
600,00
1 000,00
3 300,00

Náboženské a iné spoločenské služby
Klub paličkovanej čipky N. Dca
Slovenský rybársky zväz, obv.org.2 - N. Dubnica
SORELA
Únia žien Slovenska, N. Dca
Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky
Združenie seleziánov - DOMKA

Vzdelávanie

6 700,00
700,00
700,00
3 500,00
600,00
300,00
900,00

2 100,00

Spojená škola sv.J.Bosca

2 100,00

Zariadenie sociálnych služieb

700,00

Združenie klubu dôchodcov

Sociálne zabezpečenie
Asociácia nepočujúcich Slovenska - ANEPS
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kolačín
Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica
Klub Venuša, N. Dubnica
Slov.únia - Zväz sluchovo postihnutých ZO Ilava
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica

Nová Dubnica Invest - cez rozpočet

Spolu

Vážení spoluobčania, v posledných týždňoch ste vo
svojich poštových schránkach našli letáky, v ktorých
súkromná spoločnosť TERMONOVA, a.s., so sídlom
v meste Nová Dubnica, informovala o tom, ako klesá spotreba výroby tepla
a ako sa vedenie mesta Nová
Dubnica pričinilo k tomu, že
spoločnosť
TERMONOVA,
a.s., musí zvýšiť cenu tepla
pre obyvateľov mesta pre
rok 2020.
Už dlhšiu dobu spoločnosť
TERMONOVA, a.s. uskutočňuje úkony, ktorými sa snaží
„dobrovoľne nasilu“ presadiť,
aby každý odberateľ tepla
v meste Nová Dubnica, odoberal teplo práve z jej centrálneho zdroja (CZT).
Celý spor vyvolaný spoločnosťou TERMONOVA, a.s.
proti mestu Nová Dubnica sa
začal na prelome rokov 2011
až 2012, keď mesto začalo
s výstavbou obytnej zóny Dlhé
diely. Vtedy, po dokončení
projektovej
dokumentácie,
spoločnosť TERMONOVA, a.s.,
prostredníctvom
predsedu
predstavenstva, pána Štefana Smrekovského, oznámila
mestu Nová Dubnica, že ak
sa takéto projekty predložia
na konanie, kde je plánované
napojenie rodinných domov

na plyn, bude uskutočňovať v
správnom konaní také kroky,
ktoré budú viesť k možnosti
zmariť mestu realizáciu projektu Dlhé diely, aj napriek
tomu, že bytovky sa plánovali
napojiť na CZT.
Následne mesto Nová Dubnica, prostredníctvom príslušných oddelení, začalo komunikovať s budúcimi vlastníkmi
pozemkov, ktorí absolútne
odmietli napojiť ich budúce
rodinné domy na CZT vo vlastníctve spoločnosti TERMONOVA, a.s. V danom období bol
v Národnej rade Slovenskej
republiky „otvorený“ zákon
o tepelnej energetike. Mesto
Nová Dubnica argumentačne
prispelo k tomu, aby sa presadila zmena, ktorá by vylúčila
z povinnosti napojiť na CZT
rodinné domy. Po dlhej a náročnej právnej argumentácii
sa podarilo poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
presvedčiť, aby takúto zmenu
hlasovaním podporili.
Následne sa spoločnosť
TERMONOVA, a.s. dozvedela
o vecnom pripomienkovaní
mesta Nová Dubnica k predmetnému zákonu a od tohto
momentu nastal spor spoločnosti TERMONOVA, a.s. proti
vedeniu mesta Nová Dubnica.
A teraz poďme k veci. Spoločnosť TERMONOVA, a.s.,
prostredníctvom osôb vystu-

pujúcich v predstavenstve
a dozornej rade začala podnikať rôzne mediálne ataky voči
vedeniu mesta Nová Dubnica,
formou letákov, televíznych
reportáží a dokonca aj prostredníctvom polície!
V lete 2018, pol roka pred
komunálnymi voľbami, spoločnosť TERMONOVA, a.s.
údajne podala trestné oznámenie proti primátorovi mesta Nová Dubnica za zneužitie
právomoci verejného činiteľa.
V tomto kontexte je zaujímavý
nasledovný fakt a to, že vyšetrovací spis založila a začala vyšetrovať vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného
zboru SR v Trenčíne, pani mjr.
Mgr. Ľubomíra D.
Nič by na tom nebolo zvláštne, keby pani vyšetrovateľka
nebola vlastným priezviskom
za slobodna Ľubomíra F.
Z verejne dostupných zdrojov
(www.orsr.sk) je pán Ing. Miroslav Fodrek, trvale bytom
v meste Nová Dubnica, členom dozornej rady spoločnosti TERMONOVA, a.s. a je
iba náhodou, že pani vyšetrovateľka je dcérou uvedeného
člena dozornej rady!
Z vyššie uvedeného postupu je možné vyvodiť dôvodné podozrenie, že spoločnosť TERMONOVA, a.s.,
vykonávala aj prostredníctvom člena dozornej rady
a jeho dcéry aktivity, ktoré
mali kriminalizovať najmä
primátora mesta Nová Dubnica.
Od roku 2012 mesto Nová
Dubnica vybudovalo 4 nájomné bytovky, letné kúpalisko
LETKA, 2 komerčné bytovky,
pribudol aj obchodný reťazec
LIDL, a všetky tieto objekty sa
v súčinnosti s mestom Nová
Dubnica pripojili na odber
tepla zo spoločnosti TERMONOVA, a.s.
To, že nie sú napojené na
CZT objekty v priemyselnej
zóne, bolo na rozhodnutí in-

vestorov, lebo zákon im to
umožňoval. Tieto lokality sú
mimo vymedzeného územia
dodávateľa tepla a na takom
území nie je povinnosť napojenia sa na CZT. Tento náš názor, ako aj postup riešenia bol
správny, čo neskôr potvrdil aj
Úrad pre reguláciu sieťových
odvetví.
Je preto nepochopiteľné,
keď súkromná spoločnosť
TERMONOVA, a.s. na svoje náklady objednáva a distribuuje
v meste Nová Dubnica letáky,
v ktorých zavádza občanov.
Všade na Slovensku, tak
ako aj v meste Nová Dubnica, dochádza k zatepľovaniu
bytových domov, rodinných
domov, čím dochádza k zníženiu spotreby tepla a zníženiu
nákladov domácností a tým aj
k zníženiu obratov a množstva
dodaného tepla pre výrobcov
tepla.
V roku 2019 z rozpočtu mesta Nová Dubnica, teda z podielových daní vás všetkých
občanov, mesto Nová Dubnica vybudovalo asfaltovú príjazdovú cestu k spoločnosti
TERMONOVA, a.s., keďže táto
spoločnosť to dlhodobo odmietala vybudovať z vlastných
zdrojov. Mesto Nová Dubnica verilo, že aj týmto krokom
prispeje k zmierneniu vzájomných vzťahov, opak je však
pravdou.
Na záver treba uviesť, že
všetky podania a trestné oznámenia zo strany spoločnosti
TERMONOVA, a.s. voči primátorovi mesta Nová Dubnica
boli zo strany orgánov činných
v trestnom konaní odmietnuté.
V týchto ťažkých časoch,
ktorým čelí Slovensko a celý
svet, si prajme solidaritu, slušnosť, vzájomné pochopenie
a možno aj viac kompromisov
pri riešení pracovných povinností v prospech náš všetkých.
KM

27 700,00

Dychový orchester a mažoretky N.Dca
Miešaný spevácky zbor N. Dca
Nočná jazda Považím
Trojkráľové koncerty

SPOLU
Rozvoj obcí

Ako to vlastne je? Termonova proti
mestu Nová Dubnica

700,00

3 400,00
450,00
400,00
800,00
500,00
250,00
1 000,00

60 000,00
70 000,00
70 000,00

130 000,00

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Poslanci sa stretli na zasadnutí v Kultúrnej besede dňa
4. 3. 2020. Mestské zastupiteľstvo čakalo prerokovať 20
bodov.
Po schválení programu
úvod rokovania patril hlavnej
kontrolórke, ktorá informovala poslancov o výsledku
kontroly realizovanej na Bytovom podniku m.p.o. Nová
Dubnica. Hlavný kontrolór
odporučil
kontrolovanému
subjektu zosúladiť a aktualizovať zoznam všetkých nehnuteľností, ktorých riadnu
prevádzku zabezpečuje Bytový podnik m.p.o.
V bode tri poslanci schválili
návrh Všeobecne záväzné nariadenia mesta Nová Dubnica
(ďalej len „VZN“) o doplnení
a zmene VZN č. 4/2018 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta.
Táto zmena určuje spôsoby
triedeného zberu biologicky

rozložiteľného komunálneho
odpadu a možnosť dodať občanovi mesta kompostovací
zásobník za odplatu.
V ďalšom bode poslanci
schválili projekt na vybudovanie haly na triedenie odpadu
v predpokladanom cieľovom
spracovanom množstve 500
ton zmesového komunálneho odpadu ročne, ako aj rekonštrukciu časti povrchov
a prístupovej cesty. Predpokladané náklady na tento projekt
predstavujú 991.653,01 eur
s DPH. 930.953,93 eur bude nenávratný finančný príspevok z
ministerstva ŽP a 60.699,08
eur s DPH predstavuje spolufinancovanie mesta.
Poslanci schválili návrh
dohody o spolupráci medzi
mestom Cheb a mestom Nová
Dubnica. Po vzájomných
osobných rozhovoroch medzi vedením oboch miest je
záujem spolupracovať na viacerých projektoch a výmene
vzájomných skúseností.

