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Múzy v malom meste

Ovocný sad ožíva

25 rokov paličkovanej čipky

Mytologické postavy inšpirovali malých i veľkých umelcov.
Pozrite si viac vo fotoreportáži na strane 5.

Ako vznikali obydlia pre malých obyvateľov sadu?
Viac sa dozviete sa na strane 3.

O úctyhodnom výročí aj pripravovanej výstave.
Prečítajte si na strane 2.

Prepad ekonomiky bol zatiaľ miernejší,
úspory zapojíme opäť do rozpočtu mesta

Milí spoluobčania, začiatok
školského roka 2020/2021
poznačila pandémia. Mysleli sme si, že do konca roka
budeme mať pandémiu pod
kontrolou. Opak je pravdou.

Naše deti a vnúčatá zasadli
do školských lavíc za prísnych
hygienických opatrení, ktoré
nezľahčujú proces výučby.
Pod ťarchou týchto udalostí
sme boli nútení urobiť viacero hygienických a finančných
opatrení.
Naše správanie bolo zodpovedné, a preto sme prijali tvrdé
opatrenia na strane výdavkov
mesta. Dnes vieme, že tieto
opatrenia významne prispeli
k vysokej úspore finančných
prostriedkov. Prepad ekonomiky nebol tak veľký, ako na
začiatku pandémie odhadovali jednotlivé ministerstvá
a dnes vieme povedať, že časť
z úspor, čo je približne viac
ako jedna tretina, vieme zapojiť opäť do rozpočtu mesta.
Poslanci na mestskom za-

stupiteľstve schválil zmeny,
ktoré umožňujú finančné prostriedky použiť tam kde na
základe opatrení chýbali. Ide
o sumu viac ako 250 000 €
ktoré prerozdeľujeme na viaceré investičné akcie.
Z týchto peňazí sa dokončí
rekonštrukcia škôlky. Pribudnú dve nové triedy do ktorých
sa presunú deti, ktoré navštevovali ZŠ na Ulici Janka Kráľa.
Vybudovalo sa nové dopravné ihrisko na pracovisku na
Jilemnického ulici, zakúpili
sa nové konvektomaty, vybavenie do kuchýň na všetkých
alokovaných
pracoviskách.
Na pracovisku na Kukučínovej
ulici a Komenského sadoch
budú zakúpené nové interaktívne tabule.
Začiatkom októbra začneme

s rekonštrukciou ciest v miestnej časti Miklovky. Ide o ulice
Okružná a Boženy Nemcovej.
Tiež budú vymenené okenné
výplne na Dome športu pri
hlavnom futbalovom ihrisku.
Na záver by som rád vyslovil prianie a zároveň prosbu,
aby sme stále nepodceňovali
okolnosti okolo situácie COVID-19, aby sme dodržiavali
hygienické opatrenia tam, kde
nám to bude nariadené a chránili tým hlavne našich starších
občanov, ktorí patria medzi
tých najrizikovejších.
Peter Marušinec
primátor mesta
(foto: P. Jelínek)

Chcete im pomôcť... zvážte však ako
Aj v našom meste žijú ľudia
bez domova. Po rôznych
kľukatých cestách ich životov sa ich stratégia zúžila na
jeden cieľ – prežiť.
Mnohým ľuďom sú tŕňom
v oku, „veď nepracujú“, „aj
tak si za to môžu sami“ alebo
„ani mne nikto nič zadarmo
nedáva“. V hodnotení či súdení sme všetci pomerne rýchlo
hotoví s názorom.
Sú to však hlavne ľudia.
Niektorí sú v situácii, kedy sú

radi, že vládzu vstať a chodiť
a nevedia, ako sa deň skončí. Iní majú svoj príjem, no aj
vlastnú predstavu, ako ho využiť. Práca s nimi je spravidla
zložitá a komplikuje ju najmä
závislosť na alkohole.
V ostatnom čase mestská
polícia zaznamenáva veľa
sťažností, priestupkov a roztržiek s tým spojených. Niektorí
obyvatelia sú empatickí a chcú
pomôcť. Darujú týmto ľuďom
jedlo či oblečenie. Problém
nastáva vtedy, keď ich človek

dobrej vôle obdaruje nejakým
tým eurom. Spravidla použijú
peniaze na alkohol a práve ten
následne spôsobuje (okrem
zdravotných) aj problémy so
správaním, ktoré je pre okolie
neakceptovateľné.
Prosíme vás, ak chcete
pomôcť občanom mesta,
ktorí sú bez domova, darujte im jedlo, ale nie peniaze.
Vhodné šatstvo pre nich
môžete priniesť na zberný
dvor alebo na Oddelenie
sociálnych vecí a školstva

MsÚ, bude im odovzdané
v deň sprchovania.
Mesto pre týchto občanov
každoročne prevádzkuje od
novembra do konca marca
nocľaháreň s teplou stravou.
Mimo tohto obdobia je pre
nich zabezpečené jedenkrát
týždenne umývanie, sprcha,
teplé jedlo a výmena a pranie
oblečenia.
Petra Hrehušová

Slovko pre manželov
Manželia, ktorí sa milujú a navzájom si patria, hovoria jeden o druhom dobre. Snažia sa poukázať na dobré stránky partnera, ponad
jeho slabosti alebo chyby.
Nejde len o vonkajšie gesto, ani naivitu toho, kto nechce vidieť ťažkosti a slabosti druhého. Ide o uvedomenie si, že tieto chyby sú
len jednou časťou, nie celkom bytia druhého.
Všetci sme zložitá kombinácia svetlých a tienistých stránok. Druhý nepredstavuje len to, čo mi vadí. Je oveľa viac. Nežiadam, aby
jeho láska bola dokonalá. Miluje ma taký, aký je; tak ako je schopný so svojimi obmedzeniami.
Aj keď je jeho láska nedokonalá, neznamená, že je falošná alebo že nie je reálna. Je len limitovaná a pozemská.
Štefan Wallner, SDB

Mesto si pripomenulo
76. výročie SNP

Vence kvetov položili zástupcovia mesta na hrob padlého
vojaka. (foto: OKaŠ)

Vo štvrtok 27. augusta sa
uskutočnila pietna spomienka pri príležitosti 76.
výročia Slovenského národného povstania pri hrobe
kapitána Floriša Beňušku
na cintoríne vo Veľkom Kolačíne.
Zúčastnil sa jej primátor
mesta Peter Marušinec, bývalá poslankyňa MsZ Marta Babuková, členka Komisie kultúry pri MsZ Zdenka Bieliková

a vedúca oddelenia kultúry
a športu MsÚ Eva Kebísková.
Po zápise do pamätnej knihy a odznení úvodnej básne
v podaní Soni Krškovej, primátor mesta vo svojom príhovore vzdal úctu všetkým
účastníkom bojov a tým, ktorí
sa svojou aktívnou pomocou
a činnosťou zapojili do nebe
zpečného a ťažkého zápasu za
oslobodenie.
Petra Hrehušová

Dane a poplatky

Pripomíname vám
termín úhrady daní
Blíži sa 30. september
a s ním aj splnenie si povinností voči správcovi dane.
Každoročne pripomíname,
že daňovník je povinný
uhradiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za
komunálny odpad v lehote
splatnosti do 30. 9. 2020.
Po tomto termíne je správca
dane povinný vyrubiť daňovému dlžníkovi sankčný úrok
za každý deň omeškania až do
zaplatenia.

