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Privítanie do života...

Braňo Jobus predstaví Žubrienky inštalatérky.
Viac sa dočítate na strane 6.

Matúš Lamačka sa karate venuje od svojich 5. rokov.
Dočítate sa na strane 8.

Primátor Peter Marušinec vítal najmenších Novodubničanov.
Viac na strane 5.

Športový duch, ako aj zmysel pre humor,
nášmu primátorovi rozhodne nechýba
Športového ducha, ako aj
zmysel pre humor, Peter Marušinec rozhodne nezaprie.
Primátor Novej Dubnice
prijal netradičnú výzvu a 27.
marca sa dobrovoľne ukázal
v naozaj nezvyčanej situácii,
v ktorej by ho očakával asi
málokto. Svoje sily si v novodubnickej plavárni zmeral
so žiakmi 5. až 9. ročníka základných škôl z Novej Dubni-

Máme o 10 rokov
čistejší les

ce a z Nemšovej. Takmer 70
súťažiacich čakalo na konci
plaveckých pretekov obrovské prekvapenie a príjemné
spestrenie. Tí najlepší z najlepších plavcov zviedli s novodubnickým primátorom aj keď
nerovný, ale o to zaujímavejší
a napínavý súboj. Kto vyšiel
z nerovného súboja ako víťaz,
sa dočítate na strane 8.
(pokračovanie na 8. strane)

Študenti z Novej Dubnice opäť v Dubne
Mesto DUBNA v Moskovskej
oblasti je jedným z partnerských miest nášho mesta. Na
základe tohto partnerstva sa
medzi mestami organizujú
vzájomné návštevy, obchodné stretnutia s novodubnickými podnikmi a podnikateľmi a iné podujatia.
Jedným z nich je už tradičný
pobyt študentov našej strednej
školy v tomto rozvíjajúcom sa
meste, ktoré má štatút mesta
vedy.

Pri predchádzajúcej návšteve cestovalo do Dubny 5
dievčat z gymnázia, tento rok
to bolo 6 chlapcov z technického lýcea. Štúdium v tejto
novodubnickej strednej odbornej škole je zamerané na informačné technológie v spojení
s elektronikou a v súvislosti
s cestou do Moskovskej oblasti je príznačné, že sa v nej
študuje ruský jazyk. Počas
šesťdňovej cesty mali študenti
čo robiť, aby zvládli spracovať
množstvo zážitkov a poznat-

kov, ktoré im prinášal bohatý
program pripravený partnerskou stranou.
Hlavná časť našej návštevy
sa odohrávala na akademickej
pôde. V rámci medzinárodnej univerzity sme si najskôr
obzreli jej športové centrum
a následne odborne zamerané oddelenia - prototypové
centrum, odbornú technickú
školu a laboratórium tenkých
vrstiev. Bolo pre nás určite
zážitkom sledovať, ako sa pred
našimi očami zrodila lítiová

nabíjateľná batéria v posledne
menovanom laboratóriu. Študentský život sme mali možnosť okúsiť na súťaži umeleckej tvorivosti „Studentskaja
vesna“, a keďže najmladší študenti tamojších univerzít sú
rovesníkmi našich maturantov, tak sa postupne začali
nadväzovať aj osobné kontakty
v prostredí študentského internátu, kde sme boli ubytovaní.
(pokračovanie na 4. strane)

Už po desiatykrát bude les opäť krajší. Foto: J. Pastieriková.
Desať rokov akcie „Vyčistime si les Nová Dubnica“ by si iste zaslúžilo nejaké ohliadnutie sa za tým, čo sme za ten čas dosiahli
a zažili. Pravda je taká, že to je presne to, čo píšem skoro každý
rok. Namiesto toho by som vám v krátkosti radšej uviedol zopár
faktov o tohtoročných dvoch stretnutiach a uviedol aj niekoľko
našich myšlienok a túžob do budúcnosti.
(pokračovanie na 4. strane)

