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Ocenili najlepších!

Vranovské chodúľové divadlo! Oslavy 13. výročia vstupu do EÚ!

Slávnostné oceňovanie učiteľov.
Viac na strane 2.

Rozprávka o strigách, hromotĺkovi a slepom čertovi.
Prečítajte si na strane 6.

Milé mamičky, všetko najlepšie k vášmu sviatku!
Mesiac máj patrí láske. Tou najsilnejšou a pravou v živote každej dcéry, syna, vnuka
či vnučky je pravá láska k matke. Puto medzi matkou a dieťaťom sa vytvára už pred
narodením a v našom živote hrá dôležitú úlohu. Matka je tá, ktorá pri nás vždy stojí,
podporuje nás, bojí sa o nás a teší sa spolu s nami. Oslávme preto Deň matiek v jej
spoločnosti, potešme ju milým slovom alebo si na ňu spomeňme o niečo silnejšie
ako po iné dni. A vy, mamičky, užite si tento výnimočný deň spolu s vašimi
deťmi a obdarujte ich láskou tak, ako to robíte po celý ich život.

Stavanie májov, lampiónový sprievod a ďalšie podujatia...
Viac sa dočítate na strane 6.

Výstavba nových
parkovísk

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta

Výstavba kúpaliska napreduje

Nové parkovisko na Ulici Pribinove sady.
S príchodom jari mestská
spoločnosť TEKOS začala aj
so stavebnými prácami.

Konštrukcia nového plaveckého bazéna a vstupné priestory na kúpalisko so sociálnym zázemím.
Dňa 13. apríla 2017 ubehli
presne dva mesiace od odovzdania staveniska letného
kúpaliska zhotoviteľovi.
V súčasnosti zhotoviteľ má
vybudovanú celú technickú
miestnosť, v ktorej sa bude nachádzať celá technológia letného kúpaliska s vyrovnávacími
nádržami. Taktiež sú pripravené základy pod hlavný bazén,
v ktorom po Veľkej noci začína
dodávateľ s montážou antikorových stien tohto bazéna.
Detský a atrakciový bazén má
dokončené základy a prípravu na murovanie obvodových
stien. Technické zázemie bufetov a šatní je vybudované
a do konca apríla by tieto ob-

jekty mali byť pod strechou.
Následne budeme môcť začať
s prácami v interiéri.
Zatiaľ všetky práce postupujú v zmysle časového harmonogramu, počasie nám ako
tak praje a pevne veríme, že
do konca mája budú všetky
stavebné časti hotové a pripravené na kolaudáciu. V priebehu júna by mali prebiehať
dokončovacie práce, terénne
úpravy, výsadba trávnikov
a príprava personálu na otvorenie letnej sezóny. Dúfame, že
počasie nám bude naklonené
a dodržíme stanovené termíny
dokončenia stavby.
Ing. Peter Marušinec
prímátor mesta

V súčasnosti prebieha výstavba 15 parkovacích miest
v Pribinových sadoch, ktoré
by mali slúžiť pre obyvateľov
daného domu, aby nemuseli
parkovať svoje vozidlá na Mierovom námestí. Týmto krokom
by sme mali odľahčiť parkovanie v centre mesta.
Následne po vybudovaní týchto parkovacích miest
bude nasledovať asfaltovanie
v Pribinových sadoch a Sadoch Cyrila a Metoda. Po dokončení týchto plôch budeme
realizovať výmenu súvislých
asfaltových povrchov na IBV
Miklovky. Pôjde o ulice, ktoré
boli vybrane na jeseň minu-

lého roka a to: Partizánska,
Okružná a časť Gagarinovej
ulice.
Do konca júna je naplánované vybudovanie parkovacích
miest za zdravotným strediskom a výmena oplotenia
okolo materskej škôlky na
Ulici. P. Jilemnického spolu
s dokončením chodníka okolo
tohto oplotenia.
Na záver prídu na rad dlho
očakávané asfaltovanie medzi
garážami. Začínať budeme radou garáži pri Dlhých dieloch
na Jilemnického ulici. Predpoklad zahájenia týchto prác
je koncom mája a následne
sa bude realizovať posledná
rada garáži na Topoľovej ulici
s plánovaným dokončením do
konca júna.

Duchovné posolstvo
Muž:
Zistil som, že najlepšia cesta,
ako milovať svoje deti,
je milovať ich matku.
Budúci detský bazén a priestory určené na občerstvenie.

Štefan Wallner - farár
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Z rokovania mestského
zastupiteľstva

Oslava Dňa učiteľov v Novej Dubnici

Vedenie mesta na aprílovom MsZ.
Dňa 12. apríla sa v priestoroch Kultúrnej besedy konalo mestské zastupiteľstvo.
Poslanci prerokovali spolu
18 bodov schváleného programu.
Na úvod hlavná kontrolórka
mesta predložila správu o výsledku realizovaných kontrol.
Následne vystúpila Ing. Janka Domanová, aby všetkých
oboznámila s hospodárskym
výsledkom Bytového podniku,
m.p.o. Nová Dubnica za rok
2016, ktorý bol vo výške 597,14
euro. Tento výsledok poslanci schválili. V ďalšom bode sa
rokovalo o zmene rozpočtu
Bytového podniku, m.p.o. Nová
Dubnica v roku 2017, ktorý
taktiež predložila Ing. Janka
Domanová. Dôvodom zmeny
a navýšenia rozpočtu bolo,
že pri zostavovaní a následne
schválení rozpočtu Bytového
podniku na rok 2017 sa nepočítalo s nasledovnými akciami: rekonštrukcia Historickej miestnosti, výmena okien
na nájomnom byte č. 53, dom
č. 4 na Ulici P. Jilemnického
a výmena skiel na oknách
v Panorexe. Rozpočet Bytového podniku sa navyšuje
v príjmovej aj výdavkovej časti
o 10 900 eur. Poslanci schválili

zmenu rozpočtu v tejto výške.
Ďalej sa schvaľoval záverečný účet mesta Nová Dubnica
za rok 2016, prebytok rozpočtu
v sume 679 196,55 eur, ktorý poslanci schválili bez výhrad.
V ďalšom bode prednostka MsÚ predložila návrh na
zmenu rozpočtu mesta Nová
Dubnica na rok 2017. Mestské
zastupiteľstvo na základe prerokovaného materiálu schválilo zvýšenie ﬁnančných prostriedkov v celkovom objeme
v príjmovej aj výdavkovej časti
o 462 510 euro.
Mestské zastupiteľstvo sa
ďalej zaoberalo schvaľovaním
prenájmov a odpredajov pozemkov a zriaďovaním vecných bremien.
Prednostka mestského úradu tiež informovala prítomných o priebehu žrebovania
nájomných bytov v polyfunkčnom bytovom dome LETKA,
ktoré sa konalo v Kultúrnej
besede dňa 16. marca. Žrebovalo sa za účasti notára a boli
pripravené tri osudia s menami žiadateľov, zvlášť pre žiadateľov o pridelenie 1-izbových,
2-izbových a 3-izbových nájomných bytov.