Vyzývame preto všetkých,
ktorí ešte neuhradili daň
z nehnuteľnosti, daň za psa
alebo poplatok za komunálny
odpad, aby tak urobili ešte
pred tým, ako mesto pristúpi
k vymáhaniu nedoplatku
exekúciou.
Pri platení dane a poplatku
za odpad je daňovník povinný
predložiť písomné rozhodnutie.
Dagmar Gregušová
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Aká bola tohtoročná sezóna na našom
letnom kúpalisku Letka?
Sčítanie obyvateľov, domov
a bytov je najrozsiahlejšie
a najnáročnejšie štatistické
zisťovanie s dlhodobou tradíciou na celom svete. Sčítanie v roku 2021 je súčasťou
celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov, uskutočňovaných pod záštitou
Európskej únie a Organizácie Spojených národov.
Každých desať rokov sa
na Slovensku zisťujú údaje
o obyvateľoch, domoch a bytoch. Ide o údaje demografické, sociálne, vzdelanostné,
ako aj údaje o počte domov
a bytov. Sčítanie sa bude vykonávať kombinovaným spôsobom, a to využitím údajov
z registrov a administratívnych zdrojov, ktoré budú doplnené údajmi získanými od
obyvateľov, a to najmä tie,
ktoré sa nenachádzajú v žiadnych registroch. Po prvýkrát
v histórii bude sčítanie domov
a bytov bez účasti obyvateľov
a bude realizované výlučne
elektronicky.
Sčítanie je upravené zákonom č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov
v roku 2021 a podrobnosti sú
upravené opatreniami Štatistického úradu Slovenskej republiky.
Sčítanie domov a bytov sa
začalo 1. júna 2020 a potrvá
do 12. februára 2021 . Sčítanie
obyvateľov sa uskutoční od
15. februára 2021 a potrvá do
31. marca 2021. Rozhodujúcim
okamihom sčítania domov
a bytov, na ktorý sa vzťahujú
údaje zisťované počas doby

sčítania, je polnoc zo štvrtka
31. decembra 2020 na piatok 1.
januára 2021.
Zákon o sčítaní definuje
povinné osoby pre potreby
sčítania. Týmito osobami sú
fyzické aj právnické osoby.
Povinná osoba pre sčítanie
domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára
je mesto a osoba vykonávajúca správu bytového domu.
Povinná osoba pre sčítanie
obyvateľov prostredníctvom
sčítacieho formulára je obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
zákonný zástupca obyvateľa,
zriaďovateľ alebo zakladateľ
zariadenia.
Predmetom sčítania domov
a bytov sú všetky domy, všetky byty v budovách bez ohľadu na to, či sú obývané alebo
neobývané a iné obydlia obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa
na území SR.
V podmienkach Novej Dubnice vykonávajú sčítanie domov a bytov 4 poverené osoby
a jeden manažér, ktorí boli
vyškolení prostredníctvom e-learningu.
Sčítanie obyvateľov je náročné na zisťovanie, nakoľko
je veľmi rozsiahlym štatistickým zisťovaním, preto viaceré
úlohy budú vykonávať asistenti sčítania. V závislosti od
miesta výkonu ich činnosti
budú pôsobiť stacionárni asistenti a mobilní asistenti.
O tom, kto môže byť asistentom, aké úlohy asistent
sčítania vykonáva, prinesieme
v ďalšom čísle NZ.
Dagmar Gregušová

Zrekonštruované učebne
vďaka eurofondom
V uplynulom roku sme vás
v Novodubnických zvestiach informovali, že mestu
bol schválený nenávratný
finančný príspevok z Ministerstva pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka vo výške
103 407,51 EUR na realizáciu projektu „Vybudovanie
fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej
škole na Ulici J. Kráľa Nová
Dubnica“. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú výšku 108 850,01
EUR.
Po kontrole dokumentácie
z verejného obstarávania zákazky „ Technické vybavenie“
v rámci projektu sa v auguste
tohto roku začalo s realizáciou
aktivít projektu vybudovania
odborných učební. Samotná
realizácia potrvá 4 mesiace.
Po jej ukončení budú vytvorené podmienky pre zlepšenie
a rozvoj kľúčových kompetencií a zručností žiakov školy
v súlade s požiadavkami ich

budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce,
čím bude naplnený hlavný
cieľ projektu. Nemenej podstatným cieľom je prispieť
k zdokonaleniu spôsobilostí
žiakov v oblasti prírodovednej
gramotnosti a ich prírodovedného myslenia, schopnosti
poznávať v oblasti vedy a techniky, schopnosti pozorovať
a experimentovať.
Tieto ciele sa dosiahnu
prostredníctvom
investície
do
materiálno-technického
vybavenia odborných učební.
V rámci projektu sa obstarajú
didaktické pomôcky na predmety fyzika, chémia a biológia. Pribudnú aj interaktívne
tabule a dataprojektory do
učební, laboratórne pracoviská pre učiteľa a žiakov, laboratórne skrine na pomôcky,
žiacke stoly a stoličky.
Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

Po povodniach, ktoré nás
zasiahli vo februári, sme
mali veľa práce na obnove
technologických
zariadení, ktoré zabezpečujú chod
bazénov. Nebolo to jednoduché, ale zvládli sme to aj
za účasti ochotných ľudí,
predstaviteľov mesta a brigádnikov.
Tento rok sme dokázali
opraviť a úplne vymeniť plot
od minigolfu. Vymenené boli
aj tieniacie plachty nad bufetmi, ležadlami a stojanmi na

bicykle. Zakúpený bol tlakový
čistič, priemyselný vysávač
s čerpadlom pre uľahčenie
odčerpávania vody z bazénov,
ako aj ďalší „pomocníci“ uľahčujúci prácu pri údržbe a starostlivosti o areál kúpaliska.
Dokázali sme sa popasovať aj s opatreniami úradu verejného zdravotníctva
a pred začiatkom sezóny sme
zabezpečili vyčistenie nielen
bazénov, potrubí k nim, ale aj
priestorov a objektov prípravkami s virucídnym účinkom.
Zabezpečené bolo aj meranie

teploty a dezinfikovanie rúk
vstupujúcich návštevníkov.
Novinkou tohtoročnej sezóny bolo večerné kúpanie, ktoré si ľudia obľúbili a vyhľadávali. Usporiadali sme aj mini
koncertík a oldies party, ktorú
nám počasie žiaľ zmarilo.
A aká bola teda sezóna
v číslach?
V júli nás navštívilo 6 230
návštevníkov, čo priemerne
počas otvorených dní znamenalo 445 kúpajúcich sa denne.
V auguste sme mali otvore-

ných dvadsaťdva dní a celkový
počet návštevníkov bol 12 861,
priemerná denná návštevnosť
bola 584 kúpajúcich sa. Aj napriek tomu, že bolo viac dní
oblačných, sezóna nakoniec
prebehla úspešne.
Záverom by sme radi poďakovali návštevníkom kúpaliska a aj jeho zamestnancom za
úspešnú letnú sezónu 2020.
Tešíme sa na vás v budúcom
roku. Vaša LETKA.
Eva Lackovičová
(foto: ImpulzPress, M. Michalko)

25 rokov Klubu paličkovanej čipky
v Novej Dubnici
Paličkovanie v Novej Dubnici nemalo v minulosti
žiadnu tradíciu. Tá sa začala
písať v októbri 1994, kedy sa
pani Alžbeta Mrázová (19382017) rozhodla, že by začala
v CVČ učiť paličkovať deti.
Tie však nemali predstavu
o tom, čo vlastne paličkovanie je, a preto o krúžok nemali záujem. Namiesto detí
sa prihlásili ženy.
Po skončení prvého kurzu
v máji 1995 sme sa rozhodli založiť Klub paličkovanej
čipky. Bolo to v máji 1995
a v októbri už Klub začal naplno fungovať.
Prvou vedúcou sa stala
pani Alžbeta Mrázová. Jej zásluhou sa klub začal zviditeľňovať nielen na Slovensku, ale
postupne aj v zahraničí.
V septembri 2014 jej bol
udelený titul majsterka ľudovej umeleckej výroby za zachovávanie a rozvíjanie mnohopárovej
špaňodolinskej
a novomestskej čipky.
Kurzy pokračovali aj v ďalších rokoch. Postupne, ako

pribúdajú absolventky, pribúdajú aj nové členky klubu.
Jedny prichádzajú, iné z rôznych dôvodov odchádzajú.
V súčasnosti je v klube 36
členiek, najstaršia - Mária Fialová má 86 rokov. V roku 2000
bol klub zaregistrovaný ako
občianske združenie. Od januára 2008 je vedúcou klubu
Anna Waldeckerová.
Našu činnosť zameriavame
predovšetkým na štúdium
rôznych čipkárskych techník.
Studnicou námetov, inšpirácii
sú slovenské regionálne čipky.
V CVČ máme krúžok paličkovanej čipky pre začiatočníkov i pokročilých. Vítaní sú
všetci, ktorí sa chcú túto ručnú prácu naučiť.
Naše práce si môžete pozrieť
na našej výstave, ktorá bude
v Kultúrnej besede v dňoch
28. septembra od 15.00 otvorenie do nedele 4. októbra do
17.00. Výstava bude otvorená
každý deň od 10.00 do 17.00.
Tešíme sa na Vašu návštevu.
Mgr. Anna Waldeckerová
vedúca KPČ Nová Dubnica

Výskum spomienok na život v Novej Dubnici
Katedra etnológie a muzeológie Filozofickej fakulty
Univerzity
Komenského
v Bratislave (KEM FiF UK)
bude v rokoch 2020 - 2022
uskutočňovať výskum spomienok na vznik, budovanie a život Novej Dubnice v
období druhej polovice 20.
storočia.
Výskumom chceme zmapovať rôzne oblasti (život v

rodine, susedstvo, školské
spomienky, pracovné spomienky, trávenie voľného času,
výlety, dovolenky, oslavy,
spoločenské a záujmové organizácie...), ktoré boli spojené
so životom v meste. Súčasťou
nášho výskumu je aj vyhľadávanie fotografií, dokumentov
(textov, denníkov) a predmetov, ktoré sa viažu k týmto
spomienkam a súvisia s dejinami Novej Dubnice.