Slovko pre manželov
Ľudia väčšinou vstupujú do manželstva
na základe zaľúbenosti, v domienke,
že silné city vzájomného očarenia sú
dostatočné na to, aby ich manželstvo
prežilo. Zaľúbenosť sa skôr či neskôr
nevyhnutne vytratí, a potom, ak nevedia,
ako budovať lásku, ktorá sa rozvíja
s časom, ich korene sa nedokážu spojiť
a ich manželstvo vyschne.
Skutočná láska zahŕňa konanie. Znamená to vyjsť zo seba a
naplniť potreby toho druhého, často na úkor seba. Znamená
z lásky k druhému pomôcť mu pri práci, aj keby sme radšej
pozerali televíziu. Znamená to, sadnúť si a porozprávať sa
s partnerom, aj keby sme radšej robili inú prácu. Môže to
znamenať objať partnera vtedy, keď vieme, že mal ťažký deň.
Iba tento druh lásky môže byť oporou manželského vzťahu
počas mnohých rokov a priviesť ho k zrelosti a hĺbke.
Návšteva študentov Spojenej skoly sv. Jána Bosca z Novej Dubnice v Dubne. Foto: archív Spojenej školy sv. J. Bosca.

Štefan Wallner, SDB
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Poskytnutie dotácií
z rozpočtu mesta
Z rozpočtu miest a obcí sa
v zmysle právnych predpisov
môžu poskytovať dotácie, a to
na konkrétne úlohy a akcie vo
verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia. Mesto
Nová Dubnica aj v roku 2018
podporí všeobecne prospešné služby a prispeje na rozvoj
verejnoprospešných cieľov organizácií formou poskytnutia
dotácií z rozpočtu mesta na
základe predložených žiadostí. Mestské zastupiteľstvo

v Novej Dubnici na svojom
zasadnutí dňa 28. 2. 2018
uznesením č. 5 schválilo rozdelenie poskytnutia dotácií
z rozpočtu mesta na rok 2018
pre občianske združenia, neziskové organizácie a právnické osoby podľa priloženej
tabuľky.
Ing. Danka Šišková
vedúca ekonomického
oddelenia

Názov žiadateľa

Schválené
dotácie 2018

Ochrana pred požiarmi

4 500,00

DobrovoĐný hasiþský zbor ND - Kolaþín

4 500,00

Telovýchova a šport

21 950,00

Klub slovenských turistov Kolaþín
KSD hokejbalové družstvo
Mestský klub stolného tenisu, N. Dca
FK Nová Dubnica
FK Nová Dubnica - letný tábor
OSA - Športová akadémia
Športový klub VICTORY STARS
Tenisový klub Nová Dubnica
TJ Družstevník Kolaþín N. Dca
Aktivity DW Klub

600,00
300,00
1 200,00
9 000,00
600,00
850,00
1 600,00
700,00
6 600,00
500,00

Obþianske a záujmové združenia

6 850,00

Dychový orchester a mažoretky N.Dca
Miešaný spevácky zbor N. Dca
Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA, N. Dca
OVEýKOVO
LT-Len Tanec

Náboženské a iné spoloþenské služby

4 500,00
800,00
800,00
400,00
350,00

13 050,00

Klub paliþkovanej þipky N. Dca
Detská organizácia FÉNIX N. Dubnica
Slovenský rybársky zväz, obv.org.2 - N. Dubnica
Združenie seleziánov - DOMKA
Únia žien Slovenska, N. Dca
Združenie obþanov káblovej televízie IBV Miklovky
SORELA
Miestny odbor Matice slovenskej

Vzdelávanie

500,00
600,00
600,00
500,00
500,00
350,00
5 000,00
5 000,00

0,00

Spojená škola sv.J.Bosca

0,00

Zariadenie sociálnych služieb

750,00

Združenie klubu dôchodcov

750,00

Sociálne zabezpeþenie

2 900,00

Asociácia nepoþujúcich Slovenska - ANEPS
Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kolaþín
Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica
Klub Venuša, N. Dubnica
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica
Agentúra sociálnych služieb-ASS n.o., Dubnica n/V.