V bode sedem mestské zastupiteľstvo schválilo vyradenie nehnuteľného majetku
– futbalového miniihriska,
ktoré sa nachádza za Domom
športu z dôvodu jeho opotrebovania a zlého technického
stavu. V súčasnosti nie je možné na tomto miniihrisku vykonávať športovú činnosť, pretože je ohrozené zdravie malých
športovcov.
Dôležitým bodom bolo aj
schválenie zámeru odpredať
pozemok pod novú kioskovú
trafostanicu pre Stredoslovenskú distribučnú, a.s. Žilina.
Ide o pozemok na Ulici SNP
nachádzajúci sa za Mestskou
tržnicou, pri obytnom dome
číslo 48. Pôvodná trafostanica bude zbúraná a nahradená
novou, ktorá bude mať podstatne menšie rozmery.
V ďalších bodoch išlo
o schválenie vecného bremena pre jednotlivých žiadateľov, ktorí v rámci individuálnej bytovej výstavby, ale aj

podnikateľskej činnosti požiadali o vybudovanie inžinierskych sietí na pozemkoch vo
vlastníctve mesta.
Poslanci súhlasili aj s prenájmom na ďalšie obdobie
pozemkov pre Združenie občanov káblovej televízie IBV
Miklovky Nová Dubnica. Ide
o pozemky, ktoré toto združenie užíva už 20 rokov na základe nájomnej zmluvy z roku
1999.
Jedným z posledných bodov
rokovania zastupiteľstva bolo
schválenie dotácií pre jednotlivé mestské organizácie, kde
sa rozdelilo o desať tisíc eur
viac finančných prostriedkov
ako v roku 2019.
Celý zápis z rokovania mestského zastupiteľstva nájdete
na internetovej stránke mesta
www.novadubnica.sk.
Pavol Pažítka
zástupca primátora mesta

www.novadubnica.sk
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Tvorme menej odpadu
a buďme zodpovední!

Koronavírus zasiahol nielen
Slovensko, ale paralyzoval
väčšinu Európy a týka sa
celého sveta. Tento problém
sa dotkol všetkých oblastí
nášho života a prináša mnohé obmedzenia. Nevynímajúc ani nakladanie s odpadmi.
Viac ako hocikedy predtým
je teraz dôležitá zodpovednosť. Týka sa nás všetkých. Či už
v súkromnom živote, keď sa
naozaj musíme správať zodpovedne a chrániť svoje zdravie,
ale aj v ostatných oblastiach
každodenného života, ktorý
sa momentálne zúžil najmä
na naše domácnosti.
Buďme ohľaduplní
V dôsledku situácie, spôsobenej koronavírusom, musíme oceniť i prácu tých, ktorí
zabezpečujú, aby základné
služby ďalej fungovali. Nemáme na mysli len zdravotnícky
personál a dodávateľov potravín, ale aj tých, ktorí majú na
starosti odvoz a ďalšie spracovanie odpadu. Práve teraz je
treba byť k pracovníkom zberových spoločností ešte viac
ohľaduplní a trpezliví, keďže
robia naozaj významnú činnosť a ani oni nie sú imúnni

voči nákaze. Prosím, neukladajte odpad vedľa kontajnerov, nevystavíte ich tak ďalšej
manipulácii s odpadom, a tým
znížite riziko ich prípadnej nákazy.
Čím menej, tým lepšie
Väčšina ľudí si chvíle, počas ktorých ostali uväznení
vo vlastných domácnostiach,
kráti upratovaním. Skúste
však toto jarné upratovanie
odložiť na neskôr, aby sa zbytočne v tejto situácii nepreplňovali kontajnery. Snažte sa
tvoriť čo najmenej odpadu.
Nakupujte len naozaj nevyhnutné veci, aby ste čo najviac
predchádzali vzniku odpadu
a ešte viac dbajte na to, aby
ste triedili správne a do triedeného zberu vyhadzujte len poriadne stlačené plastové fľaše,
krabice, plechovky či nápojové kartóny. A ak máte doma
odpad, ktorý patrí na zberný
dvor, a nijako vás neohrozuje,
vydržte to a odložte návštevu
zberného dvora na neskôr.
Rúško nepatrí
do triedeného zberu!
Mnohých ľudí zaujíma to, že
ako vlastne naložiť s použitým
rúškom či respirátorom. Zákon
o odpadoch so situáciou, akou

je takáto pandémia, nepočíta.
Podľa vyjadrenia Ministerstva
životného prostredia SR, ktorý
v tejto veci oslovil aj Úrad verejného zdravotníctva SR, treba s jednorazovými rúškami
nakladať tak, ako s potenciálne infikovanými. Teda najlepšou možnosťou je ich po zložení vložiť do plastového vrecka,
umyť si ruky, odhodiť vrecko
do zmesového odpadu a opätovne si poriadne umyť ruky
a postupovať podľa hygienických pravidiel. V žiadnom
prípade tieto rúška nepatria
do triedeného zberu! Ak máte
rúško šité, tak ho nezabudnite
po každom použití oprať a vyžehliť, aby ste zlikvidovali potenciálnych nosičov nákazy.

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- jarný zvoz konárov
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

20. 4. 2020

pondelok

Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

21. 4. 2020

utorok

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu,
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

22. 4. 2020

streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

23. 4. 2020

štvrtok

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej,
Strážovská, Svoradova, Odbojárska

24. 4. 2020

piatok

Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová,
Družstevná, Farská, Pod Húštikom, Medové lúky

Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú
sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný
odpad! Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami. Ďakujeme!

Záhradkárske osady - jarný zvoz konárov
Dátum vývozu
27. 4. 2020

Čo s odpadom, ak som
v karanténe?
Aj ľudia, ktorí sa už ocitli
v karanténe z dôvodu návratu
zo zahraničia, alebo tí, u ktorých je podozrenie, že by mohli byť nakazení, tvoria vo svojich domácnostiach odpad. Je
nevyhnutné, aby s odpadom
nakladali veľmi zodpovedne.
Odpad je potrebné vložiť do
plastového vreca na odpadky
a po každom ďalšom použití
ho riadne zviazať. Po naplnení je treba vložiť toto vrece do
ďalšieho vreca a takto uložený
odpad držať doma, až kým nie
sú známe výsledky testov alebo najmenej 72 hodín. Až po
uplynutí 72 hodín alebo oznámení negatívnych výsledkov
je možné tento odpad umiestniť do zberných nádob, aby
sa čo najviac predišlo ďalším
možným nakazeniam.
OZV ENVI-PACK, a.s.

28. 4. 2020

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

pondelok

ZO č. 1 za Dynamikom,
ZO č. 2 pri bývalom SPP,
ZO č. 3 pri bývalej požiarnej zbrojnici,
ZO č. 4 nad cintorínom

utorok

ZO č. 5 pri Termonove,
ZO č. 6 Kaňová (pri areáli zdravia),
ZO č. 7 Markovica - Kolačín,
ZO za Tekosom pri Dlhých Dieloch

Konáre vykladajte 1 deň pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m dĺžky), budú
sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO najneskôr v deň zvozu
do 7.00! Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO.

ZMENA OTVÁRACÍCH HODÍN ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom, že od 16. 3. 2020 do 9. 4. 2020 budú otváracie hodiny zberného dvora pre verejnosť obmedzené kvôli zabráneniu šírenia koronavírusu nasledovne:
Pondelok: 7.00 – 11.00 hod. / Utorok: 7.00 – 11.00 hod. / Streda: 7.00 – 11.00 hod. /
Štvrtok: 7.00 – 11.00 hod. / Piatok: 7.00 – 11.00 hod. / Sobota: zatvorené.