Koncert ku Dňu učiteľov sa vydaril.
Deň učiteľov sa oslavuje
v deň narodenia pedagóga
Jána Ámosa Komenského,
učiteľa národov. Sviatok je
oslavou práce všetkých pe-

dagogických
pracovníkov,
ktorých práca je poslaním
a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu, úctu
a poďakovanie.

A preto sa v utorok 28.marca v koncertnej sále ZUŠ Štefana Baláža v Novej Dubnici
uskutočnil pri príležitosti osláv
Dňa učiteľov klavírny recitál
16 – ročnej klaviristky Bibiany
Miškolciovej. Jedna z najtalentovanejších mladých umelkýň na Slovensku si pripravila
skladby Beethovena, Liszta,
Chopina a ďalších.
Na úvod koncertu primátor
mesta Ing. Peter Marušinec
predniesol slávnostný príhovor a poďakoval sa všetkým
učiteľom za ich obetavú a náročnú prácu.
Koncert sa vydaril vďaka
výbornej akustike v koncertnej sále ZUŠ a špičkovému
koncertnému krídlu.
Plná sála učiteľov a žiakov
dala záverečným neutíchajúcim aplauzom jasne najavo,

ako veľmi sa im koncert páčil.
„Hudba je vesmír, v ktorom
je dovolené všetko“ – povedala
po svojom koncerte talentovaná klaviristka Bibiana Miškolciová.
J. Bajzíková

Primátor s B. Miškolciovou.

Oceňovanie učiteľov

Slávnostné raňajky

Pri príležitosti Dňa učiteľov, ktorý sa oslavuje 28. marca,
udelilo mesto Nová Dubnica ocenenie pedagógom za celoživotné dielo v oblasti školstva, profesionálny prístup vo
výchove a vzdelávaní žiakov a za významný prínos v rozvoji
školstva v meste.
Plaketu J. A. Komenského slávnostne odovzdal primátor
mesta Ing. Peter Marušinec týmto pedagógom:

Pre pedagógov sa Deň učiteľov stal tou chvíľou počas roka,
keď žiaci i spoločnosť ocenia ich prácu.

Mgr. Ľuboslava Mozolíková - ZŠ na Ulici Janka Kráľa
Mgr. Mária Galková - Spojená škola sv. Jána Bosca, ZŠ
Mgr. Jarmila Gabrižová - SŠ sv. J. Bosca, Gymnázium a SOŠ
Božena Pluhárová - Súkromná základná škola
Miroslava Fabová - Materská škola
Mgr. art. Martin Košťál - Základná umelecká škola Š. Baláža
Mgr. Anna Waldeckerová - Centrum voľného času

A preto v utorok 28. marca žiaci 9. ročníka v Súkromnej základnej škole privítali všetkých učiteľov na slávnostných raňajkách, ktoré im pripravili a poďakovali sa im za ich prácu krásnym kvietkom.
Vyjadriť úctu a vďaku pedagógom prišiel aj primátor mesta
Ing. Peter Marušinec spolu so svojím zástupcom Bc. Pavlom
Pažítkom a vedúcou oddelenia sociálnych vecí a školstva na
MsÚ Mgr. Zuzanou Vankovou.

J. Bajzíková

V Kultúrnej besede sa oceňovalo.

Žiaci príjemne prekvapili svojich učiteľov.

Oznam: Vydávanie rozhodnutí o daniach / Úhrada nedoplatkov
JARNÁ DERATIZÁCIA MESTA
Oznamujeme občanom, že
v termíne od 18. apríla 2017
do 15. mája 2017 bude vykonaná deratizácia verejných
plôch zelene a okolia stojísk
na smetné nádoby v meste
Nová Dubnica.
Nástrahy pre myši a potkany budú ukladané priamo do
nôr týchto hlodavcov. Následne budú nory upchaté zeminou a kameňmi, aby sa predišlo možnému styku nástrahy
s človekom, prípadne domácim miláčikom.
Po 7-10 dňoch od deratizácie bude vykonaná kontrola jej
účinnosti, pri ktorej budú do
nových nôr vkladané nástra-

hy a uhynuté živočíchy budú
z verejných priestranstiev pozbierané.
Prosíme občanov a podnikateľov pôsobiacich na území
mesta, aby v týchto dňoch tiež
vykonali deratizáciu svojich
objektov, rodinných domov
a bytových domov vrátane pivničných priestorov.
Tiež prosíme o spoluprácu
pri vykonávaní kontroly účinnosti deratizácie, o nahlasovanie nových nôr a výskytu
uhynutých hlodavcov na oddelení životného prostredia (tel.:
4433484 kl. 161; e-mail: sykorova@novadubnica.sk).
Ďakujeme

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým daňovníkom, že od 10. apríla 2017 (pondelok) začal s vydávaním rozhodnutí
- daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad (ďalej len rozhodnutia). Rozhodnutia si budú môcť občania vyzdvihnúť v zasadačke mestského úradu a to v čase:
Pondelok, utorok, štvrtok: 08.00 hod. – 11.30 hod. / 12.30 hod. – 15.00 hod.
Streda: 08.00 hod. – 11.30 hod. / 12.30 hod. – 16.30 hod.
Piatok: 08.00 hod. – 11.30 hod. / 12.30 hod. – 13.30 hod.
Občanom mestskej časti Kolačín budú vydávané rozhodnutia dňa 11. mája 2017 (štvrtok) od 08.00 hod. do 15.00 hod. v kultúrnom
dome mestskej časti Kolačín. Dane a poplatky za komunálny odpad budú môcť zaplatiť až po prevzatí rozhodnutia, ktoré je potrebné
predložiť pri platení v hotovosti do pokladne MsÚ.
Občanom, ktorí si rozhodnutia neprevezmú, budeme tieto doručovať do vlastných rúk v 2. polovici mája 2017.

Aj v roku 2017 Mesto Nová Dubnica ako správca miestnych daní pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov na daniach a komunálnom odpade. Dlžníkom sú doručované pred-exekučné výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti a poplatku za
komunálny odpad.
Mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam daňových dlžníkov fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a tiež právnických osôb. Zverejnení boli tí dlžníci, ktorí mali podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) nedoplatok nad
160 eur u fyzickej osoby a 1 600 eur u právnickej osoby.
V tejto súvislosti pripomíname, že exekučným konaním sa vymáhaná suma zvyšuje o trovy exekúcie. Žiadame všetkých daňovníkov,
aby si svoje záväzky voči mestu za rok 2016 vyrovnali v čo najkratšom čase.