SPOLU

150,00
150,00
400,00
600,00
360,00
700,00
540,00

50 000,00

Ocenenení učitelia
z Novej Dubnice
Práca s deťmi nie je ľahká,
rodičia by vedeli rozprávať.
Povolanie učiteľa nie je jednoduché,nekončí sa posledným zvonením a nezačína
prvým.
Dobrý pedagóg hľadí do detskej duše, nielen učí a vzdeláva, ale formuje a tvaruje človeka. Veľa času ubehne, kým sa
z nevinného dieťaťa stane
osobnosť. Dieťa je ako neobrúsený diamant a učiteľ ako zdatný remeselník, ktorého prácu
nemožno vyvážiť zlatom, ale
vďakou a úctou ktorú si prá-

Zápis v Základnej škole na Ulici Janka
Kráľa - budú z nich školáci...

Prvé chvíle v školských laviciach. Foto: ZŠ J. Kráľa.

Prvé zamyslenie nad prvou úlohou v škole. Foto: ZŠ J. Kráľa.

V živote človeka je niekoľko
dôležitých míľnikov. Jedným
z nich je určite i zápis do 1.
ročníka ZŠ. Ten je rovnako
dôležitý pre predškolákov
a ich rodičov, ako aj pre nás,
učiteľov.

„prvých skúškach“ veľmi dobre, odchádzali od nás nielen
s darčekmi, ale i so spokojným
úsmevom . Spokojní sme i my,
pretože sme do ZŠ J. Kráľa,
v dňoch 10. a 11. 4. 2018 zapísali 72 detí, z toho 9 rodičov
požiadalo pre svoje dieťa o odklad plnenia povinnej školskej
dochádzky.

Všetci sa naň dôsledne pripravujeme, veď zápisu pred-

chádzali aktivity organizované
pre všetkých predškolákov
v meste – Deň otvorených dverí, Učitelia deťom – popoludnie
s rozprávkou a mnohé ďalšie.
Byť pripravený je najdôležitejší predpoklad úspechu.
Naše úsilie bolo úspešné
a môžeme konštatovať, že
predškoláci obstáli pri svojich

Turisti pomáhali pri
sadení stromčekov
Poznáte to, keď po pracovnom týždni vybehnete do hôr
a obklopí vás neskutočný pocit pokoja, ticha, harmónie,
a vy si konečne a doslova vydýchnete?
A teraz na jar, po dlhej zime,
je tento pocit ešte intenzívnejší. Myslím, že nikto z nás
nepochybuje o tom, že človek
potrebuje prírodu, ale občas
aj príroda potrebuje človeka.
Apríl je mesiacom lesov a nemožno ho osláviť lepšie ako
prácou v lese.
To si uvedomili i členovia
Klubu slovenských turistov
Kolačín, ktorí prijali výzvu
a žiadosť o pomoc pri výsadbe

Dr. O. Bulková

Turistická pozvánka

nových stromčekov.
V sobotu pred Veľkou nocou a aj o týždeň neskôr, sa
dali dohromady 6 členovia
KST Kolačín a pod taktovkou
Petra Lišku a p. Vanka sa im
podarilo zasadiť 2 300 nových
stromčekov. Výkon to bol obdivuhodný. Opäť sa potvrdilo, že
ak sa chce, dá sa všetko. Je dôkazom toho, že turisti dokážu
spolupracovať aj s urbárom,
lebo majú spoločný záujem –
zdravý les. V budúcnosti sa
určite podobná brigáda zopakuje, tak ak máte chuť, môžete
sa pridať. Lesu zdar!
-sk-

vom zasluhujú. Práca s deťmi
nie je ľahká, všetci rodičia by
vedeli rozprávať.
Primátor Novej Dubnice Peter Marušinec ocenil
v Kultúrnej besede 6 učiteľov
z rôznych škôl a Centra voľného škola v Novej Dubnici. Jana
Pružincová, Roman Mihalík,
Lenka Ibolyová, Jana Daubnerová, Marcela Dolovacká
a Jana Kyselicová si prevzali
z rúk P. Marušinca ocenenie
ako prejav vďaky a úcty za ich
záslužnú prácu.