Zároveň počas otváracích hodín je povolený vstup na zberný dvor len
s rúškom alebo inou ochranou úst a nosa! Ďakujeme za pochopenie.
Katarína Bašná, vedúca oddelenia ŽP

Ako budú prebiehat zápisy detí do škôl v našom meste?
Základná škola na Ulici Janka Kráľa oznamuje rodičom budúcich prvákov, že dochádza k zmene termínu zápisu detí do 1. ročníka. Zápis detí do
1. ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021 sa bude konať v našej škole v dňoch 15. 4. 2020 (v stredu) a 16. 4. 2020 (vo štvrtok) v čase od 14.00 do 16.30
hod. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí!
Na zápis je potrebné priniesť: vyplnenú Žiadosť o zápis (žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke školy a vyplniť, ak vám táto možnosť nevyhovuje,
prázdnu žiadosť v tlačenej forme dostanete v škole pri zápise) / rodný list dieťaťa / občiansky preukaz zákonného zástupcu / v prípade zverenia dieťaťa
do výchovy aj rozhodnutie štátneho orgánu.
Je potrebné, aby bola žiadosť o zápis dieťaťa do základnej školy podpísaná oboma rodičmi. Zápis sa uskutoční pre všetky deti, ktoré k 31. 8. 2020 dovŕšia
vek 6 rokov. Zápis je povinný aj pre deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku v predchádzajúcom školskom roku, aj pre deti, ktorých rodičia
zo závažných dôvodov uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky. V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný
termín zápisu telefonicky, prípadne e-mailom.
Martin Staňo, riaditeľ školy
Aktuálne usmernenia ohľadom zápisu detí do materskej školy, ako aj otvorenie prevádzky materskej školy sa uskutoční v zmysle rozhodnutia Ministerstva školstva SR. Sledujte prosím webovú stránku školy: www.ms-jilemnickeho-nova-dubnica.webnode.sk.
Jana Ványová, riaditeľka materskej školy
Zápis detí do 1. ročníka v Súkromnej základnej škole škole bude organizačne prebiehať nasledovne:Na stránke školy (http://www.szsndca.sk)
máme uverejnené Prihlášky v časti Zápis. Bude tam aj tlačivo „Môj predškolák mojimi očami“ (na tomto ešte pracujeme).
V období od 15. do 30. 4. 2020 môžu rodičia zapísať dieťa do našej školy tak, že pošlú na e-mail riaditel@szsndca.edu.sk alebo skoladokoran@
szsndca.edu.sk oskenované 3 veci: kresbu postavy (nakreslí dieťa), prihlášku podpísanú oboma rodičmi alebo zákonným zástupcom a podpísané tlačivo
„Môj predškolák mojimi očami“, tiež podpísané oboma rodičmi alebo zákonným zástupcom.
S tými, ktorých si vyberieme, zorganizujeme on-line rozhovor cez Microsoft TEAMS, s ktorým teraz robíme on-line porady a začíname on-line
vyučovanie.
Jana Kramárová, riaditeľka školy
Spojená škola sv. Jána Bosca upozorňuje rodičov, aby sledovali stránku školy, kde upresnia dátum zápisu. Sledujte aktuálne informácie na www.ssnd.
sk alebo na facebookovej stránke školy. Informácie aj na tel. čísle 042 4432 382 alebo cez e-mail riaditel @ssnd.sk.
Jozef Imrišek, riaditeľ
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Všetci sme zrazu
„Domškoláci“

Aj keď nám škola chýba, pracujeme na tom, aby sme sa učili
a videli prostredníctvom technológií. (foto: J. Kramárová)

Koronavírus nás primäl
hľadať nový systém vzdelávania, aby sa mohlo uskutočňovať z domu. V škole
sme doteraz boli nastavení
najmä na štýl učenia sa tvárou v tvár. Mali sme aj zopár
detí na domácom vzdelávaní, ale nie veľa.
Posledný týždeň pred zatvorením škôl sme riešili, ako
sa budeme učiť z domu. Nik
nejde na prázdniny ani na
dovolenku. Poruke sme mali
kompletný program aSc Agenda - populárny softvér škôl na
administráciu s elektronickou
triednou knihou a aplikáciou
EduPage. Priestor Prípravy
umožňujú učiteľom sprístupniť deťom prezentáciu, obrázok, text, zadať test, projekt,
materiál na dobrovoľnú prácu
naviac apod. Zároveň žiaci
môžu nahrať učiteľovi vypracované úlohy, projekty, testy.
Učiteľ ich ohodnotí a vyexportuje hodnotenie do elektronickej žiackej knižky. To je učenie
celé z domu. Nie bezkontaktné, ale netreba pri ňom vojsť
do budovy školy.
Naši učitelia od nastavenia
domáceho vzdelávania majú
s rodičmi a deťmi vysoký štandard virtuálnych kontaktov.
Hľadáme všetci vhodnú mieru
spolupráce. Niektorým sa zdá
práce málo, niektorým veľa.
Snažíme sa stanoviť povinnú
mieru a ponechať deťom slobodu v dobrovoľných úlohách.
Niekto má veľa času, rodičia
sa mu môžu venovať a jeho
digitálne zručnosti sú kvalitnejšie. Niekto si na nový systém nevie zvyknúť a je to pre
neho aj pod tlakom závažných
udalostí veľa. Chceme myslieť
na všetkých. Hľadáme nový
spôsob učenia sa. Technológie
sú poruke a môžeme ich využiť užitočne.
Vnímame s vďakou ochotu
firiem sprístupniť mnoho portálov zdarma alebo za symbolický poplatok. Naši učitelia na prvom stupni okrem
EduPage využívajú kozmix,
alfbook, matiku.in, lebo učíme Hejného matematiku
a tento portál poskytuje úlohy
v súlade s princípmi objavného vyučovania, gramar.in
a keďže používame Virtuálnu
knižnicu, tak nás zaregistrovali automaticky aj do portálu
www.bezkriedy.sk a poslali
nám heslá. Druhý stupeň rieši učenie najmä cez EduPage,
poskytujú konzultácie k projektom, posielajú deťom videá
a využívajú testovanie v Edu-

Page na overenie vedomostí.
Priali by sme si, aby sa deti
viac osamostatnili, aby tento
domáci systém nezaťažoval
neúmerne rodičov. Možno
čoskoro zistíme, že kamenné
školy už až tak netreba, a pribudne nám po tomto neplánovanom nácviku viac domškolákov.
Veľkým rébusom je momentálne aj zápis prvákov. Rozmýšľame, ako ho zorganizovať
a nikoho neohroziť. Vždy sme
zápis robili čo najinteraktívnejšie, s čo najvyšším zapojením detí, učiteľov, rodičov.
Organizovali sme Rozprávkovú školičku pre viac ako 100
detí. Ale čo teraz? Skúsime
opäť spolupracovať s rodičmi.
Požiadame ich o zhodnotenie
svojich detí. Poprosíme, aby
rodičia opísali svoje deti na
základe ponuky kritérií školskej zrelosti. Možno, keď budú
rodičia viac vtiahnutí do procesu zodpovednosti za vstup
dieťaťa do školy, budú viac
vnímať, čo je to školská zrelosť
a do akej školy dieťa zapisujú.
U nás sa určite spýtame aj
na hodnoty a postoje rodiny
k vzdelávaniu, aby sa nestalo, že dieťa bude inak vedené
doma a inak v škole. Namieste bude si vypýtať vyjadrenie
učiteliek materských škôl.
Nuž, možno napokon deti tento rok zapíšeme bez toho, aby
sme sa videli. Nepredstaviteľné, nechcené, ale možné.
A čo Testovanie 9? Asi aj bez
tejto udalosti vieme žiť, hoci
sme sa u nás tešili na silný ročník. Pokora je však namieste.
Bola by to isto výzva pre stredné školy.
Každá životná skúsenosť
nás môže niečo naučiť. Na
chvíľu nás možno vírus paralyzoval. Všetci máme strach,
prežívame stres, ale veríme, že
si poradíme.
Deti sú veľakrát šikovnejšie
a prispôsobivejšie ako dospelí.
Chlapec z našej školy prekvapil, keď priniesol vlastnoručne vyrobené rúška cudzím
starkým v paneláku. Náročnú
súčasnosť môžeme využiť
k precvičeniu takých životných zručností, ako sú zodpovednosť, ľudskosť, súcit,
trpezlivosť... Určite je tu čas
chytiť knihu, stíšiť sa a porozmýšľať nad tým, ako sa
ľudstvo správa k prírode a aj
k sebe samému. Najvyšší čas
učiť sa od prírody. Ona má riešenie na všetko.
Jana Kramárová
riaditeľka SZŠ a SZUŠ