www.novadubnica.sk

NAŠE MESTO / ŠKOLSTVO

Discgolfový park pre
školu aj pre mesto

Spojená škola sv. Jána Bosca
zrealizovala v uplynulých
dňoch projekt ﬁnancovaný
Nadáciou ČSOB, z ktorého
vznikol v našom meste Disc-GolfPark.
Našim zámerom bolo ponúknuť areál Spojenej školy
sv. Jána Bosca na voľnočasové vyžitie našich žiakov, ale aj
obyvateľov nášho mesta a jeho
návštevníkov. Zároveň bude

tento šport obohatením vyučovania telesnej a športovej
výchovy našej školy.
Tento šport je naozaj pre
všetky vekové kategórie – pre
starých rodičov s vnúčatami,
deti a mládež na zmysluplné
trávenie voľného času, aj pre
nadšencov, ktorí absolvujú medzinárodné súťaže. Napĺňame
aj touto cestou našu víziu, že
v našej škole môžu deti rásť,
rozvíjať sa a dokonca ponúka-

me možnosť našim študentom
byť výnimočnými.
Discgolfový park v areáli
našej školy je vám k dispozícii.
Môžete používať vlastné disky
na hádzanie do discgolfových
košov (www.discgolfpark.net)
alebo si ich môžete v škole zapožičať.
Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ školy

Paličky spievali pod rukami
čipkárok z celého Slovenska

Piesková animácia a sférické
kino v materskej škole

Práca s pieskom bola pre deti naozaj zaujímavá.
Piesočná animácia je kreslenie pomocou jemného
piesku, z ktorého sa dá
vytvoriť akýkoľvek obraz,
príbeh, a ten živo nakresliť
pred publikom a cez projekciu preniesť na interaktívnu
tabuľu.
Do našej materskej školy zavítala pani Mgr. Marika
Koňařová - známa umelkyňa,
aby deťom ukázala animáciu
s pieskom podfarbenú hudbou.
Maľovanie a tvorba umeleckých diel prostredníctvom
piesku siaha do dávnej minulosti. Piesok bol obľúbenou
a veľmi rozšírenou látkou
pre tvorbu spirituálnych diel

medzi pôvodnými obyvateľmi
Ameriky, mníchmi v Tibete, či
domorodými kmeňmi v Austrálii.
Práca s pieskom je naozaj
vzrušujúcim zážitkom a pozerať sa na to, ako vzniká a zaniká dielo priamo pred očami,
je pre človeka vždy zaujímavé
a pre deti zvlášť.
Deti boli očarené premenou
obrazov a hádali, aké zvieratko sa premení pod rukami
skúsenej umelkyne. Poznávali
medvedíka, tigra, leva, žirafu,
slnko a ďalšie pred očami sa
meniace obrazy. Fascinoval
ich proces vzniku a zániku,
zmena.
V závere prezentácie si deti

Zraz čipkárok z celého Slovenska.
Kultúrna beseda v Novej
Dubnici v dňoch 17. - 19. marca ožila klepotom paličiek.
Čipkárky prišli do Novej
Dubnice zo všetkých kútov
Slovenska, od Prešova po
Bratislavu, od Tatier po Dunaj, aby si osvojili základy
paličkovania čipky zo Španej
Doliny.
Celkove sa kurzu zúčastnilo 34 čipkárok, ktoré pracovali
v piatich skupinách pod vedením skúsených čipkárok – lektoriek. Čipkárky boli rozdelené
do skupín podľa toho, aké boli
skúsené.
Čipka zo Španej Doliny sa
paličkuje na forme vypichanej
na tvrdom papieri (prešpáne).
Bodky tvoria pravouhlú štvor-

covú sieť, pričom uhlopriečky
sú rovnobežné so stranami
formy. Každá čipkárka má dve
formy, ktoré sa navzájom spájajú, a tak môže vytvoriť čipku
ľubovoľnej dĺžky a vytvoriť aj
pravouhlý roh. Čipka sa skladá
z jednotlivých motívov, ktoré
sa navzájom kombinujú a tým
sa dá vytvoriť veľké množstvo
vzorov.
Záleží len na šikovnosti čipkárky. Každý vzor má svoj typický názov, napríklad štvorec
volajú babka, obdĺžnik ocieľka,
nájdeme vtáčika, srdiečko, sekačku, dudinku, či kaplonku.
Veľké množstvo pavúčikov:
veľké, malé, zdvojené, pichané,
uhliarske. Rôzne zúbky: malé,
veľké, preťahované, plné a typický pre túto čipku je zúbok

– vŕšok. Paličkuje sa ľanovými
niťami a opletá sa hrubšími
z bavlny (pamuku).
Od 13. hod. v piatok do nedele do 13. hod. sa pre čipkárky
stala Nová Dubnica prechodným domovom. Sústredene
prehadzovali paličky, vytvárali
vzory, občas aj párali, jedna
viac, druhá menej, ale inak to
pri učení paličkovania nejde.
Kneple – paličky pod rukami
žien spievali pesničky.
Nakoniec vyhodnotenie, spoločná fotograﬁa a ešte prianie,
aby sme sa o rok opäť stretli na
ďalšom kurze.
Mgr. Anna Waldeckerová
vedúca KPČ Nová Dubnica
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Sférické kino sa postaralo o nevšedný zážitok.
Výnimočný deň, s výnimočným programom. Ako sme
sa všetci tešili. Veď v tento
deň sme mali veľký zážitok.
Sférický projekčný systém
vnútri pojazdnej kupoly
v našej materskej škole.
Deťom bolo predstavené
sférické kino. Čo to je? Sférické kino je nový spôsob vzdelávania pre deti, ale aj dospelých. V sférickom kine deti
sledujú projekčný systém vo
vnútri 360° ﬁlmovej projekcie
v pojazdnej nafukovacej kupole, čo zaručuje neuveriteľný pohľad. Kupola umožňuje
deťom nielen sa pozerať, ale

hlavne sa stať priamym účastníkom deja.
Vzhľadom k tomu, že v Štátnom vzdelávacom programe
je oblasť o vesmíre, prichystali
sme pre deti prekvapenie v podobe sférického kina, ktoré sa
postaralo o nevšedný zážitok.
Príbeh „Ako išiel Mesiac na
návštevu k Slnku“ im priblížil
atmosféru vesmíru a bližšie
ich oboznámil so Slnkom, Mesiacom a súhvezdiami. Príbeh
o Mesiaci, ktorý sa vybral navštíviť Slnko. Rozprávková
cesta mladého Mesiaca po
znameniach zverokruhu pri
hľadaní Slnka. Tak oboznámil
deti so všetkými dvanástimi

vyskúšali nakresliť v piesku
svoje predstavy a zároveň si
ich pozrieť na interaktívnej
tabuli. Bolo vidieť ich odhodlanosť vyskúšať si niečo nové
a sústredenosť pri kreslení.
Vo výchovno-vzdelávacom
procese využívame kreslenie
do piesku alebo do krupice,
čím rozvíjame u detí jemnú
motoriku prstov a rúk v grafomotorických
cvičeniach.
Umožňujeme deťom zdokonaľovať sa v ich schopnostiach
alebo pri vytváraní ich predstáv. Hra s pieskom pôsobí
terapeuticky a redukuje stres.
Emília Homolová
učiteľka MŠ
znameniami zverokruhu. Pod
malebnou a farebnou oblohou čakali hlavného hrdinu
rozprávkové
dobrodružstvá
a deti sa zároveň dozvedeli,
ako sa Mesiac počas cesty
mení – fázy Mesiaca.
V tomto „kine“ sa deti ocitli
v zázračnom priestore a cítili
sa, ako keby boli priamo pod
hviezdnou oblohou. Svojimi
komentármi dávali najavo, že
ich netradičná forma vzdelávania zaujala, čo bolo zrejmé
i v diskusii pri popoludňajších
aktivitách v triede.
Deti získali veľa nových poznatkov a dozvedeli sa, čo je to
galaxia, aké sú znamenia zverokruhu, aké má fázy Mesiac
i o súhvezdiach.
Emília Homolová
učiteľka MŠ
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SPEKTRUM