Klub slovenských turistov Kolačín a mesto Nová Dubnica pozývajú všetkých milovníkov turistiky na Novodubnickú 25-ku
Ivana Markoviča, ktorá sa bude konať v sobotu 12. mája
2018 so štartom od 7.00 do 9.00 hod. nasledovne:
Štart trasy 7 km, 9 km a 20 km + cyklotrasy je od od Hostinca na Lúčkach v Kolačíne. Štart trasy 25 km + cyklotrasy je
z Mierového námestia v Novej Dubnici.
PEŠIE TRASY:
7 km: Kolačín - po žltej turistickej značke a miestnom značení
ku krížu pod Markovicou - Kolačín.
9 km: Kolačín - po žltej turistickej značke a miestnom značení
na Markovicu - Ostrý Vrch - Medzihorie - Kolačín.

Marián Michalko

20 km: Kolačín - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch - Medzihorie Kolačín.

Pozvánka

25 km: Nová Dubnica - Dubovec - Slimáková - Grófovec - Závrty - Kyšky - Kamenné vráta - Langáčska cesta - Ostrý vrch
- Medzihorie - Kolačín.

Stretnutie s občanmi
Primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec
si dovoľuje pozvať občanov mestskej časti Kolačín na
stretnutie primátora s občanmi, ktoré sa uskutoční dňa
9. mája 2018 o 18.00hod v Kultúrnom dome v Kolačíne.

Tešíme sa na našich budúcich prváčikov a na prácu
s nimi, veď „každý má v sebe
obrovský potenciál dobrých
vlastností i schopností, ktoré
treba postupom času prebúdzať“ (M. Schlesinger).

CYKLOTRASY:
25 km: Kolačín - Ilava - Pruské - Nemšová - Kolačín.
40 km: Kolačín - Gilianka - Chrástková - Krivoklát - Bohunice
- Bolešov - Kolačín.
Sadenie stromčekov členmi Klubu slovenských turistov
z Kolačína. Foto: archív KST Kolačín.

Štartovné: 1 euro, dôchodcovia 0,50 eur, deti do 6 rokov zdarma. Každý účastník ide na vlastnú zodpovednosť.

www.novadubnica.sk

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Kam s liekmi? Vieme, ako na to!
Ostali vám po chorobe nespotrebované lieky? Alebo
ste upratovali lekárničku
a vytriedili ste lieky (tuhé
i tekuté, pre ľudí i pre zvieratá) s uplynulou životnosťou expirované?
Na Slovensku je tradíciou,
že problém liekov ako odpadu
je horúcim zemiakom, ktorý
si pohadzovali lekári, lekárne
a obce s nejasným výsledkom.
Keďže lieky a liečivá, z ktorých
sú mnohé zároveň nebezpečným odpadom, by nemali končiť na klasických skládkach
odpadu, preto je potrebné zabezpečovať ich zber oddelene
od ostatných druhov odpadu.
Po prijatí nového zákona
o odpadoch, ktorý vstúpil do
úplatnosti v roku 2016, na

základe usmernení jednak
ministerstva životného prostredia, ale aj Štátneho ústavu
pre kontrolu liečiv (ŠÚKL),
je dohodnuté nasledovné: Fyzickými osobami – čiže nami,
bežnými ľuďmi nespotrebované lieky je povinná odoberať
a zhromažďovať každá verejná
lekáreň, ich zneškodnenie má
následne zabezpečiť na vlastné náklady Štátny ústav pre
kontrolu liečiv.
Takže
nespotrebované
a staré lieky nedávajte do kontajnerov, ani lekárovi, ani na
zberný dvor. Bezplatne ich
má povinnosť od vás odobrať
lekáreň, ktorá musí mať na
ich zhromažďovanie určený
a označený priestor, odobrať
od vás má lieky zodpovedný
pracovník lekárne. A to nie-

len lieky, ale aj použité ihly,
striekačky či ortuťové teplomery.
O tejto povinnosti vie každá
verejná lekáreň (na základe
metodického pokynu ŠÚKL
105/2016). Možno sa to le-