Fašiangy - symbol zábavy
a hodovania
Toto heslo rezonovalo sálou
v RepoGastre, kde sa zišli
členovia ZO JDS Nová Dubnica, aby už tradične oslávili fašiangy.
Sála sa rýchlo zaplnila ženami samotnými i pármi, ktoré sa tešili na stretnutie s priateľmi pri dobrej hudbe.
Po privítaní všetkých prítomných vrátane hostí družobných organizácií JDS z Kolačína a Ilavy predsedníčkou
Betkou Kopačkovou sa ujala
slova členka výboru Soňa Kršková.
Oboznámila
prítomných
s tradičnými zvykmi a radovánkami počas fašiangu, ktorý prebieha medzi zimným
a jarným obdobím. V tomto
čase sa tradične konajú neraz
bujaré zábavy, svadby a zabíjačky. Typické sú sprievody
s maskami. Svoje vystúpenie
zakončila ľudovou fašiango-

vou básňou.
Následne sa rozzvučala
sála hudbou, o ktorú sa postaral pán Cyril Suchánek.
O nespočetné tanečné variaácie nebola núdza a aj v tomto
prípade sa potvrdilo, že vek je
len číslo. O 18.00 hodine bola
podávaná výborná večera. Po
nej opäť zazneli sálou hudobné tóny, tentoraz v podaní členov našej kapely, pri ktorej si
ženy s radosťou zaspievali.
A už prišlo na rad naše minidivadlo s humornou scénkou s erotickým podtextom,
ktorú odohrala J. Farulová
a M. Kariková. V záverečnom
bloku sa prítomní do sýtosti
vyšantili na parkete. S dobrým
pocitom sa páni a dámy postupne rozchádzali do svojich
domovov.
Soňa Kršková
výbor ZO JDS

V kruhu tanca - ako sa na fašiangy patrí. (foto: Peter Jelínek)

Valentínsky bowlingový
turnaj ANEPS

Dňa 20. februára 2020 centrum nepočujúcich ANEPS
Nová Dubnica usporiadalo
pre svojich členov a priateľov turnaj v bowlingu.
Na valentínskom bowlingovom turnaji v Novej Dubnici PUB ZLATÁ REŤAZ sa zúčastnilo 8 hráčov. Nechýbala
uvoľnená a súťaživá atmosféra. Hra trvala dve hodiny. Po

súťaži sme vyhodnotili hráčov a odovzdali ceny.
Výsledky muži: 1. miesto:
Jozef Suchomel, 2. miesto:
Stano Dolinský, 3. miesto: Peter Marguš.
Za organizovanie skvelého
turnaja ďakujeme výboru CN
Nová Dubnica a za poskytnutie cien mestu Nová Dubnica.
Ing. Martina Habániková

Víťazi turnaja. (foto: Ľuboslav Habánik)

Rekonštrukcia priestorov Súkromnej
základnej školy

Vizualizácia plánovanej rekonštrukcie budovy Súkromnej základnej školy.

V mene Občianskeho združenia EDEN si vás dovoľujeme požiadať o podporu
nášho projektu Rekonštrukcie školy.

votné prostredie. Všetky rastú
v láske k prírode, sme Zelenou
školou (medzinárodný projekt). Deti sa učia, čo je Ekologická stopa, ako nežiť na úkor
budúcich generácií, ale učiť

projektoch Roots and shoots,
Biolearn (učíme sa od prírody), Z poľa na tanier (ekologické hospodárenie) a Objektív
21(hľadanie environmentálnych záťaží v komunite, ich

Je možné nám pomôcť aj prispením finančných prostriedkov
na účet našej Súkromnej základnej školy.
Na vašu žiadosť vám zašleme potvrdenie, prípadne zmluvu o dare.
Ďakujeme za akúkoľvek podporu.
Občianske združenie EDEN
vzniklo vo februári 2002, ako
iniciatíva pedagógov, ktorých
cieľom bolo založiť humanistickú školu zameranú na celostný rozvoj dieťaťa.
Škola si vybudovala dobré meno. Deti niekoľkokrát
získali celosvetové prvenstvo
v súťaži Mladí reportéri pre Ži-

sa od prírody a žiť v súlade
s ňou. Naši šachisti získavajú
ocenenia od okresných až po
celoštátne súťaže, reprezentujú Slovensko na európskych
aj svetových turnajoch. Napriek tomu, že nevlastníme
telocvičňu, máme aj viacero
úspešných športovcov.
V súčasnosti pracujeme na

i odbornou verejnosťou. Chceli sme mať školu, do ktorej
bude radosť chodiť. Takú - pre
všetkých. Podarilo sa.
Dňa 30. 10. 2019 nám poslanci mestského zastupiteľstva odsúhlasili odpredaj
budovy za 156 620 €. Začala
sa náročná etapa. Počas nej
vytvoríme účelný efektívny
priestor. Nutne potrebujeme opraviť strechy, prerobiť
toalety, dobudovať odborné
učebne. Práca bude náročná
z viacerých dôvodov: prestavovať bude možné len počas
prázdnin / v tesnej blízkosti
školy sa bude stavať nový pavilón Domu seniorov / bude
treba zároveň financovať
úpravy a splácať úver.
Sme učitelia, nie stavbári.
Naďalej chceme odvádzať kvalitnú pedagogickú prácu.

Číslo účtu: 44 1775 3006
Kód banky: 5600
Názov banky: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK08 5600 0000 0044 1775 3006

citlivé vnímanie, riešenie).
V škole pracuje klub AMAVET, sme partnerskou školou IT Akadémie (inovatívne
informatické a prírodovedné
vzdelávanie). Naše deti sa
učia prostredníctvom moderných metód, naši učitelia sa
neustále vzdelávajú a zdieľajú
svoje skúsenosti s rodičmi

Ak nám akokoľvek môžete pomôcť, dajte nám
o tom, prosím vedieť. O rekonštrukcii sa dozviete viac
na
https://szsndca.sk/rekonstrukcia. Dobrá škola je
darom pre celú spoločnosť.
Jana Kramárová
riaditeľka školy

www.novadubnica.sk
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Aké boli Fašiangy 2020 v našom meste
V sobotu 22. februára sme si v Novej Dubnici užili poslednú celomestskú akciu pred nástupom hrozby šírenia nového vírusu a s ním súvisiacich opatrení. Zábava vypukla už na Mierovom
námestí pri pohľade na všetky krásne divoké masky, v ktorých ste nechali vyniknúť svoje extrovertné ja. V amfiteátri vám ponúkal typické fašiangové menu tím dobrovoľníkov pod vedením futbalového klubu a primátora mesta. Program Moštenských Pajtášov, ĽH Leoša Staněka a Pavla Gubančoka, bol popretkávaný veselými súťažami pre malých i veľkých odvážlivcov. Srdečne ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa akokoľvek zapojili do prípravy a priebehu tohtoročných fašiangových osláv, ktoré boli aj vďaka vám farebné, voňavé, bláznivé a hlavne naše. (foto: P. Hrehušová)
Ďakujeme sponzorom: Teplanská pekáreň, Pekáreň Kubíček a synovia, Kopek – Kočkovská pekáreň, Pekáreň Sezam Nemšová, Mäsiarstvá Hôrka a Berto, Cukrárenská výroba
Ihriský, Agrofarma Červený Kameň, Old Herold Trenčín.

Fridrich a Cecília - maskoti novodubnických fašiangov prišli
na námestie pripravení viesť sprievod.

Masky v podaní Novodubničanov hýria fantáziou a humorom
z roka na rok viac.

Pochodové skladby v podaní nášho dychového orchestra
dodávajú sprievodu energiu a šmrnc.

Sme radi, že sme vám mohli svojpomocne ponúknuť fašiangové
menu aspoň v obmedzenom sortimente.

Tohtoročná spoločná fotografia masiek.

V tento deň sa mohol stať každý tým, čím chcel. Primátor mesta
makal celý deň ako mäsiar.

Do tanca i na počúvanie pre vás - Moštenskí Pajtáši.