World
Challenge Day
31. máj 2017

Apríl 2017

Michal Augustín pomáha
v štáte Lesotho v Južnej Afrike

ŠPORTOVÝ DEŇ V NOVEJ DUBNICI!

ty?
Do krajiny som prišiel ako
logista – zabezpečovať nákup
potravín, platenie školného,
vyplácať mzdu zamestnancom, komunikovať so sponzormi a adoptívnymi rodičmi detí.
Samozrejme sa v ostatnom
čase venujem výchove detí.

Mesto Nová Dubnica sa aj tento rok prihlásilo do medzinárodnej športovej súťaže World Challange Day.
Urobte niečo pre seba a vykonajte aspoň 15 minút ľahkej fyzickej aktivity – pre svoje zdravie a svoje mesto.
Všetky športoviská a cvičenia sú v teň deň v meste ZADARMO.
Vopred ďakujeme všetkým zapojeným jednotlivcom, športovým
klubom a športoviskám!
7:00 - 16:00 X-Fit - Hotel Alfa
Pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie si prineste
so sebou
7:00 - 15:00 Fitness centrum Hotela Dynamic
Pre všetkých záujemcov bezplatne, obuv na prezutie si prineste
so sebou
Centrum voľného času:
09:30 - 10:15 Tancujúci drobčekovia (Dubáčik) - deti 1-3 roky
14:00 - 15.00 Gymnastika pre deti od 5 -10 rokov
15:00 - 16.30 STAR DANCE pre deti a mládež od 10 -18 rokov
18:15 - 19:45 JÓGA pre dospelých
12:00 - 19:00 Tenisové kurty
Prineste si vlastné rakety a loptičky
14:00 - 20:00 Minigolf
Minigolf a stolný tenis
14:00 - 20:00 Areál MFK
Futbalové ihrisko (môžete si prísť zakopať na bránu, ak sa vás
stretne viac, budete si môcť aj zahrať), atletická dráha
15:00 - 18:00 Stredisko saleziánov DOMKA
Lezecká stena, stolný tenis, biliard, boxerské vrece, hody na
basketbalový kôš, hokejbal, parkour ... pre všetkých bezplatne
15:00 - 19:00 Stolný tenis - herňa v Dome športu
Prineste si vlastné rakety a loptičky, vstup len v čistej športovej
obuvi s bielou podrážkou
15:00 - 18:00 Futbalové ihrisko Kolačín
TJ Družstevník Kolačín – futbal zábavne
16:00 - 18:00 Cestná cyklistika s DO Fénix
Nenáročná cestná cykloturistika s atraktívnym cieľom – štart
Mierové námestie - cyklochodník okolo Vláry - cieľ CYKLOZRUB Vlára
16:00 - 18:00 Turistika s KST Kolačín
Nenáročná túra po okolí Kolačína. Štart: Hostinec Na Lúčkach
Kolačín
16:00 - 18:00 Pétanque s V. Bezdedom
Vstup na tenisové kurty pri Dome športu - nenáročná spoločensko-športová hra, ktorú môže skúsiť každý
Program na Mierovom námestí:
14:00 - 16:30 Tvorivé dielne Spojenej školy sv. Jána Bosca
Škola na nečisto - na jednotlivých stanovištiach budú:
Pokusy chemické a fyzikálne / Práca s kompasom, topograﬁa /
Práca s IKT – tablety / Výroba drobností / Maľovanie na chodník
/ Módna prehliadku detí školského klubu detí - z vlastnoručne
vyrobených modelov z odpadových materiálov / Prekážková
športová dráha.

Michal Augustín s africkými kamarátmi.
V januári 2017 sa náš rodák
Mgr. Michal Augustín rozhodol ponúknuť svoje služby
v ďalekej krajine Južnej Afriky v štáte Lesotho, kde pod
záštitou Vysokej školy svätej
Alžbety pomáha v sirotinci
v dedine Ha Buasono.

v mojej mysli už dávnejšie počas štúdií na gymnáziu. Reálnu podobu dostala až v tomto
roku, keď som mal po ukončení vysokej školy nastúpiť
do zamestnania. Napadla mi
myšlienka využiť tento čas na
pomoc rozvojovej krajine.

Lesothské kráľovstvo je
jedinou krajinou, ktorej celé
územie leží vyššie ako 1 000
metrov nad morom. Najnižší
bod má výšku 1 400 metrov.
Je to tretia krajina na svete
s najväčším výskytom HIV pozitív ľudí. V roku 2009 miestny
kňaz páter Augustine Mahlaku
založil sirotinec pre opustené
a týrané deti.

Kde si sa dozvedel o takejto
krajine?
Zaujímal som sa o dajakú
krajinu u pána profesora Bencu, ktorý je prorektorom Vysokej školy svätej Alžbety a on
mi ponúkol niekoľko možností
a vzhľadom na moje predošlé
skúsenosti a znalosti jazyka
sme sa zhodli, že projekt v
Lesothe je pre mňa ideálna
voľba.

Michal, kedy a prečo ti napadla myšlienka ísť pomáhať do tak vzdialenej krajiny?
Myšlienka vycestovať do
zahraničia a pomáhať v rozvojových krajinách sa zrodila

Aký si mal prvý dojem z tejto krajiny?
Krajina na moje prekvapenie bola veľmi bezpečná.
Hlavné mesto Maseru je pomerne moderné a rozvinuté.