kárňam nepozdáva, ale život
s liekmi je ťažký a musíme sa
s ním popasovať.
Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia ŽP
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Odber pneumatík aj
na zbernom dvore
Oznamujeme občanom, že
po zmene zákona o odpadoch je opätovne možné
bezplatne odovzdávať opotrebované pneumatiky aj na
zbernom dvore.
Je to možné ale len za nasledovných podmienok: Pneumatiky budú len z osobných
automobilov. / Pneumatiky
budú bez diskov (disky sa
nepovažujú podľa zákona o odpadoch za súčasť pneumatiky,
preto musí byť pneumatika
bez disku. Disk vám odoberieme na zbernom dvore samostatne).
Tieto podmienky sú stanovené naším zmluvným
odberateľom - organizáciou
zodpovednosti výrobcov za
pneumatiky, iné druhy pneu-

matík nám neodoberú. Preto
vás žiadame o dodržiavanie
tohto pravidla. Okrem zberného dvora sú podľa zákona
miestom spätného odberu
opotrebovaných
pneumatík
aj všetci distribútori pneumatík - čo sú všetci predajcovia
pneumatík, ako aj autoservisy
a pneuservisy, ktoré vykonávajú výmenu pneumatík bez
ich predaja.
Veríme, že znovuzavedením
zberu opotrebovaných pneumatík na zbernom dvore (zároveň aj pri zvoze objemného odpadu, ak budú splnené vyššie
uvedené podmienky) zamedzíme výskytu pneumatík na
čiernych skládkach. Občanov
žiadame o rešpektovanie podmienok odberu opotrebovaných pneumatík.

Zmena otváracích hodín Zberného dvora v Novej Dubnici

Protipovodňové opatrenia
na Kolačínskom potoku

Oznamujeme občanom, že od 01. 04. 2018
budú otváracie hodiny zberného dvora
nasledovné:

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

Ako už obyvatelia Kolačína
zistili, počas marca pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p.,
závodu Nimnica, vykonávali
údržbu koryta Kolačínskeho
potoka v spodnej časti Odbojárskej ulice.

7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 17:00 hod.
7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 13:00 hod.

Toto by sme mali vedieť o Všeobecne
záväzných nariadeniach mesta
Sme Novodubničania, občania SR. V lepšom prípade
sa správame tak, aby naše
konanie bolo v súlade so zákonmi, predpismi. V horšom
prípade raz za čas nejaký
ten predpis či nariadenie
porušíme
(dodržiavanie
rýchlosti je asi problémom
všetkých motoristov). Vieme
vôbec, ktoré všetky predpisy
sú pre nás napísané?
Okrem Božieho desatora
máme na Slovensku právne
predpisy rôznych stupňov:
ústavu SR, ústavné zákony,
zákony, nariadenia vlády, vyhlášky orgánov štátnej správy, opatrenia orgánov štátnej
správy a všeobecne záväzné
nariadenia obcí a samosprávnych krajov.
Tým, že sú právne normy
zverejnené v zbierke zákonov,
sa má za to, že sa stali známymi pre všetkých, koho sa
týkajú – a tak Damoklov meč
visí nad nami všetkými. Poďme sa však spolu pozrieť na
naše „malé mestské zákony“ všeobecne záväzné nariadenia
mesta či obce.
Každá obec a mesto ich má
niekoľko. Niektoré totiž mať
musí – obciam to prikazujú
niektoré zákony, a niektoré
mať môže – obci to umožňuje
niektorý zákon. Všeobecne záväzné nariadenie – skrátene