Milí obyvatelia, budeme
Vám veľmi vďační, ak sa budete ochotní podeliť o Vaše
spomienky, zážitky a príbehy,
ktoré sa viažu k mestu, príp.
nám zapožičiate fotografie či
predmety na digitalizáciu alebo uchovanie vo fonde mesta.
Juraj Janto
Katedra etnológie
a muzeológie FiF UK

Ak chcete spolupracovať na
výskume univerzity a ste
ochotní absolvovať krátky
rozhovor, prípadne priniesť
predmety na fotodokumentáciu, kontaktujte oddelenie
kultúry MsÚ 042 44 33 484
kl. 110, 112, hrehusova@
novadubnica.sk, alebo sa u
nás zastavte osobne.
OKaŠ

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Aj vy máte behavku?
Nie, nemyslíme tým žalúdočné ťažkosti, v tomto
roku vhupla do slovenských
miest iná forma behavky. Na
brezách sa totiž premnožila
drobná bzdocha – konkrétne behavka brezová (Kleidocerys resedae).
Na základe podnetov obyvateľov bytových domov
(najmä paneláku 72), že sa na
brezách v okolí paneláku premnožil nejaký drobný hmyz,
sme obhliadli brezy a potvrdili
masívny výskyt menšieho druhu bzdochy. Brezy však nejavili známky poškodenia – pod
hnedou vrstvou týchto hmyzákov boli listy zelené, zdravé.
Obyvateľov okolitých domov však obťažovalo prenikanie bzdôch do bytov cez okná
a balkóny. Aby sme vedeli
zvoliť správny postup, oslovili
sme Národné lesnícke centrum Zvolen, s prosbou o pomoc, nakoľko je to inštitúcia,
ktorá sa zaoberá chorobami
a škodcami drevín. Na základe fotiek nám potvrdili, že ide
o behavku brezovú, čo je druh
bzdochy bežne sa vyskytujúci
na breze alebo v okolí briez.
Dospelá behavka je červeno-hnedá, veľká 4,5 - 5,5 mm
so vzorovanými a v značnej
miere priehľadnými krídlami.
Rojí sa skoro na jar. Má niekoľko generácií do roka. Živia sa
cicaním štiav z plodov brezy,
listy nepoškodzujú a nezhoršujú tak zdravotný stav stromov. Pre človeka nie sú nebezpečné, pôsobia však rušivo
a pri podráždení sa bránia nepríjemným zápachom.
Stanovisko Lesníckej ochranárskej služby bolo nasledovné: „Ide o bežný fytofágny
(rozumej bylinožravý) druh
bzdochy, ktorý nepredstavuje
nebezpečenstvo ani pre hostiteľskú drevinu a ani pre človeka. Od augusta do septembra
bzdochy vyhľadávajú útočisko

na prezimovanie v blízkosti
miest, kde sa vyvíjali. Preto sa
snažia a ešte nejakú dobu sa aj
budú snažiť‘ dostať‘ do bytov,
ktoré pre ňu tvoria prirodzené miesto na prezimovanie.
Jedným zo spôsobov obrany
môže byt‘ použitie okenných
sietí proti hmyzu a lepových
pásov alebo obojstrannej lepiacej pásky okolo okien, čo

Bzdôšky nie sú nebezpečné,
ich premnoženie však môže
byť rušivé. (foto: K. Bašná)

čiastočne zamedzí vnikaniu
bzdôch do interiéru. V prípade
opakujúceho sa výskytu (viac
rokov) odporúčame brezy ošetriť vhodným autorizovaným
insekticídnym
prípravkom
(autorizovanom na listožravý
a cicavý hmyz) a to už začiatkom júla. V druhej polovici
augusta už neodporúčane
chemické ošetrenie, pretože
do polovice septembra problém zanikne prirodzene. Je
však potrebné v budúcom
roku 2021 od jari priebežne
kontrolovať‘ prítomnosť týchto bzdôch na listoch a kvetoch
briez a v prípade zvýšeného
výskytu ošetriť insekticídom.
Na záver treba poznamenať‘,
že ide o domácu bzdochu,
ktorá nemá tendenciu byt‘
premnožená viac rokov, pre-

to predpokladáme, že v budúcom roku tento problém
nebude tak výrazný.“
Toto stanovisko nám potvrdilo naše predpoklady - je škoda rúbať brezy hlava-nehlava.
Ak v tomto roku obťažuje ľudí
behavka brezová, nevieme, či
tak bude aj v budúcom roku.
Pár rokov dozadu boli premnožené iné bzdochy - cifruše
bezkrídle, ktoré zasa cuckali
šťavy z líp, na boroviciach
sa takisto vyskytujú niektoré
druhy bzdôch. Atlas škodcov
drevín je naozaj rozsiahly a ak
by sme pri premnožení niektorého škodcu odstraňovali napadnuté dreviny, Slovensko by
už bolo bez stromov. Chemické postreky je potrebné vždy
zvážiť, pretože samozrejme
nepôsobia len na škodcov, ale
aj na okolitý hmyz, dostávajú
sa do pôdy, vzduchu, vody
a nám ľuďom tiež zdravie nezlepšia. Finančná náročnosť
opakovanej aplikácie postreku z plošiny je samozrejmá,
výsledok nezaručený.
Preto veríme, že príroda
si aj s týmto premnoženým
škodcom poradí a v budúcom
roku už obyvateľov nebude
táto malá potvora obťažovať.
Situáciu budeme sledovať,
v prípade potreby samozrejme
zakročíme.
Neodpustím si však environmentálne
ponaučenie:
Vplyvom ľudských aktivít sa
klíma aj na Slovensku výrazne zmenila, a veľké výkyvy
počasia, spolu s chýbajúcimi mrazmi v zimnom období
(ktoré by eliminovali počty
škodcov), spôsobujú veľké
zmeny nielen v prírode, ale aj
v živote miest. Preto naša reakcia nemôže byť výrub stromov, ale naopak, naše aktivity
majú viesť k tomu, aby sme
podporili regeneráciu krajiny.
Katarína Bašná

JESENNÉ ZVOZY ODPADU

Bytové domy
- jesenný zvoz objemného odpadu
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

26. 10. 2020

pondelok

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

27. 10. 2020

utorok

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

28. 10. 2020

streda

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

29. 10. 2020

štvrtok

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

30. 10. 2020

piatok

domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6,
7, 9, 11, 838 a Gagarinova 300 a 301.
Dlhé Diely - domy č. 927, 928, 929, 930

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

ZBERNÝ DVOR V PONDELKY ZATVORENÝ
Už niekoľko mesiacov platia tieto otváracie hodiny zberného dvora, pripomíname, že v pondelok je pre verejnosť zatvorený.

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok
Piatok:
Sobota:

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

Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie otváracích hodín. Na zberný dvor
vstupujte s dokladom totožnosti a riaďte sa pokynmi správcov zberného dvora.

Ovocný sad v Novej Dubnici ožíva!