Rôzne osvedčené, ale i nové bláznivé súťaže. Táto mala názov
Za klobásku sa stanem hoci múmiou.

Mastnou voňavou bodkou za dňom bolo pečené prasiatko.

K sviatku ženám zneli tóny dychovky
Každý vie, že bez žien by nik z nás neexistoval. Okrem toho, že ženy sú matkami, učiteľkami, mnohokrát „poučiteľkami“, sú najmä úžasnými bytosťami a hrdinkami. Za to si zaslúžia nielen
uznanie, ale aj milé slová, kvet a trocha hudby, pretože tá teší ľudí najviac. O takéto poďakovanie ženám sa postarala aj Nová Dubnica. V sobotu 7. marca sa v Kultúrnom dome v Kolačíne
zišli mamy, babky, prababky a zaspievali si s dychovou hudbou Lieskované. Kapela so storočnou históriou hrala tóny ľudových piesní. Okrem veselých ľudoviek sa v ich repertoári objavila
aj známa skladba Nočné ruže, ktorej slovenský text napísal Milan Lasica. Peknými slovami sa ženám na začiatku prihovoril primátor Novej Dubnice Peter Marušinec a odovzdal im kvety.
Ženy oslávili ôsmy marec kultúrou a odchádzali z príjemného popoludnia pozitívne naladené. Spoločne si pripomenuli, že si zaslúžia mať svoj deň v roku, kedy sa oslavuje ich sila, hodnota
a najmä úloha vo svete. Jasmína Jakalová

Moderátorka predniesla ženám príhovor a báseň.
(foto: Peter Jelínek)

Spevácka zložka dychovej hudby Lieskované.
(foto: Peter Jelínek)

Kvietok od vedenia mesta pre každú z prítomných žien.
(foto: Peter Jelínek)
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Marec 2020

Cestovateľská
prednáška

Aké lákadlá nás čakajú na oslavách
Dní mesta Nová Dubnica?
Do programu osláv Dní mesta, ktoré sa budú konať 29. - 30. 5. 2020, sú zaradené predovšetkým obľúbené podujatia spolu s niekoľkými novinkami. Program je rozdelený do dvoch kategórií – hlavný a sprievodný. Snahou je, aby si v ponuke našla to svoje
podujatie každá kategória návštevníkov, pričom pri väčšine programov sa návštevník stáva ich neoddeliteľnou súčasťou. Nemalou
mierou prispejú deti, žiaci základných škôl, miestne kluby a združenia, profesionálni umelci. Jednotlivé podujatia sa budú odohrávať na pódiu Mierového námestia, ale aj v jeho jednotlivých častiach.

Predbežný program osláv:
Piatok 29. mája:
17.00 hod.: Otvorenie Dní mesta
17.05 hod.: DUCHOŇOVCI- piesne Karola Duchoňa v podaní kapely z Banskej Bystrice, ktorá s energiou, hudobným talentom a s nadšením
interpretuje hity úžasného speváka, ktorého skladby zostali nesmrteľnými.
19.00 hod.: Campana Batucada - bubnová show - brazílska samba, batucada, samba reggae, marakatu, samba afro v podaní prvej školy
samby z Nitry.
20.30 hod.: DJ Caly - tanečná párty a zábava vyskladaná (nielen) z retro latino hitov. Nestarnúce melódie, ktoré vám pripomenú vaše tanečné
začiatky alebo legendárne filmy doplnené novinkami z aktuálnej latino produkcie salsa, bachata, latin mix a kizomba.

Vo štvrtok 5. marca sa v Kultúrnej besede v Novej Dubnici konala cestovateľská
prednáška Karola Margetu
o cyklozájazdoch do rôznych krajín Európy.
Jeho rozprávanie bolo bohaté na geografické a historické
informácie, zážitky z ciest či
anekdoty, to všetko bolo samozrejme sprevádzané prezentáciou fotografií.
Aj ponuka na rok 2020 je široká a nadšenci bicyklovania
môžu prejazdiť Českú repub-

liku, Taliansko, Maďarsko či
Slovinsko. Popri trase, ktorá
sa dá prispôsobiť podľa náročnosti, sa dajú navštíviť známe
jazerá či vrchy.
Preto, ak ste náruživý cestovateľ a rád objavujete zákutia
sveta aj inou formou ako klasickým zájazdom, vyskúšajte
vziať so sebou aj váš bicykel
a vyrazte do sveta.
Jasmína Jakalová
text a foto

Karneval v Centre
voľného času

Lienky, včielka, superman,
chobotnica, mačičky s kocúrikom, indián, ježkovia,
princezné, tekvička - všetky
takéto krásne masky prišli
13. februára do DUBÁČIKA.
Najmenším občiankom Novej Dubnice pripravili rodičia
i tento rok krásne masky. Porotu, ktorú tvorili všetci rodičia,
zaujali najviac – krásna srnka
– DOROTKA SABOVÁ, malý
horárik – MATEJKO CHORVÁT
a úžasná Máša – STELKA ONDEROVÁ. Keďže všetky masky
boli krásne, cenu v podobe
hračky si domov odniesli všet-

ci.
Fašiangová nálada pokračovala aj v našich SLNEČNICIACH. Výborné šišky, diskotéka a karneval sa už stali
tradíciou aj u nich. Dňa 19.2.
sa prezliekli za kapitána,
čerta, cigánku, poľovníka,
hasiča, zdravotnú sestru, čarodejníka a farmára. Skvelý
program im pripravovali veselí škriatkovia. Takáto dobrá
nálada u nás nie je žiadnou
výnimkou, ale sprevádza nás
po celý rok.
J. Florianova a A. Uhlíková

Sobota 30. mája:
9.00 - 18.00 hod.: Remeselnícke trhy
11.00 hod.: Divadlo Sranda banda - unikátna bruchovravecká comedy show pre celú rodinu. Hry a súťaže pre deti
12.30 hod.: Naj psík Novej Dubnice
14.00 hod.: Program novodubnických škôl
16.00 hod.: Tanečná škola pre deti s CHOREOFACTORY z Novej Dubnice
19.00 hod.: Funny Fellows – swingová hudba, humor a zábava
20.00 hod.: Hrdza - prešovská hudobná skupina world music - silné hlasy, špičkoví hudobníci a s citom spracované piesne.
22.00 hod.: Oldies party
Sprievodné akcie: atrakcie pre deti, prezentácia hasičov, raketomodelárov, súťaže s Domkou, prezentácia historických veteránov z rokov
1928 - 1945, flašinetár, rozdávanie cukrovej vaty, historický kolotoč, lanové prekážky.

Uskutočnenie podujatia Dni mesta však bude závisieť od aktuálnej situácie šírenia koronavírusu a nasledovných opatrení. Či sa oslavy uskutočnia, vás budeme informovať v nasledujúcom čísle NDZ a na
webových stránkach mesta.

Výpisky z kroniky mesta
Budovanie Novej Dubnice začalo výstavbou terajších Sadov Cyrila a Metoda a Pribinových sadov, ktoré boli postavené
okolo „Slobodáriek“. V mestskej kronike nám zápisky z roku 1958 spätne približujú život v slobodárniach a rozvoj kultúrno-spoločenského života nasledovne. Janka Prnová - kronikárka

Domov mladých
Jedna z prvých stavieb
v Novej Dubnici bola dohotovená budova „Domov
mladých“ - pri Závode K. J.
Vorošilova v Dubnici n/V. Do
prevádzky tento Dom mladých bol daný dňa 1. júla 1953
a týmto dňom sa nasťahovali
tiež prví absolventi ŠPZ v počte 410 osôb.
Občania Novej Dubnice
pomenovali Domov mladých
„Slobodárňou“, asi v súvislosti s tým, že táto budova má
v prvom rade slúžiť mladým
robotníkom a zamestnancom
Závodu K. J. Vorošilova ako
ústav, kde bude naša mlať
postarané nielen o byt a stravu, ale bude s ňou dbané i po
kultúrno - politickej stránke
so súčasným dozorom nad
výchovou mladých mužov
a žien.
Počiatky boli aj tu veľmi
ťažké. Okrem mladých robotníkov bývali tu provizorne
stavební robotníci, rodiny
zamestnancov, ktorí stavali
Novú Dubnicu. Prvým vrátnikom v tejto budove bol Bartoš
a domovníkom Kobzínok. Samotná budova v tom čase bola
ešte nedokončená. Omietka
bola mokrá, bývanie zatiaľ nehygienické, len v časti budovy
boli parkety, v iných miestnostiach boli len provizorne položené podlahové dosky.
Prvých 6 mesiacov bol stav
naozaj provizorný nielen
po stránke bytovej, ale i po
stránke kultúrno-politickej,
výchovnej i pedagogickej.