im hovoríme VZN (čítaj vézeten) schvaľuje zastupiteľstvo
a platí pre osoby a subjekty
pôsobiace na území obce, či
mesta. Každé VZN musí rešpektovať ústavu a zákony SR.
Aby sme sa oboznámili s tým,
aké pravidlá, práva a povinnosti máme my, Novodubničania, upravené
našimi
novodubnickými VZN-kami,
postupne sa budeme venovať
niektorým z nich.
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2007 Mesta Nová
Dubnica o zeleni - Štatút zelene.
Toto VZN sme si mohli
a nemuseli vytvoriť – umožňuje nám ho zákon o ochrane
prírody a krajiny, ktorý hovorí,
že mesto si môže ustanoviť
podrobnosti o ochrane drevín,
ktoré sú súčasťou verejnej
zelene. Keďže verejná zeleň
je zeleň (rozumej trávnik,
stromy, kry, rastliny) prístupná všetkým občanom bez obmedzenia, znamená to, že je
to zeleň vo vlastníctve alebo
správe mesta – trávniky a porasty na námestiach, uliciach,
parkoch, dvoroch, ihriskách.
V tomto VZN sú stanovené povinnosti mesta vo veci údržby
a zakladania zelene – teda že
musíme kosiť, hrabať, ošetrovať dreviny, plieť a polievať
výsadby a podobne. Takisto

sú v ňom popísané aj práva
a povinnosti občanov pri užívaní verejnej zelene – právom
užívať zeleň je vlastne v úplnej
podstate právo dýchať kyslík, ktorý produkujú stromy a
kry vo verejnej zeleni, tešiť sa
z rozkvitnutej čerešne, ovoňať
lipu či agát, alebo zľahučka
prebehnúť po trávniku tak, aby
sme nevyšľapali v trávniku neestetické pachodníčky. Povinností a zákazov je samozrejme
viac, veď ide nám (dúfam, že
nám všetkým naozaj o to ide)
o to, aby bola verejná zeleň
nepoškodená, čistá, v dobrom
zdravotnom stave, bez psích
hovienok, aby nikto svojvoľne nerúbal stromy, či orezával hlava-nehlava. Preto sú
vo VZN popísané podmienky
na výrub drevín, podmienky
rozkopávok verejnej zelene,
podmienky ochrany zelene pri
stavebnej činnosti.
O tom, že je takéto VZN
na ochranu verejnej zelene
potrebné, svedčí aj dnešný
pohľad z okna: V trávnikoch
je niekoľko rozkopávok – po
celom meste sa kladie optický
kábel na internet a televíziu,
bolo niekoľko porúch vodovodov, plynovodu či elektriny.
Výsledkom sú síce zasypané
výkopy, no s množstvom kamenia a nerovností. Kosačky by si
pri májovej kosbe na takomto
povrchu „vylámali zuby“. Pre-

to podľa VZN o zeleni vydáva
mesto spoločnostiam, ktoré
idú rozkopávať verejnú zeleň
z dôvodu stavby, či opravy poruchy, povolenia na rozkopávku verejnej zelene, v ktorých
je určená lehota na uvedenie
verejnej zelene do pôvodného
stavu, takže tí, čo rozkopali,
musia aj zakopať, vyrovnať,
vyzbierať kamene, vyhrabličkovať a vysiať trávové osivo.
Práve teraz je obdobie, kedy
mesto preberá a kontroluje
úpravu rozkopávok z jesene
a zimy minulého roku.
Z druhého okna je vidno bytovku, ktorá zatepľuje fasádu
a opravuje balkóny – postavené lešenia, skladovanie materiálu a pohyb robotníkov spôsobili znečistenie trávnikov
(teda ich zvyškov), poškodenie
krov... Pri kolaudácii stavby
bude mesto takisto dôsledne
kontrolovať uvedenie verejnej
zelene do pôvodného stavu,
vrátane nahradenia poškodených drevín a revitalizácie
trávnikov.
Škoda len, že na verejnej zeleni si mnohí dovolia to, čo by
u seba na záhradke určite nestrpeli – a práve preto má VZN
o zeleni svoj význam.
Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia ŽP