V prvú septembrovú sobotu
sa v ovocnom sade, ktorý už
postupne získava svoju budúcu podobu, stretli aktívni
Novodubničania (dokonca aj
Dubničania).
Na brigáde, na ktorej sa
okrem poklábosenia, spapania
ovocných koláčov a slnenia
v príjemnom letnom počasí,
pracovalo na zhotovení vtáčích búdok a kŕmidiel, hmyzieho hotela a jašteričníkov.
Viac ako dve desiatky juniorov, dospelákov aj seniorov
počas poobedia tĺkli klince
a natierali vtáčie búdky a kŕ-

midlá, nosili a ukladali kamene a konáriky do jašteričníkov
(áno, tie dve kopy kamenia,
poprekladané konárikmi a lístím nie sú nachystané ako odpad na odvoz, ale čakajú na
svojich plazích obyvateľov).
Pod
odborno-technickým
dohľadom rodiny Štofaníkovcov a Leitmanovcov sa všetko
zdarne podarilo, bez zranení
a s úsmevom. Otestovali sme
zároveň aj lavičky a stojany na
bicykle, ktoré boli do ovocného sadu zakúpené.
Materiál na búdky, občerstvenie, náradie aj mobilár
boli financované z projektu,

podporeného Nadáciou VÚB
banky.
Najdôležitejšia akcia sa
uskutoční v závere jesene
- predbežný termín je 7. 11.
2020, kedy by sa mali vysádzať ovocné stromy a kríky
v spolupráci s nadšencami odborníkmi na starobylé sorty
ovocných stromov zo spoločnosti Ovocný strom s.r.o., na
ktorú vás pozývame. O termíne vás budeme včas informovať.
Katarína Bašná
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Bluegrassový večer
v Novej Dubnici

Tohtoročný, už 17. Bluegrassový večer v Novej Dubnici sa niesol v duchu správ
o začínajúcej druhej vlne
ochorenia Covid19. Mnohé
festivaly boli zrušené, ten
náš to našťastie stihol. To,
že ľudia boli po kultúrnej
diéte a spoločenskom vyžití
vyhladovaní, bolo vidieť na
početnej účasti hneď od začiatku festivalu.
Ako úvodná sa v Novej
Dubnici predstavila skupina
L.T.T. (len tak-tak), ktorá u nás
účinkovala po prvý raz, no
niektorí z jej členov už mali
skúsenosti s novodubnickým
festivalom z účinkovania
v iných skupinách. L.T.T. sa
prezentovali výbornými vokálmi, ktoré boli ozvláštnené
o ženský hlas, čo znie vždy
inak než čisto mužské vokály.
Najmä skladba Pán a samaritánka s výborným textom od
Jara Načesaného bola pre poslucháča úplnou lahôdkou.
Po nich nasledovala prakticky domáca skupina N.O.T.
(New Old Tradition). Aj oni
zahrali viaceré skladby s Nečesaného textami, za čo vzdali
Jarovi veľký hold. Bohužiaľ,
ich vystúpenie bolo poznačené neúčasťou ženskej časti
skupiny. Zdravotný stav im neumožnil zúčastniť sa na tomto
festivale, a tak sa na poslednú
chvíľu zmenil repertoár a zahrali v dvojici zakladatelia tejto
skupiny Marian Šupák a Ľuboš Drozd za skvelej asistencie hosťa na kontrabas Mateja
Šupáka. Vystúpenie skupiny
N.O.T. bolo spestrené ďalším
hosťom, keď ako súrodenecké
duo gitara a mandolína zahrali bratia Šupákovci.

Ďalšou skupinou boli Prospektori zo Skalice a tak ako
L.T.T., aj oni mali u nás premiéru. Tej sa zhostili so cťou a
noblesou, lebo ich vystúpenie
bolo plné pokoja. Hoci sú len
traja, svoje vystúpenia dokážu obohatiť o zvuk štyroch
nástrojov, lebo okrem gitary
Ľuboša Beňu a kontrabasu
Štefana Chocholáčka zaznieva
u nich aj banjo a husle, ktoré
strieda Aleš Macháček.
A ak vystúpenie Prospektorov bolo príjemné ako upokojujúci vánok, tak vystúpenie
záverečnej skupiny Blueland
pôsobilo ako veterná smršť od
prvých tónov prvej skladby.
To, „ako smršť“, mám na mysli v najlepšom zmysle slova,
lebo tak ako víchrica pohltí
do svojho prúdu všetko, čo
jej stojí v ceste, tak Blueland
svojou silou a dynamickosťou
prejavu vtiahol všetkých poslucháčov do priam euforickej
nálady. A zďaleka to nebolo
len tým, že si priviezli početný fanklub z Hornej Poruby
a ani to nespôsobili tri Reyove švagriné. (Tí, ktorí ste tam
boli, viete o čom je reč.)
Takže je vidieť, že aj ten 17.
ročník Bluegrassového večera v Novej Dubnici sa vydaril
a veľká vďaka patrí mestu
Nová Dubnica, pracovníkom
Amfik pubu, všetkých organizátorom, účinkujúcim a návštevníkom za toto vydarené
podujatie. Účinkujúcich určite
potešil darček od „tekutých“
sponzorov v podobe piva na
cestu domov od banskobystrického Urpinera a oravského
Kastelána. Ďakujeme.

Nástup do pracovného pomeru je 1. 11. 2020. Platové podmienky: nástupný plat v hrubom 850,- €.
Požiadavky:
Minimálne ukončené stredné
odborné vzdelanie / samostat-

Nechajte sa pozvať
Hudobná skupina PROGRES
Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Nedeľa 18.10. o 16.00 hod., Dom kultúry Kolačín

Hudobná skupina Progres je skutočný hudobný matador,
ovenčený skúsenosťami a mnohými vynikajúcimi koncertmi.
Do dnešného dňa natočila a vydala úctyhodných 25 hudobných nosičov, ďalších 11 pre TV Šláger, a boli ocenení zlatou,
platinovou a multiplatinovou platňou za predaj.
Miestenky na koncert si môžete vyzdvihnúť od 5.10. 2020
na oddelení kultúry na MsÚ Nová Dubnica.
Autobus do Kolačína bude pristavený o 15.30 na Mierovom námestí na zastávke smer Dubnica nad Váhom. Po koncerte bude
zabezpečená autobusová doprava späť do Novej Dubnice.
V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie sa podujatie
neuskutoční, o čom vás budeme informovať.

Bowlingový turnaj ANEPS v Novej Dubnici
Dňa 28. augusta 2020 centrum nepočujúcich ANEPS Nová
Dubnica usporiadalo pre svojich členov turnaj v bowlingu.
Na bowlingovom turnaji v Novej Dubnici PUB ZLATÁ REŤAZ
sa zúčastnilo 11 hráčov. Nechýbala uvoľnená a súťaživá atmosféra. Hra trvala dve a pol hodiny.
Organizátori ocenili tri najlepšie ženy (1. miesto Eva Liptáková, 2. miesto Martina Habániková, 3. miesto Katka Margušová)
a troch najlepších mužov (1. miesto Jozef Suchomel, 2. miesto
Milan Gonda, 3. miesto Michal Daňo).
Ďakujeme súťažiacim za účasť a skvelú náladu a tiež ďakujeme výboru CN ANEPS Nová Dubnica za zorganizovanie malej
akcie a za vecné ceny.
Víťazi jesenného turnaja. (foto: Martina Habániková)

Martina Habániková

Dovolenka seniorov ZO JDS - na Orave

Marián Šupák

Ponuka práce na MSÚ
Mesto Nová Dubnica prijme do pracovného pomeru
zamestnanca na pozíciu
samostatný odborný referent na oddelenie výstavby,
územného plánovania a dopravy MsÚ Nová Dubnica na
zastupovanie počas materskej dovolenky.

September 2020

nosť, dôslednosť a zodpovednosť v práci / ochota pracovať
s vyšším pracovným zaťažením / práca s počítačom / prax
v odbore stavebníctva vítaná.
Požadované doklady:
Overená kópia dokladu o vzdelaní / výpis z RT nie starší ako
3mesiace / štruktúrovaný životopis s uvedením doterajšej
praxe.
Žiadosti s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
MsÚ, Ul. Trenčianska 45/41,
018 51 Nová Dubnica do 15.
10. 2020.

Nezabudnuteľné zážitky na Orave si užívali seniori JDS. (foto: V. Klobučníková)