Ľudia sú veľmi mierumilovní
a relatívne dobre hovoria po
anglicky. Sú tam základné,
stredné i vysoké školy. Hlavným zdrojom potravy je poľnohospodárstvo a chov dobytka.
Aké sú tvoje prvé dojmy zo
sirotinca?
Areál sirotinca má cca 6000
m2. Deti vo veku od 2 až do 22
rokov sú rozmiestnené v jednotlivých domčekoch a majú
spoločnú jedáleň a kuchyňu.
Sme tam 4 zo Slovenska
a dvaja bývame priamo v sirotinci. Denný program pre deti
je takýto: ráno, keď vstanú,
musia založiť oheň a zohriať
si vodu na hygienu. Po raňajkách si upracú izby a idú do
štátnej školy. Vracajú sa cca
o 15,00 hodine a potom sa im
venujeme, pomáhame s domácimi úlohami a hráme sa
s nimi.
Akú konkrétnu úlohu máš

Ako by si charakterizoval
deti tejto krajiny?
Deti sa snažia byť družné,
čím kompenzujú nedostatok
rodičovskej lásky, sú smelé
a neboja sa od bielych prijať
akýkoľvek druh pomoci. Dá sa
povedať, že nám bezhranične
dôverujú. Sú veselé, radi tancujú. Na druhej strane ako
negatívum vidím, že si veľmi
nevážia hmotné veci, ktoré
dostanú a dokážu ich rýchlo
zničiť. My sa snažíme, aby si
k veciam nadobúdali zodpovednejší prístup. Pozitívne na
tomto zariadení je, že deti sa
dokážu zaradiť do spoločnosti
a nájsť si prácu.
Ako ťa táto práca napĺňa a čo
ti doposiaľ dala?
Baví ma práca s deťmi,
ktorým môžem odovzdať svoje vedomosti a skúsenosti
a v tomto prostredí to môžem
naplno využiť. Učí ma to trpezlivo a pokojne riešiť aj stresové situácie a komunikovať
s miestnymi obyvateľmi. Práca ma učí skromnosti a uvedomujem si ako dobre sa na Slovensku po materiálnej stránke
máme. Neľutujem, že som tam
šiel.
Dokedy budeš v tejto krajine?
Do 30. júla 2017 a potom prídem domov.
Ďakujeme ti za rozhovor
a prajeme úspešný pobyt.
Štefan Wallner

Aprílová Akadémia strieborného veku
Aj v predsviatočnom zhone si
našli seniori JDS čas na svoju každomesačnú „Akadémiu
strieborného veku“ a prišli
si vypočuť MUDr. Karola
Gootschala, primára ortopedického oddelenia Fakultnej
nemocnice v Trenčíne, ktorý
si pútavou formou pripravil argumentáciu na otázku:
„Treba sa udržať vo forme?“

16:00 Beh okolo Mierového námestia
Pre všetky vekové kategórie
16: 30 Tancujeme SALSU
S elitnou inštruktorkou ZUZANOU BAČOVOU – javisko na
Mierovom námestí
Sprievodné akcie:
Jazda na kolobežkách a historických bicykloch.
VSTUP PRE VŠETKÝCH ZDARMA!!!
Informácie o Word Challenge Day:
Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica,
Tel.: 042 4433 484, kl. 110,112,
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Množstvo seniorov sa zišlo na prednáške.

Základná myšlienka podporená obrazovou projekciou
bola: „Hýbať sa treba celý život
a nielen vtedy, keď musíme! Skúste odhadnúť, čo všetko vaše
telo ešte zvládne a uvidíte, že
vaša kondícia nebude upadať.“
Pravidelnou a správne zvolenou formou pohybu podpo-

renou zdravou životosprávou
navyše možno predchádzať
mnohým fyzickým i psychickým problémom.
Prednášku si so záujmom
vypočula osemdesiatka účastníkov, ktorí zahrnuli prednášajúceho množstvom otázok
a na záver ho odmenili búrlivým potleskom a poďakovaním.
Posledná prednáška XI. ročníka Akadémie strieborného
veku sa uskutoční 15. mája 2017
o 14,00 hod. Prednášať bude
MUDr. Marián Kaščák PhD.,
vedúci katedry klinických, teoretických a špeciálnych disciplín na Fakulte zdravotníctva
TNUAD Trenčín.

www.novadubnica.sk

FOTOREPORTÁŽ
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Priateľská atmosféra po divadelnom predstavení Klamstvo.

Veľkonočné tvorivé dielne v kine Panorex .

Deti si s nadšením ručne vyrábali svoje veľkonočné ozdoby.

Remeselníkov z blízkeho okolia sa zišlo tento rok mnoho.

Nádherné ručne maľované vajíčka, či zdobení zajačikovia,
bolo z čoho vyberať...

Divadlo JAJA – predstavenie Hlúpe kura.

Prečo húseničky v zime spinkajú sa deti dozvedeli veľmi
zábavnou formou.

V Kultúrnej besede sa 1. apríla vyšívalo – prvky z Krohovej
architektúry. Foto: Maroš Hrehuš.

Všetky vyšité výrobky budú použité ako reprezentačné
predmety pre návštevníkov nášho mesta pri príležitosti 60.
výročia mesta.

Ďalší ročník akcie Vyčistime si les 2017

Množstvo ľudí sa zapojilo do akcie Vyčistime si les 2017.
Keď sa povie, idem do lesa
zbierať odpad, málokto si
predstaví, koľko si tam užijeme zábavy. A to nepreháňam.
Tu je pár odpovedí na otázku: „ Prídeš zbierať?“ Ľuboš:
„Kokos, samozrejme, jedna
z najlepších akcií počas roka.“
A Beatka: „ Ja prídem, aj keď
budem mať zlomenú nohu.“
Už som si pomyslel, že každoročné čistenie lesa je pre
nás rutina. Po toľkých rokoch
je to už predsa len stále o tom
istom. Prvé jarné slniečko a už

sme v lese a hľadáme odpadky.
A máme už svoje miesta, iste.
Miesta, ktoré nesklamú. Areál
zdravia? Tam mládež určite
pre svoje zdravie niečo robila,
poďme tam...
Za 8 rokov sa nám ešte
nestalo, aby nám v deň prác
pršalo. A pršalo! Tak sme sa
s Dáškou ocitli pod dáždnikom
na mieste stretnutia osamotení. Plagát sme rýchlo prelepili
s dátumom na najbližšiu sobotu 25. 3. a dúfali, že niekto
príde. Veru, prišiel. Prišlo nás
55. A to je voľačo! Je to tak
5-krát viac, ako keď sme začí-

nali. Už keď sme si mysleli, že
je práce menej, ako nás chodí
ju urobiť, prišla ďalšia zmena.
Napadlo nám, že by sme mohli
„Vyčistime si les“ robiť na dva
termíny po sebe. Potiahnuť
a urobiť tak celé okolie mesta.
Pre veľký úspech už aj tento
rok. Prelepili sme plagát ešte
raz a ľudí sme zavolali na sobotu 1. apríla. A nebol to žart,
veru nie. Tentokrát nás prišlo
16 a práce na Dubovci bolo
toľko, že vriec sme vyzbierali
skoro rovnako ako týždeň pred
tým 55-ti. Vriec bolo nakoniec
spolu 117 a opekačky boli dve.