Keďže koryto potoka bolo
v tomto úseku dlhodobo v zlom
stave – zanesené splaveninami, plytké - najmä v zimných
mesiacoch dochádzalo k vylievaniu vody na cestu a zamrznutá voda ohrozovala bezpečnosť cestnej premávky v tejto
lokalite.
Tak bolo i v túto zimu, nechcené klzisko na ceste trápilo
aj členov dobrovoľného hasičského zboru v Kolačíne, ktorí
pod vedením ich veliteľa p.
Lehockého vykonali protipo-

vodňový zásah a rozbitím ľadovej vrstvy zabezpečili plynulý
odtok vody v potoku, za čo im
patrí naša vďaka a chvála.
Požiadali sme o riešenie
situácie aj správcu vodného
toku - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., ktorý
následne vykonal s použitím
špeciálnej techniky prehĺbenie
a vyčistenie tohto úseku Kolačínskeho potoka.
Veríme, že vykonané opatrenia na niekoľko rokov zabránia
vyliatiu vody z potoka a takisto
veríme, že vlastníci pozemkov
v okolí nebudú svojimi svojvoľnými zásahmi (osádzanie provizórnych premostení a pod.)
stavať prekážky v toku potoka.
Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia ŽP

Prehĺbený a vyčistený úsek Kolačínskeho potoka. Foto: ŽP.
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Študenti opäť
v meste Dubna

V JINR pri konštrukcii urýchľovača častíc. Foto: archív
Spojenej školy sv. J. Bosca.
(pokračovanie z 1. strany)
Dubna sa nachádza 125
km severne od Moskvy a rozprestiera sa na oboch brehoch
rieky Volga. Rád tu vystupoval
pesničkár a básnik Vladimír
Vysockij, a ako mesto vedy je
Dubna hrdá aj na všetkých
akademikov, ktorí pôsobili v jej
medzinárodnom inštitúte jadrového výskumu (JINR).
Tieto miesta sme mali možnosť tiež navštíviť, hoci sme
sa mestom túlali v mrazivom
počasí a množstve snehu, ktoré zodpovedali skôr koncu decembra. Pre našich študentov
technického lýcea bolo jedným
z najzaujímavejších miest
múzeum raketovej techniky
s ukážkami už odtajnených
historických projektov leteckej, vojenskej a vesmírnej
technológie, ktorá v tomto
meste vznikala. V odborných
témach sme pokračovali v jednom z laboratórií inštitútu jadrového výskumu a v technologickom inovatívnom parku.
V JINR sme sa síce nemohli
dostať k bežiacim výskumným
experimentom, zato sme mali
unikátnu možnosť nahliadnuť
priamo do útrob urýchľovača
častíc, ktorý sa práve buduje.
Budú na ňom použité supravodivé magnety (chladené na
teplotu len 4,5 stupňa nad absolútnu nulu), ktorých výrobu
sme videli na vlastné oči. Vedci z celého sveta tu realizujú
základný výskum v oblasti
štruktúry hmoty – atómov, pričom tu už vzniklo aj niekoľko
nových prvkov zaradených do
periodickej sústavy prvkov.
Ide o obdobné laboratóriá, ako
sú známe laboratóriá v Európskej organizácii pre jadrový

výskum v Ženeve (CERN).
Vedci z celého sveta spolupracujú v týchto laboratóriách bez
vnímania politických a iných
rozdielov.
V inovatívnom-technologickom centre sme sa dozvedeli,
s akými projektmi (od medicíny cez nanotechnológie až
po IT technológie pre banky)
prichádzajú investori na ruský trh a ako im v tom mesto
Dubna, s podporou štátnych
fondov, pomáha.
Napriek technickému zameraniu našich študentov, bola
pre nich zaujímavá aj návšteva Moskvy a spoznávanie jej
architektúry, umenia a kultúry. Videli sme Červené námestie,
GUM-Gosudarstvennyj
Universaľnyj Magazin (najväčší obchodný dom v Rusku),
Boľšoj teater a absolvovali
prehliadku zbierky pokladov
v Kremli a tiež umeleckej výzdoby moskovského metra.
Takto naplnená partnerská
spolupráca našich miest priniesla našim študentom SOŠ
informačných technológií veľa
príležitostí zamyslieť sa nad
svojim ďalším smerovaním
v profesionálnom aj osobnom
živote. Keďže pre našich študentov sa snažíme byť školou,
ktorá im dáva možnosť vyniknúť, bola táto cesta po odbornej, jazykovej, cestovateľskej,
kultúrnej aj ľudskej stránke
veľkou a pozitívnou skúsenosťou.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa
na organizácii tejto cesty podieľali zo strany mesta Nová
Dubnica, po stránke organizačnej aj ﬁnančnej.
Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ školy

Laboratórium tenkých vrstiev. Foto: archív SŠ sv. J. Bosca.