Na Orave dobre, na Orave
zdravo - spieva sa v ľudovej
piesni a našich 51 seniorov
si išlo overiť, či je to tak. Neistá, no túžobne očakávaná dovolenka sa nakoniec
uskutočnila v stredu 2. septembra.
Ráno o 8.00 hodine sme nastúpili do autobusu, ktorý pre
nás prišiel až z Oravy a priviezol nás do penziónu Slaná
voda pod Babou horou. Tu
sme strávili štyri krásne dni.
Počasie sme mali vynikajúce,
priam na jednotku. Neďaleko
nášho penziónu sme natrafili

na podvalový chodník rašeliniska Slaná voda. Rašeliniská
patria k najohrozenejším ekosystémom nielen na Slovensku, ale aj vo svete.
Druhý deň sme navštívili
Hviezdoslavovu hájovňu. Je to
kultúrne dedičstvo Babej hory.
Tu Pavol Országh Hviezdoslav
prežil všetky svoje tvorivé
roky na Orave a hájovňa pod
Babou horou bola častým
miestom oddychu počas jeho
výletov do prírody. V krásnej
oravskej prírode nachádzal inšpiráciu pre svoje diela, ako je
Hájnikova žena. Cestou do hájovne si prišli na svoje seniori,

ktorí majú záľubu v hľadaní
húb a čučoriedok.
Ďalší deň sme sa išli povoziť loďou po Oravskej priehrade. Veľký zážitok sme
mali, keď sme navštívili sochu Ježiša Krista RIO DE KLIN
v neďalekej obci Klin. Prostredie, kde sa socha nachádza,
je prekrásne. Socha má výšku
9,5 m. Neďaleko nášho penziónu sa nachádzal minerálny
prameň Slaná voda. Z neho
vyviera alkalická voda jódo-brómová s obsahom soli 50g
na liter. Obsah jódu je približne 135 mg na kg. Soľanka patrí
k najhodnotnejším jódovým

liečivým vodám známym na
území Slovenska aj Európy.
V obci je vybudované INHALATÓRIUM na Slanú vodu. Veľmi
zaujímavé bolo Múzeum kávy,
ktoré sa nachádza v malej dedinke Krušetnica. Tam nás privítala nielen krásna príroda,
ale aj okúzľujúca vôňa kávy,
ktorá sa šíri z unikátneho
Múzea kávy ORAVAKAFE. To
v sebe ukrýva svetový unikát,
ktorým je najväčšia mozaika
z kávových zŕn na svete. Steny
v priestoroch Oravakafe sú oblepené neuveriteľným počtom
kávových zŕn. Sú ich 4 milióny
a 250 dobrovoľníkov v priebehu štyroch rokov nalepilo 400
kg týchto zŕn. Veľký zážitok
sme mali aj plavbou na plti
po rieke Orava. V penzióne
sa nám o zábavu s piesňami
a tancom postarali muzikanti
z obce Rabča, pri ktorých sme
sa mohli dosýta vyšantiť.
Na záver by som chcela poďakovať mojej podpredsedníčke pani Antónii Ďuďákovej, ktorá má veľkú zásluhu
na tom, že sa naša dovolenka
vydarila a bola vynikajúca.
V mene všetkých účastníkov
srdečne ďakujeme.
Alžbeta Kopačková
predsedníčka ZO JDS

www.novadubnica.sk
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Štyri nádherné múzy umenia si v piatkové dopoludnie vzali vládu nad parčíkom Kultúrnej besedy. Múza
výtvarného umenia inšpirovala miestnych výtvarníkov i deti novodubnických škôl. Pod ich štetcami či
sprejmi vznikali tajomné otlačky, neviditeľné obrazy a siluety hudobníkov. Muzikanti hrali očarovaní
múzou hudby skladby folklórne, vážne, moderné, ale i všetko medzi tým, lebo hranice štýlov prakticky
prestávajú existovať, ostáva len hudba. (foto: Peter Jelínek, P. Hrehušová)

Originálne postavičky SrandyBandy Obluda Korki, Drzák Elvis
aj Šialený Lenny bavili divákov 23. augusta. (foto: Impulz Press)

Mýtické múzy umenia podtrhli ušľachtilosť a harmóniu tohto
dňa.

Zľava: maliar Jozef Vydrnák, spisovateľ Rudolf Dobiáš
a moderátorka Martina Kacinová.

Komediálna šou bruchovravca Wolfiho okúzlila deti a prekonala
očakávania dospelých. (foto: Impulz Press)

Malá maliarka Lucka práve v tento deň objavila v sebe skvelý
výtvarný talent.

Banda nám ponúkla koktejl, v ktorom slovenský folklór
zmiešala s hudbou celého sveta. Chutil vynikajúco.

Cukrová vata od Swanu - sladká bodka za vystúpením.
(foto: Impulz Press)

Rudolf Dobiáš, predstaviteľ umenia krásneho slova, inšpiruje
deti k tvorbe čítaním úryvkov zo svojej knihy.

Priestorový objekt z dielne Školy umeleckého priemyslu bol
jednoduchý, zároveň deti fascinoval po celý deň.

Novodubnické kultúrne leto končilo 30. augusta hitmi ako Hraj,
hraj, Dievča z Budmeríc či Čardáš dvoch sŕdc. (foto: Impulz Press)

Prvý koncert vážnej hudby v parčíku ponúkol bonbóniky
v podaní telesa Mucha Quartet.

Najviac divákov sa tešilo na K. Koščovú, M. Geišberga
a D. Špinera a v žiadnom prípade neboli sklamaní.

Piesne Karola Duchoňa stále milujú všetky generácie.
(foto: Impulz Press)
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Zaspomínajme si na mesto v (nie až tak) dávnej minulosti
Dnes je bežné, že pri poruche osobného vozidla jeho majiteľ toho až tak veľa nenarobí. Kontrolky blikajú, auto signalizuje, v horšom prípade zastaví a ďalej ho dostane len odťahová služba.
Kedysi bolo auto či motocykel niečo ako hračka pre „veľkých chlapcov“, ktorú si, skoro ako skladačku Merkur, mohli rozoberať, opravovať, čistiť, skladať a vylepšovať podľa zručností a
schopností majiteľa. Ale na to ste potrebovali obchod s tisíckami väčších či menších náhradných dielov.

Mototechna - kto by nepoznal Mustanga...
...či Jawu, Pioniera, Babettu, Simsona? Každý, kto mal
v Novej Dubnici auto, vedel,
kde je Mototechna.
Súčiastky a náhradné diely
sa nakupovali práve tu. Obľúbený obchod to bol aj pre
motorkárov, ktorí tu zohnali
všetko, čo potrebovali. Predajňa bola otvorená v roku 1965
a nachádzala sa na okraji
južnej časti námestia v priestoroch dnešných Stavebnín
Imperial.
Medzi regálmi s tovarom sa
zákazníci nemohli prechádzať
a tak tu hral dôležitú úlohu
predajný pult. Rozhovor s predavačmi, ktorým ste museli
vysvetliť, čo presne potrebujete, bol teda súčasťou každého
nákupu. A že to boli vynikajúci odborníci! Miroslav Tomá-

šek, Emília Gregorová, Anna
Gajdarusová, Hana Lukušová,
Anežka Milová - každý z nich
totiž vyštudoval odbor predavač motorových vozidiel a
pod vedením prísneho vedúceho Jozefa Smolku museli
všetky autá a motorky poznať
do najmenších súčiastok.
Z motocyklov ste si mohli
kúpiť Maneta (prvý slovenský
motocykel), Jawu ( 7000 - 10
000 Kčs), Pioniera (3590 Kčs),
Mustanga (2770 Kčs), Babettu, Korádo či Simsona. Novodubnická Mototechna bola
vyhľadávaná. Predávali sa aj
náhradné diely na Škodovky –
napríklad brzdové platničky,
zapaľovacie sviečky, klinové
remene a iné.
Postupne boli priestory nedostačujúce a tak sa otvorila
druhá Mototechna na Tren-

Zľava: E. Gregorová, M. Tomášek a A. Gajdarusová. Najlepšou
reklamou bol krásny tátoš zaparkovaný pred predajňou.

čianskej ulici (dnes obchod
s textilom a odevmi Martex),
kde bola vedúcou Vilma Lisková a predávala tam aj Irena
Förvenyová. Ponuka sa rozšírila o náhradné diely na Wartburgy, Moskviče a niektoré
druhy motocyklov. Denné tržby bývali od 10 000 do 100 000
Kčs a mesačný obrat okolo
1 mil. Kčs! Mototechna mala
otváraciu dobu od 8.00 - 18.00
hod, predavačky si museli sami upratovať, starať sa
o výklady a pokiaľ prišiel
tovar, bežne zostávali v práci aj do 22.00 hod. Slušnosť,
ochota, zdvorilosť, vysoká
profesionalita – to boli najväčšie devízy predavačov
v Mototechne, na ktoré s veľkou úctou spomínajú mnohí
naši obyvatelia aj dnes.
O tom, ako sa stala preda-

vačkou v Mototechne „na celý
život“, nám porozprávala Emília Gregorová: „Pán Smolka,
vedúci predajne, pochádzal
z Košeckého Podhradia. Aj
keď už býval v Novej Dubnici,
často sa sem vracal za rodinou
a na chatu. Aj ja som tu žila.
Raz som išla tatovi pre pivo,
bolo to v čase, kedy som sa
rozhodovala, kam ďalej po
základnej škole. Stretla som
pána Smolku, ktorý mi hovorí
„poď k nám predávať do Mototechny“, ani som nevedela,
čo to Mototechna je a vidíte,
nakoniec som v nej predávala
celý život“.
Za cenné informácie ďakujem Miroslavovi Tomáškovi, Emílii Gregorovej a Anne
Gajdarusovej.
Eva Kebísková

Zľava: A. Gajdarusová, M. Tomášek, jeho kamarát, E. Gregorová.
(foto: archív A. Gajdarusovej)

Sprava: vedúci predajne J. Smolka, predavači M. Tomášek,
A. Gajdarusová, A. Lukšová (foto: R. Mitánek)

Legenda Škoda 100 - jej prvé kusy boli vyrobené v Mladej Boleslavi
v auguste roku 1969.