Zmeny sa udiali aj na oddelení životného prostredia, kde
sú teraz noví ľudia. Ale spolupráca funguje po starom, za
čo sme vďační. Tak Vám ďakujem, každému, kto si urobil čas
a prišiel podporiť dobrú vec. Aj
Vám pracovníci ﬁrmy TEKOS,
ktorí ste po nás odviezli odpad,
tam kde patrí.
PS: Budúci ročník Vyčistime si les Nová Dubnica bude
10-ty. Chceme ho pre Vás urobiť výnimočný, tak sa máte na
čo tešiť.
Michal Štefan

Riadková inzercia
Klietky pre chov prepelíc, králiky, činčily, pasce na líšky a kuny,
liahne na vajíčka, odchovne pre kuriatka, krmítka a napájačky,
robíme rozvoz po celom Slovensku, viac na www.123nakup.eu,
tel.: 0907 181 800.
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KULTÚRA / POZVÁNKY
NECHAJTE SA POZVAŤ

ŠIKOVNÉ RUKY V NOVEJ DUBNICI
Výstava prác novodubnických umelcov
12. – 21. mája
vestibul kina Panorex
Slávnostná vernisáž sa uskutoční v piatok 12. mája o 15:00 hod.
Príďte sa pozrieť na výstavu domácich umelcov, ktorí budú prezentovať širokú paletu svojich výrobkov – čipky, vyšívané, háčkované, pletené, drotárske výrobky, kašírované bábiky, patchwork, obrazy, dekorácie, textilné hračky, drevorezby a iné. Účasť
prisľúbili: Jednota dôchodcov Slovenska, Klub dôchodcov Nová
Dubnica, Klub paličkovanej čipky, Slovenský zväz zdravotne postihnutých, klub Venuša, Domov dôchodcov. V prípade, že máte
záujem ukázať svoje práce aj vy, treba sa prihlásiť na oddelení kultúry a športu MsÚ do 5.5.2017! Výstava bude otvorená od
10.00 - 17.00 hod.

Nová Dubnica žije kultúrou

Apríl 2017

PRVOMÁJOVÉ OSLAVY
STAVANIE MÁJOV
OSLAVA 13. VÝROČIA VSTUPU DO EÚ
Nedeľa 30. apríla
16:30 hod.: koncert dychovej hudby, stavanie májov - Kolačín,
IBV Miklovky
18:00 hod.: koncert dychovej hudby, stavanie májov - Mierové
námestie
Slávnostný program na javisku na Mierovom námestí:
20:00 hod.: príhovor primátora Ing. Petra Marušinca
20:05 hod.: koncert dychového orchestra a mažoretiek
20:45 hod.: lampiónový sprievod okolo Mierového námestia
21:00 hod.: ohňostroj

KONCERT PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA MATIEK
Nedeľa 14. mája o 15:00 hod.
kino Panorex
Účinkujú žiaci a učitelia ZUŠ Štefana Baláža Nová Dubnica.
Citlivo zostavený koncert pre všetky maminy, staré mamy, krstné matky a ich priateľov. Vstup voľný!

PRVOMÁJOVÉ PREDAJNÉ TRHY
Pondelok 1. mája v čase 7.00 - 15.00 hod.
Mierové námestie a Ul. P. Jilemnického

Už teraz si zapíšte do kalendára, na čom nebudete chýbať
- lákadlá osláv 60. výročia od založenia mesta Nová Dubnica.
Počas celého roka si pripomíname 60. výročie od založenia
Novej Dubnice. Hlavné oslavy vyvrcholia 1. – 4. júna. Program
počas týchto dní bude veľmi rozmanitý.
Oslavy odštartujeme 1. júna slávnostným zasadnutím mestského zastupiteľstva.
V piatok 2. júna sa počas celého dňa budú konať na Mierovom
námestí trhy umeleckých remeselníkov a gazdovské trhy. Od 16
hod. sa na javisku postupne predstavia dychová hudba Nadličanka, cimbalová muzika Wagabanda, skupina Azúcar Cubana,
ktorá prezentuje tradičnú kubánsku hudbu a rôzne štýly karibskej oblasti ako salsu, son, bolero, cha cha cha. Čerešničkou
programu bude koncert slovenskej punk rockovej hudobnej
skupiny Horkíže Slíže a DJ Michal Rafaj.
Vyvrcholením osláv bude sobota 3. júna, kedy na obyvateľov
čaká najbohatší program. Deti sa môžu tešiť na Divadlo zo šuplíka, Vranovské chodúľové divadlo, tanečnú školu s LT tanec,
drevený kolotoč, krájanie poschodovej torty, zoskok parašutistov, balónikovú šou, Mini ZOO a množstvo zaujímavých atrakcií.
Predskokanom slávnostného galavečera bude folklórny súbor
Vršatec, postupne sa predstavia akordeónový súbor Aura, Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica, skupina Elán Tribute, budeme premietať nový ﬁlm o Novej Dubnici v réžii Mareka Janičíka
a večer zakončíme veľkým hudobným ohňostrojom.
Počas slávnostných dní otvoríme v historickej miestnosti
výstavu fotograﬁí Petra Jelínka, pamätnú izbu Jiřího Krohu,
v Panorexe si môžete pozrieť výstavu Nová Dubnica v 50. - 70.
rokoch, odhalíme bustu Jiřího Krohu.
Podrobný program nájdete v budúcom čísle Novodubnických
zvestí.
EK

MOSAIQUE
27. mája 2017 o 15:00 hod.
Kostol sv. Jozefa Robotníka Nová Dubnica
Spoločný koncert Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica
a Vokálnej skupiny Mosaique z Gran Gevriére z Francúzska.
Vstup voľný!

Letné kúpalisko
Nová Dubnica

Hladáme praconíkov
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. prijme
pre prevádzku letného kúpaliska v Novej
Dubnici nasledujúcich zamestnancov:

Informácie o predstavení, predpredaj vstupeniek: oddelenie
kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk
Tešíme sa na vás na podujatiach oddelenia kultúry a športu!

- plavčíkov
- pracovníkov do objektu občerstvenia a nápojov
- pracovníka do pokladne
- upratovačky
Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
V prípade záujmu volajte na t.č. 0918/ 323 274

www.novadubnica.sk
POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398
- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA
- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY
PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE
- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA
Prevádzka:
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica
(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

KOMPLETNÉÉ POHREBNÉÉ SLUŽBY
Ž NA JEDNOM MIESTE
STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM

OZNAMY
Spomienky a poďakovania
Ing. Emil Filípek
Dňa 4. 3. 2017 uplynulo 6 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ing.
Emil Filípek. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. Chýbaš nám každý deň. S láskou spomína manželka, dcéry a vnučky.

Vlastimila Adamcová a Jozef Adamec
Dňa 4. mája uplynie 24 rokov, keď nás opustil náš
milovaný otec a dedko pán Jozef Adamec a 6. mája
uplynie rok, čo nás opustila naša milovaná mama
a babka pani Vlastimila Adamcová. S úctou a láskou spomínajú deti Jozef, Peter, Janka a vnuci Filip, Dávid a Adrián, vnučka Kristína a Dominika.

Katarína Bložonová a Gustáv Bložon
Dňa 25. apríla uplynulo 26 rokov, čo nás navždy
opustil náš otecko, dedko a pradedko Gustáv Bložon a 6. mája uplynú 4 roky, čo nás navždy opustila
naša mamička, babka a prababka Katarína Bložonová. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku. S láskou a úctou spomína dcéra,
zať a vnučky s rodinami.