Až v januári 1954 nastúpil
do Domova Mladých vedúci
Juraj Potančok, ktorý začal
organizovať aspoň najnutnejšiu samosprávu a staral sa
o výchovu mládeže po stránke
kultúrnej. Tiež pristúpil k lepšej organizácii ubytovania.
Začiatky sú vždy na pracovisku ťažké, zvlášť v prípade,
keď je nutné od počiatku prevádzať a zariaďovať vec tak
ďalekosiahlu, ako je všestranná starostlivosť o pracujúcu
mládež, ktorá potrebovala
všemožnej podpory verejných
funkcionárov, úradov i Závodu. Pomaly sa však i tu, za
výdatnej pomoci Závodu K.
J. Vorošilova roztáčali kolesá kultúrnej, osvetovej ako
i športovej práce. Vytvárali sa
v rámci riadneho vedenia v samospráve rôzne krúžky odborného, kultúrneho i športového
charakteru.
Súčasne divadelné ochotníctvo ako i hudobný krúžok
začali prevádzať svoju činnosť. Pomerne najúspešnejší bol
kolektív divadelného súboru,
ktorý mal rad vystúpení nielen v Novej Dubnici v miestnosti kina, ale i v provizóriu
Slobodárne 23. Boli prevedené
časté zájazdy na vidiek s pekným úspechom.
Okrem toho vyvíjala pekný
výsledok skupina „Spoločenského krúžku“, ktorý organizovaním tanečných zábav,
večierkov a hudobných čísel
spolčoval mladých občanov
nášho mesta ku spoločenskej
družnosti a odpútaval tak po-

zornosť mládeže od vplyvov,
ktoré by mali špatný účinok
vo výchove mladého človeka.
Kino – „Mier“
S rozvojom výstavby bytových možností, prílivom
obyvateľstva a jeho potrieb
materiálnych, plánovala sa
budova k prevádzke filmových
predstavení ku dňu 1. septembra 1956, aby občania nášho
sídliska mali možnosť kultúrneho rozvoja a zábavy po
svojej práci. Táto budova kina
sa plánovala na dobu 3 - 5 rokov a síce do doby, než bude v
rámci celkovej výstavby mesta
vybudovaná moderná budova
kina s pričlenenými ostatnými miestnosťami pre kultúrny
a osvetový život v Novej Dubnici.
Investorom dočasného kina
„Mier“ sú Závody K. J. Vorošilova v Dubnici n/V. Miestnosť
samotná je rozmerov: 30 m x
16 x 45 m, má tri východy, podlaha je z teraso-betonu, má
ústredné kúrenie a kabinu pre
dva filmové premietacie aparáty. Dočasne je sála určená
nielen pre tieto filmové predstavenia, ale i pre všetky verejné schôdze, prednášky, divadelné predstavenia, verejné
oslavy ako i tanečné zábavy.
Doteraz sa premieta 4
krát do týždňa. V budove sú
i reštauračné a jedálenské
miestnosti podniku „Raj“, nár.
podnik Žilina, ktorý je vlastne
prenajímateľom celej budovy.
Správcom kina „Mier“ je Potančok Juraj, ktorý je súčasne

i kinooperátorom.
I v tomto prípade z počiatku
boli a dosiaľ sú značné ťažkosti. Okná nemali sťahovacie
záclony primerané k filmovým
predstaveniam, museli sa zakrývať obyčajnými dekami, čo
sa neobchádzalo bez ťažkostí
príprav pred každým predstavením. Ústredné kúrenie bolo
a dosiaľ je síce namontované,
zatiaľ včak nefunguje a sála sa
vykuruje obyčajnými kachlami až do dnešného dňa.
Otázka novej budovy kina
sa plánuje na rok 1959 - 1960
- ako ukazuje stav v rámci
projekčného plánu celkovej
výstavby. Je síce pravda, že
kvalita obrazu bola značne
zlepšená, ale celkove na stav
a počet obyvateľov toto provizórne kino nevyhovuje.
Úroveň návštevy kina - filmových predstavení je veľmi
dobrá. V roku 1957 sa plán výkonov kina „Mier“ splnil ma 1.
mieste v okrese Ilava.
Okrem filmových predstavení pre dospelých premieta sa
raz do týždňa pre školské deti
a mesačne je jedno predstavenie aktualít. O propagáciu
sa stará správa kina plakátovaním, rozhlasom a okrem
toho má 2 vývesné skrinky na
názorné upútavanie občianstva.“

www.novadubnica.sk
Z bloku mestskej polície
Dňa 7.3. o 11.25 mestská polícia prijala oznámenie, že v Záhradkárskej osade č. 1 na ulici Topoľovej sa neznámy muž vlámal do
jednej z chatiek cez okno. Po príchode hliadky k chatke bolo
okno otvorené a z vnútra bolo počuť silný buchot. Páchateľ sa
zrejme pokúšal vykopnúť dvere, čo sa mu ale nepodarilo. Začal
preto z chatky vyliezať cez otvorené okno. Keď sedel na ráme
okna a obe nohy mal na lavičke, ktorá sa pod oknom nachádzala, držal v ruke igelitku s neznámym predmetom. Hliadka zvolala
na muža „Mestská polícia!“ Neznámy muž okamžite zostal stáť,
dvihol ruky nad hlavu a začal kričať “Ja som len zlodej, prišiel
som len kradnúť!“ Muž bol okamžite vyzvaný, aby tašku pustil
na zem, otočil sa tvárou k chatke a oprel sa o ňu rukami. Pokyny
poslúchol, boli mu založené putá a nebolo potrebné použiť ďalšie donucovacie prostriedky. Na miesto sa dostavila aj hliadka
štátnej polície a bola privolaná majiteľka predmetnej chatky. Tá
skontrolovala vnútorné priestory a uviedla, že z chatky nebolo
odcudzené nič viac, iba plynový varič. Páchateľ, ktorý bol pod
vplyvom alkoholu skončil v cele policajného zaistenia.

OZNAMY
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Spomienky a poďakovania
Agnesa Galková
Dňa 17. marca uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustila milovaná manželka, mama, babka
a prababka Agnesa Galková. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Emil, dcéry a syn
s rodinami.

Ondrej Kubaščík
Ten, kto ma poznal, spomenie si, ten, kto ma
mal rád, nezabudne. K nedožitým deväťdesiatinám a k šiestemu výročiu úmrtia. Spomína celá
rodina.
Emília Pišková
Dňa 20. marca 2019 nás navždy opustila vo veku
82 rokov naša milovaná manželka, mama, babka a prababka Emília. S láskou a vďakou spomínajú manžel, dcéra a syn s rodinami.

Rudolf Šmatlák
Dňa 5.2.2020 nás navždy opustil vo veku 76
rokov manžel, otec a dedko Rudolf Šmatlák
z Kolačína. Ďakujeme celej rodine, známym
a priateľom, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky s ním. Vďaka patrí aj p. farárovi a kolačínskym hasičom, ktorí si uctili jeho pamiatku
a snažili sa zmierniť náš žiaľ. S úctou smútiaca
rodina.

Jozef Zigo
Dňa 28. februára sme si pripomenuli prvé výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko Jozef Zigo. S láskou spomíname a nikdy nezabudneme. Manželka Mária
s rodinou.
Bohumil Doležel
9. marca sme si pripomenuli 22. výročie, odkedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Bohumil Doležel. Vždy ostaneš v našich srdciach.
Monika Búziková
Dňa 10. marca uplynulo 5 rokov, odkedy nás
opustila naša dcéra a sestra Monika Búziková.
S láskou spomínajú matka, sestra Jana a celá
ostatná rodina.

Štefánia a Michal Mičianovci
Čas plynie, roky sa míňajú, ale spomienky v našich srdciach zostávajú. Dňa 8.2. sme si pripomenuli výročie, čo nás navždy opustila
Štefánia Mičianová, rod. Milová a 26.4. si pripomenieme výročie,
čo nás navždy opustil Michal Mičian - obaja z Malého Kolačína.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s manželmi, vnúčatá a pravnúčatá.

Hladáme pracovníkov
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o.
prijme do zamestnania
nasledujúcich zamestnancov:
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.

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.

Plavčíkov
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne
dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 4,50 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.

Pracovníkov do pokladní
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne
dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 4,30 eur/hod.