Kým spomienky nevyblednú (spomienky Novodubničanky Ruženy Hromádkovej)
(Pokračovanie článku z augustového vydania Novodubnických zvestí)
Vtedy sa každý nákup balil
do baliaceho papiera, ktorého sa veru minulo neúrekom
veľa. Predavačky mali na to
taký malý zlepšovák, takže
balíček vyzeral veľmi dobre.
Baliť tovar som sa naučila aj
ja. A oplatilo sa. Keď to pani
vedúca videla, požiadala ma
sem tam o pomoc v čase, keď
bol v obchode nával ľudí. Veľa
sa nakupovalo napríklad po
dovoze tovaru, na MDŽ, na
Jozefa alebo pred Vianocami.
Mňa balenie bavilo a za brigádu som vždy dostala nejakú
odmenu. No ale ako mamička povedala, radšej sa prplať
s košeľami, ako s veľkými
balmi látok v metrovom textile. Istý čas tam pomáhala
v metráži a po takejto skúške
ľutovala žienky, ktoré sa museli naťahovať s ťažkými bálmi
látok a s veľkými kobercami.
A to si myslím, že tety predavačky nedostávali za túto namáhavú prácu nejaké príplatky. Na to zrejme vtedy nikto
nemyslel.
Predavačky boli v našom
meste takou originálnou par-

tiou. Nová Dubnica ešte nebola veľká a takmer všetci
všetkých poznali. No a to bolo
vidno aj na našich tetách, lebo
si vždy pri práci našli čas na
krátku konverzáciu so zákazníkmi. Ja si ich pamätám ako
úslužné, ochotné, zodpovedné, pracovité a väčšinou usmiate. Samozrejme, že tak ako
aj dnes, našli sa frfľoši, večne
nespokojní so všetkým a všetkými, ktorí dokázali znepríjemniť deň. No naše tetušky sa
nimi nedali ovplyvniť. Pre ďalšieho kupujúceho si zas našli
úsmev a prejavili empatiu.
A dodnes, keď niektorú z nich
stretnem, nájde si čas prehodiť so mnou zopár milých slov
a tiež sa vrátiť v spomienkach
k starým dobrým časom.
Medzi sebou sa tiež dobre
poznali a mnohé z nich sa aj
priatelili a navštevovali. Mávali organizované stretnutia
i
súkromné
posedenia.
A pretože vtedy existovali tzv.
brigády socialistickej práce,
ktoré vyhlasovali súťaže, jedenkrát ročne bolo slávnostné
oceňovanie tých najlepších
kolektívov i jednotlivcov. Nezávideli si. A hoci klebety fungovali tak ako dnes aj kedysi,
tieto ženy neboli voči sebe zlé

či zákerné. Nebolo zlosti či
nenávisti na život a na smrť.
Dokázali sa vzájomne rešpektovať a uznávať. Rozumeli
si a vzájomne vychádzali
v ústrety. Bola iná doba, iné
medziľudské vzťahy a oni mali
za sebou iné životné skúsenos-

ná, ale ovládala aj maďarčinu
a využívala ju. Vtedy do Trenčianskych Teplíc chodilo na
liečenie veľa Maďarov, ktorí
prichádzali aj do nášho mesta
na krátky výlet a samozrejme
na nákupy. Mamička s nimi
konverzovala v ich rodnom

ti. Väčšina si skôr pomáhala.
V jednom roku moja mamička bola tiež medzi ocenenými.
Nielen preto, že bola usilov-

jazyku, čo si veľmi vážili a ocenili. Spomínala vtedy, že u nás
najviac kupovali pánske košele, pyžamá, tielka, vreckovky,

kravaty, a z dámskeho textilu
pančuchy, podväzkové pásy
a tzv. kombinétky – dámsku
spodnú bielizeň. Mamičkin
obchod tak razom takmer celý
vykúpili. Vraj to bolo pre nich
cenovo veľmi výhodné a tovar
atraktívny. Zaujímavé. My sme
chodili do Maďarska ako do
raja na nákupy pre iné veci,
ktoré sa k nám zo Západu nedostali a im sa páčili naše výrobky.
Okrem diplomu „Vzorný
pracovník“ sa mamička dostala aj na výlet do Brna na medzinárodný strojársky veľtrh,
pričom po ceste navštívili
niektoré historické pamätihodností na Morave. Ocenenie si prevzala vo všetkej úcte
a vedela si ho vážiť. Kolegyne
jej gratulovali a podpichli, že
treba „poplatiť“. Doma sme
jej darovali krásnu kyticu
a oslávili sviatočným nedeľným dobrým obedom, ktorý
pripravil ocko.
Predajňa pánskeho a dámskeho kusového textilu bola
na mieste pri autobusovej
zastávke do Trenčína, kde je
dnes kvetinárstvo a metráž.
A tak, ako som ja zažila jej otvorenie , tak sa to odohrávalo
zrejme vo všetkých ďalších

predajniach. Veľké zástupy
zvedavcov i kupujúcich pred
vchodom, ktorí si nechceli nechať ujsť toto „predstavenie“.
Tety predavačky tak prežívali
prvé nápory pri obsluhovaní,
prvé skúsenosti, prvé pochvalné uznania, prvé kritiky, až
kým vlna veľkého pokušenia
vidieť zas niečo nové nepovolila.
Priestory obchodov boli navrhnuté veľkoryso. Boli veľké, prehľadné, usporiadané,
s dostatkom miesta či už na
kabínky, tovar i pre zákazníkov. Mohli ste sa voľne
prechádzať, nikto nikomu
nezavadzal. Akurát pri pultoch bola tlačenica, keď nedočkavci chceli byť hneď a zaraz
obslúžení. Ale predavačky nestrácali trpezlivosť a dobrú náladu. Vedeli, že ten nasledujúci zákazník si ich pozornosť
tiež zaslúži a veru vo svojom
prístupe boli ústretové. Milé
tety predavačky, vyjadrujem
vám veľké poďakovanie za váš
úsmev, ochotu a profesionálne správanie sa ku kupujúcim.
(pokračovanie v ďalšom čísle Novodubnických zvestí)

www.novadubnica.sk
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Mestská polícia informuje

Mestská polícia v Novej Dubnici upozorňuje rodičov
maloletých detí, aby ich upozornili na nebezpečenstvo pri
kolobežkovaní a korčuľovaní na schodoch v Kultúrnej besede, ako i Mierovom námestí po okraji fontány a na
schodoch pódia. Dochádza tam k úrazom detí a aj k poškodzovaniu schodov.
Mestská polícia v Novej Dubnici oznamuje, že do svojich
radov prijíma nových príslušníkov MsP. Nástup možný
po úspešnom absolvovaní výberového konania. Uchádzači
musia mať úplne stredoškolské vzdelanie, ovládať prácu na
pc, mať dobre telesné i duševne predpoklady, byť bezúhonný a spoľahlivý. Zbrojný preukaz vítaný. Platové náležitosti
v zmysle zákona č. 553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme.

Z bloku mestskej polície
Dňa 2. 9. 2020 počas služby bolo telefonicky oznámené že v Sadoch Cyrila a Metoda 21 je pri kontajneroch vyložený komunálny
odpad, ktorý nepatrí do smetných nádob. Zistená priestupkyňa,
zabezpečila odpratanie odpadu a prišla aj o 30€ zo svojej peňaženky.
Dňa 5. 9. 2020 bolo telefonicky oznámené, že po Ulici Ľ. Štúra
behá po ceste cap. Hliadka vykonala výjazd na miesto, kde
uvidela čierneho capa, ktorý ohrýzal okrasné kvetiny. Hliadka v spolupráci s okoloidúcim mužom čierneho capa odchytili
a dočasne ho umiestnili u miestneho chovateľa. O dve hodiny sa
ozval mladý muž, že má dnes svadbu a capa dostal ako svadobný dar od jeho hostí. Zatúlaný svadobný dar si po svadbe novomanželia prevzali.