(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE
NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586
Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica
STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

Jozef Janiga
Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten, kto ťa mal
rád, nezabudne. Dňa 5. apríla uplynulo 15 rokov,
čo nás navždy opustil manžel a otec Jozef Janiga.
S láskou spomínajú manželka a synovia.

Mestská polícia upozorňuje
V súvislosti s predajnými trhmi na Mierovom námestí dňa
1. mája 2017, mestská polícia žiada majiteľov motorových vozidiel,
aby počas prípravy a trvania uvedenej akcie (od 30. apríla 2017 od
22:00 hod. do 1. mája 2017 do 17:00 hod.) rešpektovali obmedzenie
týkajúce sa vjazdu a parkovania na Mierovom námestí pri budovách so súpisným číslom 20, 21, 29, 30 a na Ulici P. Jilemnického pri
budove so súpisným číslom 28.
Mestská polícia opätovne žiada majiteľov psov, aby pri vodení psov dodržiavali zákaz vstupu na športoviská, detské ihriská
a pieskoviská bez výnimky, do verejných budov, cintorínov, školských, kultúrnych a sociálnych zariadení, do športových zariadení,
obchodov a zariadení pre poskytovanie služieb, ak vlastník, správca alebo užívateľ nerozhodol inak, ako aj ďalšie miesta viditeľne
označené graﬁckou značkou alebo značkou „vstup so psom zakázaný“. Rešpektovaním povinností uvedených vo VZN č. 15/2008
o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na
území Mesta Nová Dubnica sa predíde udeľovaniu vysokých pokút
a zároveň sa zlepší čistota ulíc, parkov a detských ihrísk.

Imrich Melišek
Dňa 6. mája uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy
opustil náš drahý brat a švagor Imrich Melišek.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína sestra s rodinou.

Helena Mihálová a Karol Mihál
Dňa 28. 3. 2017 uplynulo už 28 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec a dedko Karol Mihál a 21. 4. 2017
uplynulo 21 rokov od smrti našej mamy a babky
Heleny Mihálovej. S láskou spomína dcéra a syn
s rodinou.

Opustili nás:
Janka Vaníková, Mária Čuriková, Štefan Liso,
Katarína Horňáčková, Mária Štibranyová, Jozef Lehocký,
Emília Klčová, Anton Černuška.

Dôležitý oznam
Podmienky pri zverejňovaní smútočných spomienok:
Krátky text a fotograﬁu treba doniesť na oddelenie kultúry a športu
na MsÚ do uzávierky novín.
Po uzávierke novín spomienky neberieme - dátumy uzávierok:
15. 5., 12. 6., 11. 7., 14. 8., 12. 9., 17. 10., 14. 11., 8. 12.
Ak je text príliš dlhý, redakcia má právo príspevok skrátiť, upraviť
alebo neuverejniť.
Ďakujeme za pochopenie.

Ivan Kosiba
Dňa 1. mája uplynie 14 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel a otec Ivan Kosiba. S láskou
spomínajú manželka a synovia Juraj a Ivan.

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynulo 7 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná mama, babka a prababka Helena Češková. Kto ste ju poznali, venujte
jej tichú spomienku. S láskou spomína dcéra
Jaroslava a syn Ján s rodinami.
Jozef Hujo
Dňa 19. 3. 2017 uplynulo 50 rokov, čo sa nám narodil náš drahý syn Jozef Hujo a 18.4. 2017 uplynulo
15 rokov od jeho smrti. Na toto smutné výročie si
s láskou a bolesťou spomínajú rodičia, bratia Libor, Daniel a Emil s rodinami, dcéra Andrejka s
rodinou a syn Jozef. Kto ste ho poznali, venujte mu
krátku modlitbu a spomienku.
Eduard Kormendy
Dňa 29. februára uplynul rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dedko Eduard
Kormendy. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú milujúca manželka, dcéry a synovia, vnučka
a vnuci a ostatná rodina.

Bohumil Doležel
Dňa 9. marca sme si pripomenuli 19. výročie, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel,
ocko, dedko a pradedko Bohumil Doležel. Ostal si
navždy v našich srdiečkach.

Jaroslav Černák
Dňa 5. mája si pripomíname smutné prvé výročie,
čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Jaroslav Černák. S láskou v srdci
a smútkom v duši spomína celá rodina.

Bohumil Solík
Dňa 14. 3. 2017 uplynul rok od poslednej rozlúčky
s mojím drahým manželom, otcom a starým otcom Bohumilom Solíkom. Rok prešiel, ale bolesť
ostala. Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú
spomienku. Smútiaca rodina.

Monika Búziková
Dňa 10. marca uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná dcéra, sestra a matka Monika
Búziková. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú matka, sestra a celá
rodina.

Metod Škrabala
Dňa 1. mája uplynie rok, čo nás navždy opustil náš
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Metod
Škrabala. S láskou spomína smútiaca rodina.

Spoločenská kronika
Narodili sa nám zlatíčka:
Ela Matuščinová, Aneta Mačková, Sára Tlapáková,
Oto Lietava, Martin Palkech.
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Rudolf Michalisko
Dňa 15. marca uplynulo 9 rokov, odkedy nás navždy opustil drahý manžel, otec a dedko Rudolf
Michalisko. S láskou a úctou spomína manželka
a synovia Peter a Rudolf.
Gabriel Marček
Odišiel, keď času žitia mal ešte dosť, keď sme sa
spolu tešili a z jeho lásky mali radosť. Zostali nám
slzy a v srdci bôľ, keď osud taký krutý bol. Dňa 7.3.
uplynulo 17 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, otecko a deduško Gabriel Marček. S láskou
spomína manželka, synovia Ivan a Stano s rodinami a dcéra Vierka s rodinou.
Viera Straková
Dňa 24. 4. 2017 uplynulo 5 rokov, čo Tvoje srdce
prestalo biť a Ty si nás musela opustiť. Srdcia nás
žiaľom zaplavili, nie je dňa, kedy by sme na Teba
nemysleli. Zostávaš tu navždy s nami. Kde? No
v našich srdciach, mami. S láskou spomínajú deti
s rodinami, mama a manžel.

JUDr. Gustáv Karika
Dňa 14. apríla uplynul rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec, dedko a pradedko JUDr. Gustáv
Karika. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti
a vnúčatá s rodinami.