Upratovačov/čky
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne
dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 3,50 eur/hod.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com

Buďme k sebe v týchto dňoch dobrí
(pokračovanie z 1. strany)
Bola veľmi milá, ale na
moju poznámku, že mám pocit, že ľudia sú takí celkom
v pohode a tolerantní, poznamenala, že to som tam mala
byť ráno, bolo tam množstvo
nervóznych a nepríjemných
ľudí. Lenže tí zákazníci nevidia, že pracovníkov predajne
je málo, preto majú nariadené
mať otvorené len tri pokladne,
aby mal kto aj tovar vykladať,
a majú skrátené otváracie
hodiny, neuvedomujú si, že
musia po zatvorení pre verejnosť ešte obchod poupratovať,
doložiť tovar, aby nás mohli
obslúžiť aj ďalší deň.
Samozrejme, všetci sme
nervózni, všetci máme obavy

z neznámeho, aj my na úrade,
aj predavačky v obchodoch,
aj šoféri autobusov, aj kuriéri
a samozrejme zdravotnícky
personál, ale nikto z nich to
nedáva najavo. Všetci majú
rodiny a boja sa o svojich blízkych.
Ale to nedáva nikomu právo na to, aby sa správal ako
ten netvor vo filme. Robíme,
čo môžeme, aj vy robte, čo
môžete. Môžeme byť k sebe
dobrí, tolerantní, ústretoví.
Môžeme sa na seba usmiať, aj
keď to možno cez rúška nie je
až tak vidno. Môžeme si zavolať, napísať príjemnú správu,
pomôcť susedovi. Celý svet
sa spomalil. Ľudia hľadajú
nové možnosti sebarealizácie,
nové spôsoby, ako zabaviť deti

doma, ako im vysvetliť, že aj
keď nemrzne, musia mať ten
šálik na nošteku.
Kedy, ak nie teraz, máme
možnosť sa zamyslieť nad svojím spôsobom života, začať robiť, čo nás baví, skúsiť niečo,
čo sme vždy chceli skúsiť (teraz nemyslím skok s padákom
alebo potápanie sa na koralových útesoch). Teraz si môžeme prečítať knižku, začať si písať denník, namaľovať obraz,
upratať skriňu, poslať správu
ľuďom, s ktorými sme sa dávno nekontaktovali, nahrať
vtipné video a poslať ho do
„telky“, pomodliť sa k svojmu
bohu, začať cvičiť... Ja som si
napríklad napísala zoznam
vecí, čo spravím, ak budem
musieť ostať doma v karanté-

ne (a ak zdravie v takom prípade dovolí). S kamarátkou si
denne vzájomne píšeme 3 pozitívne veci, čo sa nám v predchádzajúci deň udiali.
Možností je veľa, len sa
treba zamyslieť nad tým, čo
môžem a nie sa trápiť tým, čo
nemôžem zmeniť.
Z môjho pohľadu vládne
v meste pokojná atmosféra,
po uliciach chodí oveľa menej ľudí, väčšina nosí rúška.
Mestská polícia opáskovala niektoré detské ihriská
a športoviská. Máme množstvo obmedzení, ale nič nám
nebráni v jednom: obrňme
sa toleranciou, trpezlivosťou a BUĎME K SEBE DOBRÍ.
Janka Prnová

Konečné výsledky majstrovstiev okresu Ilava
v kolkoch na rok 2020
Dňa 23. 2. 2020 pokračovali v kolkárni v Starej Turej majstrovstvá okresu Ilava v koloch druhým turnajom, ktorý bol určený
najmä pre širokú verejnosť.
Odohrali sa kategórie: deti do 14 rokov U14, dorast od 15 do 18 rokov U18, kategória ženy a kategória muži „B“, všetko neregistrovaní hráči a hráčky v SKoZ a ani v žiadnej inej súťaži. Mali možnosť si tak zahrať iba rekreační hráči a začiatočníci.
Na druhé majstrovstvá okresu Ilava v kolkoch bolo prihlásených cca 80 hráčov. Kolky si prišli okrem tradičných hráčov z Dubnice
nad Váhom, Ilavy, Bolešova a Novej Dubnice v tomto ročníku vyskúšať aj hráči z Mikušoviec, Pruského, Zliechova a Košeckého
Podhradia. Práve noví hráči príjemne prekvapili a turnaj značne zdramatizovali. Text a foto Roman Pecháček, riaditeľ turnaja
Konečné výsledky z 9. 1. 2020 v kat. 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)
Konečné výsledky z 23. 2. 2020 v kat. muži „B“ na 120 hodov združených:
1. miesto Jozef Kebísek Dubnica n/V 522 b.
2. miesto Peter Veselý Dubnica n/V. 456 b.
3. miesto Jozef Adamec Zliechov 445 b.
Konečné výsledky z 23. 2. 2020 v kat. ženy na 60 hodov združených:
1. miesto Mária Janíková Dubnica n/V 217 b.
2. miesto Monika Mináriková Dubnica n/V. 200 b.
3. miesto Katarína Gregušková Ilava 176 b.
Konečné výsledky z 23. 2. 2020 v kat. dorast na 30 hodov združených:
1. miesto Peter Janík Dubnica n/V 101 b.
2. miesto Patrik Filip Košecké Podhradie 94 b.
3. miesto Milan Žák Horné Srnie 70 b.
Konečné výsledky z 23. 2. 2020 v kat. žiaci na 30 hodov do plných:
1. miesto Patrik Filip Košecké Podhradie 107 b.
2. miesto Lívia Holancová Mikušovce 103 b.
3. miesto Lenka Minariková Dubnica n/V 93 b.
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Cyklistická nádej Tobias Vančo
Zúčastňujete sa národných
i medzinárodných súťaží
v zahraničí. Je náročné súťažiť na tejto úrovni?
Áno je, v zahraničí je veľa
veľmi dobrých cyklistov. Na
svetových pohároch zvykne
štartovať stopäťdesiat najlepších pretekárov z celého sveta
a našou úlohou je skončiť do
šiesteho miesta, aby sme získali pre štát body do svetového rebríčka. V minulej sezóne
som bol nováčikom u Juniorov
a na svetovom pohári som
skončil najlepšie na desiatom
mieste. Bohužiaľ, do šiesteho
miesta to nebolo. O to som sa
chcel pokúsiť tento rok, no pre
vírus COVID-19, ktorý postihol
celý svet, to nepôjde. Aspoň
zatiaľ nie.
Víťazné emócie mladého cyklistu. Držíme palce do budúcnosti.
(foto: jmphoto.sk)

Sedemnásťročný a energický športovec sa venuje
cyklistike už niekoľko rokov. Tréningy a neustály
pohyb mu priniesli úspechy,
na ktoré môže byť naozaj
hrdý. Tobias Vančo, mladý
Novodubničan, porozpráva
o svojich záľubách, športe,
cyklistike a živote.
Tobias, je o vás známe, že
ste cyklista. Ako dlho sa už
venujete tomuto športu?
Športujem už asi od piatich
rokov. Prešiel som si športmi,
ako je futbal či atletika, no nič
z toho ma nezaujalo tak ako
cyklistika.
Ako by ste vy, osobne, opísali svoju cyklistickú kariéru?
Nie je zlá, no vždycky môže
byť lepšia. V priebehu minulých rokov ma postihovali
zranenia, ktoré mi veľakrát
neumožnili mať sezónu podľa
predstáv. Naposledy mi takto
sezónu pokazilo slepé črevo,
ktoré mi prasklo na svetovom

pohári v Belgicku. Ďalej ma
čakali majstrovstvá sveta, no
namiesto toho som ležal v nemocnici a liečil sa.
Kedy ste sa začali aktívne
venovať bicyklovaniu?
V jedenástich rokoch som
sa prihlásil do klubu ŠKC Dubnica nad Váhom tak, ako to
môže urobiť každý záujemca
do osemnásť rokov. V klube so
mnou začali tréneri systematicky trénovať, čo sa ukázalo
na výsledkoch hneď v prvej
sezóne.
Aj vaša kariéra začínala
v ŠKC?
Áno, v tomto klube začala
moja mládežnícka cyklistická
kariéra a koncom tohto roka
končí. Idem do kategórie mužov, konkrétne do dvadsaťtri
rokov. Ale pevne dúfam, že
dovtedy sa nájdu v okolí deti,
ktoré ma budú vedieť v klube
adekvátne nahradiť a budú
naďalej robiť dobré meno tímu
ŠKC Dubnica nad Váhom.