Poďakovanie
Ďakujeme poctivému nálezcovi, ktorý dňa 19. septembra našiel
v Komenského sadoch kompletné doklady od motorového vozidla
a odovzdal ich na mestskej polícii. Ušetril nám tým nemálo času
a financií. Nakoľko na seba nenechal žiaden kontakt, chceme sa mu
aspoň touto cestou poďakovať.

OZNAMY
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Spomienky a smútočné poďakovania
Mária Vanková
Dňa 17. septembra uplynuli 2 roky, odkedy
nás opustila naša milovaná manželka, mama
a babka Mária Vanková. V našich srdciach
ostáva spomienka na tvoje láskavé srdce a vždy
usmiatu tvár. S láskou a vďakou spomínajú
manžel, synovia a dcéry s rodinami.
Jozef Fančovič
Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že
22. septembra uplynulo sedem rokov, čo nás
navždy opustil manžel, otec, dedko, pradedko
a prapradedko Jozef Fančovič. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Spomína manželka, deti, vnúčatá, pravnúčatá
a prapravnúčatá.
Stanislav Magula
Dňa 21. septembra uplynulo 10 rokov, odkedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Stanislav Magula. Kto ste ho
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomína manželka
a syn s rodinou.
Viliam Bachratý
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou spomínať. Dňa
23. septembra uplynulo 11 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko
a pradedko Viliam Bachratý. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá
a pravnúčatá.
Zdenka Budjačová
Dňa 8. septembra uplynulo10 rokov, odkedy
nás opustila manželka, mama a babka Zdenka
Budjačová, rodená Švikruhová. S láskou spomína manžel, syn Róbert s rodinou a dcéry Zdenka
a Bibiana. Navždy ostaneš v našich srdciach.
Ing. František Škarba
Dňa 10. septembra uplynulo 30 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný manžel a tatino
František Škarba. Touto cestou si ho chceme
pripomenúť a uctiť jeho pamiatku. Ak ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosím, tichú spomienku. Ďakujeme. Manželka Oľga, dcéra Iveta
a syn Peter s rodinami.

Janka Mináriková
Dňa 18. septembra uplynie dvanásť rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná dcéra,
manželka, krstná mama a sestra Janka Mináriková. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú
spomienku.
Jozef Hrubý
Dňa 30. septembra 2019 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko
Jozef Hrubý. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Nikdy nezabudneme a s láskou spomíname. Manželka s rodinou
Richard Provazník
Dňa 17. septembra uplynulo 13 rokov, čo nás navždy opustil náš syn a brat Richard Provazník.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Alojz Nosál
Dňa 30. septembra uplynú 2 roky, čo nás navždy
opustil otec a manžel Alojz Nosál. Smútok a žiaľ
v srdci máme, na teba s láskou spomíname.
Syn, manželka a rodina. Za tichú spomienku
ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú
s nami.

Mária a Rudolf Vráblovci
Spite sladko svoj večný sen, v spomienkach sme s vami každý deň.
Dňa 15. augusta uplynulo 26 rokov, čo nás navždy opustila milovaná mamička Mária Vráblová a dňa 12. septembra to bolo 55 rokov,
čo od nás navždy odišiel milovaný otecko Rudolf Vrábel. Ďakujeme
všetkým, ktorí si na nich spomenú. S láskou a úctou spomínajú
dcéry a synovia s rodinami.

Ing. Pavel Hunana
Ďakujeme všetkým, ktorí dňa 4. septembra odprevadili na poslednej ceste Pavla Hunanu a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi
pomohli zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca rodina

Rodina Molnárová

Východ je plný všakovakých pokladov

Jasný deň a nádherná príroda, myšlienky však nemohli nemyslieť i na životy, ktoré tu vyhasli
počas povstania. (foto: M. Hál)

Výbor ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s MsÚ Nová Dubnica, ZO SZZ, základnými a materskými školami poriada v dňoch
12. - 15.októbra 2020 v Kultúrnej besede v Novej Dubnici 23. ročník výstavy „Z NAŠICH ZÁHRAD“.
Jej súčasťou je už tradične súťaž „O JABLKO NOVEJ DUBNICE“ a „O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPESTOK“.
Výstavu spestria práce detí z novodubnických škôl na tému
Jeseň v záhrade.
Exponáty jabĺk (3ks z každej odrody), zaujímavé ovocie, zeleninu alebo kompóty s receptami môžu pestovatelia priniesť do
Kultúrnej besedy v pondelok 12.10. od 15.00 do 18.00.
Výstava bude slávnostne otvorená v utorok 13. októbra o 15.00
a môžete si ju pozrieť v utorok (15.00 - 18.00), stredu (9.00 18.00) a vo štvrtok (9.00 - 16.00).
Srdečne vás pozývame!

Vďaka dotácii z mesta Nová
Dubnica malo 57 členov
a sympatizantov Klubu slovenských turistov Kolačín
možnosť presvedčiť sa o nepravdivosti výroku o tom, že
na Východe nič nie je. Zorganizovali si výlet do okolia
Sniny, aby odtiaľ každý deň
objavovali jeden poklad za
druhým.
V sobotu 12. septembra sa
vybrali najprv na Duklu, kde
navštívili expozíciu vyhliadkovej veže, odkiaľ sa im naskytol úžasný výhľad na celý
Dukliansky priesmyk. Mnohým nabehli zimomriavky už
len pri predstave, aké boje sa

tu odohrávali a koľko vojakov tu položilo svoje životy za
našu slobodu. V Údolí smrti
si zblízka prezreli exponáty
vojenskej techniky a presunuli sa do rekreačnej oblasti
Sninských rybníkov, kde bolo
zabezpečené
ubytovanie.
Mnohým prišiel vhod vonkajší
bazén, pretože počasie bolo
počas celého pobytu priaznivé
s typickými letnými teplotami.
V nedeľu bola naplánovaná turistika vo Vihorlatských
vrchoch. Z Morského oka
smerovali kroky turistov na
Sninský kameň, ktorý sa im
za vynaloženú námahu odmenil krásnym výhľadom na

celé okolie. Večer pripravili
naši priatelia z Detskej organizácie Fénix Snina pre prítomných zaujímavý program
– prednášku o NP Poloniny,
ukážku remeselnej zručnosti
a majstrovstvo ovládať fujaru
či obyčajnú píšťalku. O dobrú
náladu sa postaral hudobník,
ktorý na harmonike zahral
i rusínske piesne, ktoré mnohí
nepoznali.
V pondelok niektorí zdatnejší nadšenci vybehli na
Rjabu skalu, aby si vychutnali Poloniny plnými dúškami.
Ostatní autobusom brázdili
okolie. Navštívili grécko-katolícky kostol v Topoli, park
miniatúr drevených kostolí-

kov v Uliči, pravoslávny kostol
s kryptou v Osadnou, zamierili aj do najvýchodnejšej
obci na Slovensku – Novej
Sedlice, kde si pozreli chalúpku deduška Večerníčka, ktorá
sa práve rekonštruuje, z vyhliadky obdivovali vodárenskú nádrž Starina a v Minizoo
v Snine pozorovali zubra, ktorý tu našiel svoj nový domov.
Bohatý program v tento deň
zavŕšili návštevou Parku tmavej oblohy v Kolonickom sedle. Okrem prednášky o svetelnom znečistení pozorovali cez
ďalekohľad astronomického
observatória Saturn a Jupiter,
ale jedinečným zážitkom bolo
priame pozorovanie nočnej
oblohy s výkladom astronóma. Toľko hviezd na oblohe
v našom okolí kvôli svetelnému smogu nie sme schopní
pozorovať, preto si mnohí túto
možnosť nemohli nechať ujsť.
V utorok sa turisti rozlúčili
so Sninou a jej okolím, aby
sa ešte stihli zastaviť na Spišskom hrade. Počasie im doprialo nezabudnuteľné výhľady do okolia, vypočuli si
zaujímavý výklad a po prehliadke hradu už uháňali domov, kam si priniesli množstvo
zážitkov a krásnych spomienok. Už teraz premýšľajú, kam
sa vyberú nabudúce. Slovensko totiž ponúka mnoho ďalších pokladov.
Soňa Kačíková
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Medzinárodné cyklistické preteky