Agnesa Galková
Dňa 17. marca uplynuli dva roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná matka, manželka
a babka Agnesa Galková. Tí, ktorí ste ju poznali
a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Emil a deti s rodinami.
Mária Lackovičová
Dňa 12. 4. 2017 uplynul rok, čo nás opustila naša mamička a babička
Mária Lackovičová. S láskou spomína syn Peter, dcéra Ivana s rodinami a ostatní blízki.
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ŠPORT

Apríl 2017

60 rokov športu v Novej Dubnici

Pri
príležitosti
výročia
štatútu mesta je vhodná
chvíľa pre ešte žijúcich pamätníkov zaspomínať si,
a mladším dať do povedomia,
čo všetko sa v oblasti športu
udialo v našom meste.
Podobne ako boli zložité
začiatky bežného života, tak
ťažko zapúšťal korene aj šport.
Keď si uvedomíme, že existovalo jedno hlinené ihrisko,
slúžiace všetkým, najviac futbalistom a hádzanárkam. Ako
šatňa slúžila búda správcu
nezabudnuteľného pána Hrankaja.
Zlepšením bol škvarový
povrch a výstavba dnešného Domu športu (rok 1964).
Súčasne s budovaním štruktúr
mesta pribúdali aj športové
zariadenia. Okrem vedenia
mesta významne pomáhali
najväčšie výrobné strojárske
podniky, hlavne projektovým
a materiálnym vybavením.
Silným potenciálom bol elán
obyvateľov a preto väčšina stavieb vznikala formou – dnes už
neznámej – akcie Z (zadarmo).
Týmto spôsobom bol vybudovaný napríklad futbalový
štadión s atletickou dráhou,
ubytovňa, dokončené letné

kúpalisko, výstavba tenisového areálu. Významným zlepšením podmienok bolo dokončenie športovej haly s krytou
plavárňou v roku 1975. Stolnotenisovej herne s komfortným
vybavením a ďalších športovísk. Výstavbu viacúčelovej
haly pre 1500 divákov zastihli
spoločenské zmeny režimu
a tak sa z nej stal výrobný podnik. Nedá sa nepripomenúť, že
zásluhou niekoľkých nadšencov bol vybudovaný a fungoval
lyžiarsky areál s dvoma vlekmi
– Zliechov Javorinka.
Historickým bolo rozhodnutie štátnych orgánov o pridelení patróna športu. Stali
sa ním ZVS Dubnica nad Váhom. Vznikol športový klub
TJ Slovan ZVS Nová Dubnica.
Postupne zastrešoval oddiely
deviatich druhov športov. Bolo
v ňom organizovaných až 1200

mladých ľudí. Klub udržiaval
družobné kontakty so zahraničnými krajanskými mestami Békéscaby, Nového Sadu
a Krakówa.
Nová Dubnica bola športovým pojmom v celej ČSSR.
Dôkazom toho bolo napríklad
35 ročníkov medzinárodných
turnajov v hádzanej dorasteniek. Športoviská boli v tých
časoch na takej úrovni, že ich
využívali štátne reprezentácie
na sústredenia mládežníckych
športovcov. Boli organizované
športové akadémie, ktoré obdivovali aj zahraniční odborníci. Stolnotenisová herňa bola 7
rokov domovom extraligovej
Dukly Trenčín. Organizovali
sa v nej nielen MČSSR, ale aj
ME juniorov. Nadšenie silnej
populácie mladých pre pohybovú kultúru bolo tak silné, že
vznikala rivalita medzi ženami

o priestor na cvičenie v športovej hale v odbore ZRTV. Plaváreň bola naplno využívaná
denne do 22.00 hod. Turistický
oddiel založil a organizoval
pochod N 25-ka s početnou
účasťou.
Tieto a ďalšie príklady sú
svedectvom, že šport bol
súčasťou života a pýchou Novej Dubnice.
Z archívnych materiálov a
spomienok pamätníkov vybral M. Ondřejíček.

Plavecké preteky
V stredu 12. apríla sa konali
plavecké preteky pre žiakov
ZŠ v Novej Dubnici.
Podujatie organizovalo oddelenie kultúry a športu, MsÚ.
Zmerať si rýchlosť v plávaní prišli žiaci v družstvách,
dievčatá a chlapci 5. - 9. ročníkov ZŠ.
Diplomy a medaily víťazom
odovzdal zástupca primátora

Bc. Pavol Pažítka a riaditeľ ZŠ
na Ulici J. Kráľa Mgr. Martin
Staňo.
Víťazom srdečne gratulujeme a ďakujeme všetkým
zúčastneným- vyučujúcim za
meranie časov, deckám za to,
že v súťaži odovzdali maximum. Boli ste skvelí a odvážni
zmerať si sily.
J. Bajzíková

V ďalších vydaniach NDZ
sa dočítate o jednotlivých druhoch športov. Preto radi privítame svedectvá, spomienky,
fotograﬁe a iné materiály od
občanov – hlásiť sa môžete na
oddelení kultúry a športu na
MsÚ, poprípade na tel. čísle
0911 263 380.

Víťazi plaveckých pretekov.

Výstavba hádzanárskej šatne v roku 1973.

Naša bronzová prípravka
Vážení športoví priatelia, dňa
19. 3. 2017 sa naši malí prípravkári U8 zúčastnili na medzinárodnom turnaji v Korni.
Prihlásených bolo 13 mužstiev, rozdelených do dvoch
skupín. V skupine odohrali zápasy s Frýdkom Místkom, Raków Czestochowa, Šamorínom,
FC Slovania, Spartakom Trnava B a Dúbravkou. Postúpili
z druhého miesta do semiﬁnále. Narazili na FC Baník Horná

Malí prípravkári U8 na turnaji v Komi.

Nitra, s ktorým prehrali 2:4.
O tretie miesto si zahrali so
Spartakom Trnava A, vyhrali
2:1.
Ďakujeme chlapcom za to,
akým bravúrnym spôsobom
a až ľahkosťou zvládli turnaj
v Korni. Stálo to nemálo „nervov“, ale 3. miesto na tak super
obsadenom medzinárodnom
turnaji je veľkým úspechom
nielen pre samotných chlapcov,
trénerov, ale aj klub.

Výsledky:
N.Dca - Frýdek Mistek(cz) 4:1 / N.Dca - Šamorín 5:3 / N.Dca Rakow Czestochowa(pl) 5:1 / N.Dca - FŠ Slovania 5:0 / N.Dca Spartak Trnava B 2:4 / N.Dca - FKP Dúbravka 5:0 / N.Dca - Baník
Horná Nitra 2:4 / N.Dca - Spartak Trnava A 2:1.

Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
Klub slovenských turistov Kolačín a Mesto Nová Dubnica vás pozývajú na 35. ročník turistického pochodu NOVODUBNICKÁ 25-ka Ivana Markoviča v sobotu 13. mája 2017. Štart: 7. h – 9. h Hostinec na Lúčkach Kolačín (pešie 7 a 20 km + cyklotrasy)
a Mierové námestie v Novej Dubnici (pešia 25 km + cyklotrasy).
PEŠIE TRASY: 7 km: Kolačín - nenáročný výstup na Markovicu, môžu ju absolvovať aj rodičia s malými deťmi - Kolačín.
20 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch - Medzihorie - Kolačín.
25 km: Nová Dubnica - Dubovec - Pliešky - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch
- Medzihorie - Kolačín.
CYKLOTRASY: 25 km: Kolačín - Ilava - Pruské - Nemšová - Kolačín. 40 km: Kolačín - Gilianka - Chrástková - Krivoklát - Bohunice
- Bolešov - Kolačín. Akcia sa koná za každého počasia a na vlastnú zodpovednosť.
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