Akú dlhú dobu sa pripravujete na preteky?
Ťažko povedať, každý rok
je to iné. Keďže nerobím len
cestnú cyklistiku, v ktorej mi
sezóna začína v marci a končí v septembri, ale aj cyklokros, kde mám sezónu v zime
od októbra do februára, tak
v podstate jazdím celý rok. To
sa odráža aj na mojich 22 000
kilometroch najazdených na
bicykli za minulý kalendárny
rok. Počas roka mám rozplánované týždne voľna, menej
intenzívne a intenzívne tréningy tak, aby som nebol unavený či pretrénovaný a mohol
podávať konzistentné výsledky počas celého roka.
Dosiahli ste mnoho ocenení. Prezradíte nám niečo
o nich?
Tých ocenení je viacero, no
najviac si vážim tituly majstra
Slovenska, spomínané desiate miesto na svetovom pohári
z minulého roka, šieste miesto na UCI (medzinárodných)
pretekoch v Poľsku, taktiež
z minulého roka. Ale aj výsledky z minulých rokov, ako

napríklad ocenenie najlepšieho mladého pretekára na
medzinárodnom
podujatí
v Rakúsku z roku 2017 alebo
siedme celkové miesto na medzinárodnom podujatí v Českej Republike (2018).
Ako vnímate svoj život vo
vašom veku? Líši sa od toho
„klasického“ života iných tínedžerov?
Áno, určite je to iné. Keďže vekom sa menia názory
a priority, tiež ich mám niekde
inde ako väčšina ľudí v mojom veku. Netrápi ma, s kým
pôjdem v piatok von do mesta alebo ako zvládnem test
z geografie. Riešim systematickosť tréningov, stravovanie
a správne načasovanie dobrej
výkonnosti tak, aby som mohol mať výsledky.
Aj vďaka športu ste precestovali veľa miest sveta. Kde
sa vám páčilo najviac a prečo?
Všade je pekne. Na Slovensku tiež máme krásnu prírodu
a pekné kopce. Ale z pohľadu
bezpečnosti som najradšej
v Belgicku alebo Holandsku.
Majú bezpečné cyklochodníky, ktoré sú všade a je ich veľmi veľké množstvo. Keď sedíte
na bicykli 4-5hodín denne, tak
ste radi, že nemusíte byť pod
tlakom, kedy vám auto na križovatke nedá prednosť a zrazí
vás.
Čo by ste poradili niekomu,
kto chce začať profesionálne bicyklovať?
Od profesionála mám ešte
ďaleko. Chcel by som však
povedať, že je to krásny šport
a mrzí ma, že aj napriek hviezde, akou je Peter Sagan, máme
tak málo pretekárov a detí,
ktoré by vôbec chceli vyskúšať
cyklistiku.

Fašiangové posedenie
s bowlingom

Odmeňovanie víťazov bowlingovej súťaže. (foto: M. Babuková)

Členky ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici začiatkom roka už tradične
organizujú pre svoje členky fašiangové posedenie
s bowlingom. Tento raz sa
stretli v Zlatej reťazi v stredu
12. februára.
Po privítaní predsedníčkou M. Babukovou, nastúpili na bowlingové dráhy dve
družstvá žien, ktoré posilnil
aj jeden muž. S chuťou sa
pustili do zápolenia a snažili sa získať čo najviac bodov.
Nechýbalo pravé športové
nasadenie, fandenie a výkriky radosti, keď sa súťažiacim
podarilo zvaliť väčší počet kolkov, ale aj sklamania, keď guľa
nedorazila do cieľa.
Medzi jednotlivými hodmi
sa hráčky občerstvili a posil-

nili fašiangovými dobrotami.
Všetci boli príjemne naladení
a opäť sa ukázalo, že takéto
posedenie, spojené s bowlingom, patrí k obľúbeným akciám členiek ZO ÚŽS v Novej
Dubnici.
Najlepšie výsledky dosiahla
a prvenstvo získala V. Berčíková, druhé miesto V. Živčicová,
tretia bola A. Stachová. Prvé
tri súťažiace si prevzali z rúk
predsedníčky M. Babukovej
ceny a diplomy. Ocenenie za
svoj výkon dostala aj M. Žatková a M. Vranka.
K dosiahnutým výsledkom
im srdečne blahoželáme. Všetci sa už teraz tešia na odvetu
o rok. Veria, že sa k nim pridajú aj ďalšie hráčky, aby bola
konkurencia ešte väčia.
M. Babuková

Futbalové mini
ihrisko doslúžilo

Jasmína Jakalová

Život obetoval stolnému tenisu
Spoločenskou udalosťou býva oceňovanie najlepších
jednotlivcov, kolektívov, ako
aj zaslúžilých a jubilujúcich
hráčov, trénerov a funkcionárov telovýchovy.

Ocenený Š. Barančík (vpravo)
s J. Šamajom (MKST).

Oblastný zväz telesnej kultúry aj tohto roku usporiadal Ples športovcov oblasti Považská Bystrica.

Z nášho mesta bol pozvánkou poctený Štefan Barančík
(1942). Tým bolo ocenené jeho
dlhoročné pôsobenie v hre
s najmenšou loptičkou. Tá ho
očarila v časoch zaúčania sa
strojárskemu remeslu natoľko, že v ňom „zahorela láska“ k tomuto športu na celý
život. Prežil si s ňou obdobia
vzostupov aj pádov ako hráč,
rozhodca, funkcionár aj tréner
mládeže. Koncom 80. rokov sa
družstvo dievčat pod jeho vedením v 1. dorasteneckej lige
umiestnilo na peknom druhom mieste na Slovensku.
Hrávať neprestal ani po
skončení funkčnosti stolno-

tenisovej herne, keď stolný
tenis v Novej Dubnici zanikol.
Vtedy vypočul hlas volania
rodnej Dolnej Maríkovej a neskôr hrával v Dulove. Na svoje
mesto nezanevrel, a po vzniku
Mestského klubu stolného tenisu sa sem opäť vrátil. Tým
sa zaslúžil o ťažký návrat stratených pozícií „ping-pongu“
v meste ako hráč a ochotný
pomocník pri výchove mládeže.
Jeho meno sa stalo známym
v mysliach súperov a funkcionárov ďaleko za hranicami
oblasti. Krutou iróniou osudu
je, že jeho súčasné zdravotné
znevýhodnenie je spôsobené
práve aktívnou hrou stolného tenisu. Vážne zranenie
mu znemožnilo pokračovať
v hráčskej kariére.
Po viac ako päťdesiatich rokoch strávených za zelenými
stolmi, vyrovnaný s osudom,

však stále žije týmto športom.
Odovzdáva bohaté skúsenosti
ďalším mladým adeptom, lepí
im poťahy na rakety, pôsobí
ako rozhodca pri ich hre a ako
fanúšik nevynechá žiadny zápas dospelých. Uspokojením
jeho športovej duše je radosť
z hry a úspechov dvoch dcér aj
vnukov.
Bolo by ťažké spočítať, koľko času a odriekania musel
vynaložiť, tento vzrastom nenápadný človek, za dlhé roky
pôsobenia v tomto športe. Preto sme presvedčení, že ocenenie je absolútne zaslúžené!
K nemu ti, „Pišta náš“, blahoželáme a prajeme ešte dlhé
roky primeraného zdravia,
dobrej nálady a zdravého optimizmu!
Milan Ondřejíček

Ihrisko za domom športu je v súčasnom stave pre deti
nebezpečné. (foto: P. Hrehušová)

Futbalové mini ihrisko,
ktoré bolo vybudované
v roku 2005 za Domom športu už prestalo plniť svoj
účel. Technický stav ihriska
s umelou trávou, ktoré roky
využívali hlavne malí nádejní športovci, nie je spôsobilé na ďalšie využívanie.
Zub času sa podpísal na
hracej ploche a ďalších prvkoch. Povrch umelej trávy je
deravý a na mnohých miestach už doslova chýba. Plastové mantinely, ktoré boli okolo

futbalové ihriska, chýbajú aj
s hliníkovými profilmi. Pravdou je, že aj zásluhou niektorých občanov, ktorí si niektoré
prvky požičali (natrvalo).
Ihrisko je doslova nebezpečné. Je na škodu veci, že
takto prídeme o ihrisko, ktoré
svojho času najčastejšie využívali mladí športovci. Pevne
veríme, že podobné ihrisko,
možno krajšie a lepšie na území mesta v dohľadnej dobe
bude vybudované.
Pavol Pažítka
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