Športový klub cyklistiky
Dubnica nad Váhom organizoval už 57. ročník Medzinárodných dní cyklistiky, ktoré v piatok 21. augusta začali
v Novej Dubnici. Nie je veľa
pretekov na Slovensku, kto-

ré by mali takú obľubu a tradíciu.
Úvodné kritérium štartovalo v piatok o 18.00 hod. na
Mierovom námestí. Súčasťou programu boli aj verejné

preteky detí z Novej Dubnice
a okolia, ktoré odštartovali
o 17.00 hodine. Štartovalo sa
v 3 kategóriách podľa roku narodenia.
Prvá etapa medzinárodných pretekov začala štartom
na Mierovom námestí v Novej Dubnici. Išlo o kritérium
pozostávajúce zo 40 min. + 1
kola. Jeho tvar bol technický
a jazdci museli prekonávať počas jedného kola až 12 ostrých
zákrut. Žltý dres lídra etapy
získala Novodubnická cyklistická nádej Tobias Vančo pred
dvoma jazdcami z Holandska.
Preteky pokračovali ďalej
aj v iných mestách ilavského
okresu. Druhá 114 km dlhá
trať so štartom i cieľom pred
hotelom Moravec v Ilave viedla dvakrát okruhom cez Homôlku a Javorinku, a naspäť

do Ilavy cez Zliechov. Cyklisti
zabojovali o 4 horské prémie
prvej kategórie a zapojili sa
do súťaže o dres najlepšieho
vrchára. Posledná etapa bola
opäť kritérium na 40 min. + 1
kolo, tentokrát v Dubnici nad
Váhom pri Dutafe. Počas troch
dní mladí pretekári bojovali
o 3 cenné dresy.
Žltý dres lídra získal v prvej etape Tobias VANČO (Slovensko), v druhej etape Matic
MACEK (Slovinsko) a v tretej
etape Samuel KOVÁČ (Slovensko).
Najlepší kadet pretekov
bol Tomáš SIVOK (Slovensko)
a najlepší vrchár pretekov
Wouter VAN DE WEERDHOF
(Holandsko).

Krásny augustový deň zlákal k výstupu veľa turistov.
(foto: M. Hál)

Cestou na Markovicu mnohí
využili možnosť zastaviť sa na
našom náučnom chodníku,
na ktorom pribudol nový drevený krokodíl aj s povesťou,
ktorá robí tento chodník zaujímavým najmä pre menších
turistov. Slovenské národné
povstanie a boje v našom oko-

lí prítomným priblížil náš člen
Miloš Strapko, ktorý sa dlhodobo venuje vojenskej histórii.
Zaujala aj ukážka zbraní. Počasie turistike prialo, a preto
mnohí turisti využili možnosť
občerstviť sa a ochutnať halušky či guláš, ktorý pripravili naši priatelia na neďalekej
lúke.
Hoci sme si tento rok pripomenuli už 76. výročie SNP, považujeme za potrebné si túto
historickú udalosť pripomínať. Veríme, že nabudúce sa
k nám pridáte aj vy. Tešia sa
na vás turisti z Kolačína.
Soňa Kačíková

VI. ročník celoslovenských športových hier
zdravotne postihnutých

Silný tím ZO SZZP prišiel podporiť i primátor Novej Dubnice.
(foto: P. Jelínek)

Dňa 28. 8. 2020 Okresná rada
SZZP v Ilave usporiadala
VI. ročník celoslovenských
športových hier zdravotne
postihnutých
dospelých,
detí a mládeže, ktorý sa konal v Košeckom Podhradí.
Podujatie sa konalo pod zá-

štitou predsedu TSK Jaroslava
Bašku a starostu obce Košecké
Podhradie Rastislava Čepáka. Medzi sponzorov patrilo
aj naše mesto Nová Dubnica,
ktoré prispelo čiastkou 200 €
za čo im veľmi ďakujeme.
Športové hry sa konali
v krásny slnečný deň. Ale ako

to býva, všetko treba prichystať už niekoľko dní vopred.
Zúčastňovali sme sa pravidelne všetkých prípravných stretnutí, aby sme boli dôkladne
pripravení.
Vo štvrtok boli naši členovia
Stanislav Bednárik a Ján Šiška
pomáhať pri príprave stolov
a lavíc, aby si súťažiaci mali
kde posedieť a oddýchnuť. Za
našu organizáciu sme mali
aj zapisovateľku Magdalénu
Kučerovú a rozhodcu Stanislava Bednárika. Nie je to ľahká
práca a sme im vďační za to, že
boli ochotní a pracovali obetavo a čestne.
Zdravotne postihnutí športovci z celého Slovenska
si zmerali sily v streľbe zo
vzduchovky, kope na bránku,
streľbe z luku a hádzaní krúžkami na cieľ.
Našu organizáciu reprezentovalo 17 členov a prišiel nás
podporiť aj náš primátor Peter

Futbalové derby Kolačín – Nová Dubnica začali lepšie Novodubničania, ktorí sa ujali vedenia (0:1) v 17. minúte gólom R.
Brixa. Kolačín vyrovnal v 31. minúte (1:1) gólom P. Malla. Hostia boli technickejší a v 38. minúte R. Brix hlavou upravil na 1:2.
V druhom polčase striedajúci P. Vaský zvýšil v 51 min. na 1:3.
Bojovnejší domáci v 86. minúte znížili, keď nestarnúci J. Tlapák
strelil gól na upravil tak konečný stav na 2:3. Na zápas dohliadali
rozhodcovia M. Sluk, AF1 V. Bezdeda. Počas zápasu neboli udelené žiadne karty.
Zloženie tímu Nová Dubnica: Múčka, Tóth, Brix, Adamčík (kapitán), Rekem, Balážik, Tomáš, Husár, Píža, Vojvodík, Straka.
Zloženie tímu Kolačín: Koštial, Burdej, Marušinec, Mikulčík,
Žiaček, Baláž, Cyprian, Tlapák (kapitán), Mojto, Mallo, Králik.
Po tomto zápase vedie Nová Dubnica tabuľku s celkovým
skóre 9:3 a šiestimi bodmi na jej čele.
Vincent Bezdeda

ImpulzPress

SNP si pripomíname na Markovici
Klub slovenských turistov
Kolačín zorganizoval aj
v tomto roku výstup na Markovicu, kde sa v sviatočný
deň, 29. augusta, pri kríži
stretlo viac ako 70 turistických nadšencov, aby si,
okrem príjemnej prechádzky, zaspomínali na časy
dávno minulé.

Futbalové
derby

Marušinec, ktorému záleží na
svojich občanoch.
Bol to veľmi krásne strávený deň a odmenou pre našu
organizáciu bolo, že sme mali
aj víťazov. Katarína Kandráčová získala 1. miesto v streľbe
z luku a 2. miesto v hode krúžkami na cieľ. Zdenka Rybáková 4.miesto v streľbe zo vzduchovky a Štefánia Dorčaková
6.miesto v streľbe z luku. Ďakujem za úspešnú reprezentáciu a prajem víťazkám ešte
veľa športových úspechov.
Športové hry nám spríjemnil spevom starosta Košeckého Podhradia Rastislav Čepák
aj obľúbená speváčka Jadranka.

OSA Cyklokruhy

Sedmička je pre mnohých
šťastným číslom. No... uvidíme. Zatiaľ sa aj nám v tomto
pre nás 7. ročníku podujatí
OSA CHALLENGE šťastie celkom prikláňa, a tak to len
nezakríknime. Ostáva nám
veriť a dúfať, že si šťastenu
niečím nepohneváme a budeme môcť aj zvyšok roka
prinášať do detských tvárí
úsmev, radosť a teda zdravie.
Tak tomu bolo aj v predposlednú septembrovú sobotu
na obľúbenom novodubnickom cyklistickom kritériu –
OSA CYKLOKRUHY.
Aj napriek sprísneným opatreniam či obmedzeniam, keď
sme nemohli pre deti vytvoriť
viac sprievodného programu,
hier a zábavy, sa nám podarilo
priniesť veľa radosti do tvárí
víťazov, ale aj porazených.

Každý sa bavil, tešil, tlieskal.
Šport nám pomáha spájať ľudí
aj v tejto ťažšej dobe a prináša
veľa úsmevov a radosti.
Nesmierne sme vám za to
vďační, že vediete deti k pohybu. Je to veľmi dôležité.
Zostaňme prosím všetci v pohybe a zvyšujme svoju odolnosť pohybom, športom, optimizmom.
Najbližšie to budeme môcť
opäť prežiť spoločne už 10. októbra v Dubnici nad Váhom,
kde nás čaká 3. kolo seriálu
a podujatie CyklokrOSA. Už
z jeho názvu je snáď každému
jasné, o akú disciplínu pôjde.
Pripravte si svoje bicyklíky
deti, namažte reťaze, doštelujte prevody. Bude to opäť
náročné.
Adrián Gazdík
OSA Športová Akadémia

Júlia Králiková
predseda ZO SZZP
Nová Dubnica
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