Máme o 10 rokov čistejší les
Nová Dubnica...

Vyčistím si les, sa z roka na rok stáva populárnejšie. Foto: Michal Mikulík.
(pokračovanie z 1. strany)
Fakt č. 1: Okolie nášho
mesta je výrazne čistejšie ako
predtým. To dokazuje aj skutočnosť že vykonať obhliadku,
nájsť znečistené miesta a vytvoriť trasu, kadiaľ sa pôjde
čistiť, je hádam náročnejšia
úloha ako čistenie samotné.
Fakt č. 2: Tešíme sa vzrastajúcemu záujmu našich občanov, a aj ľudí z okolitých miest.
Tie najznečistenejšie miesta,
ktoré sme mali tento rok (takpovediac) prichystané, boli
vďaka veľkému počtu účastníkov vyčistené v priebehu pár
minút.
Fakt č. 3: Tak ako už minulý rok, aj teraz sme sa stretli
v dvoch termínoch. Sme veľmi
vďační, že v oboch termínoch

nám vyšlo krásne počasie
a vďaka tomu prišlo dosť ľudí.
Prvé stretnutie sa uskutočnilo
24. marca, kde prišlo 64 ľudí
a spolu sme na Dubovci vyzbierali 91 vriec odpadu. Druhé
stretnutie bolo naplánované
po veľkonočných sviatkoch, na
7. apríla a druhú stranu mesta
prišlo vyčistiť 40 ľudí a spolu
sme vyzbierali 30 vriec odpadu. Je to po prvýkrát, kedy
počet vriec je nižší ako počet
zúčastnených. A to je výsledok
desaťročného úsilia. Spolu, tak
tento rok, z našej prírody zmizne 121 vriec odpadu, ktorý do
nej nepatrí.
Fakt č. 4: Okrem práce sme
aj oslavovali. Na desiaty ročník
sme si pre vás pripravili aj dve
prekvapenia. Tým hlavným
prekvapením bol indián, ktorý

Vtedy a teraz... Foto: Michal Štefan.

pri spoločnom opekaní potešil
nie len tých najmenších. Ako
malú pozornosť sme rozdávali
vlastnoručne vyrobenú výročnú magnetku.
Takže
odpadu
riadne
ubudlo, ľudí je čím ďalej viac
a z brigády, z ktorej sme sa
voľakedy vracali celkom narobení, sa stáva príjemná spoločenská udalosť. Pokiaľ sa
myslenie niektorých ľudí nezmení, tak vždy bude čo čistiť.
Takže ďalší krok, ktorý sa nám
ponúka, je pomôcť pri výchove
našich občanov. Vytvoriť program a zapojiť do neho naše
základné školy, a dúfať, že od
detí sa to bude šíriť aj k dospelým. Naše veľké čistenie vždy
po zime sa možno transformuje na niekoľko malých počas
roka. Naša najväčšia túžba a
ambícia do budúcnosti je rozšíriť „Vyčistime si les“ aj do
iných miest.
Ako prostriedok pre tento
zámer zvažujeme vytvoriť mobilnú aplikáciu, ktorej účelom
by bolo na mape zaznamenávať znečistené miesta tak, aby
to na prechádzke mohol urobiť
každý z nás. Informácie takto
zozbierané by sa vždy zúročili pri príprave čistenia. Ak by
niekto z vás vedel pomôcť tento nástroj vytvoriť, môže nás
kontaktovať na adrese vycistimesiles.ndca@gmail.com alebo na FB v skupine Vyčistime

si les (Nová Dubnica).

Čistiť les po nespratníkoch
prišiel dokonca aj Indián.
V závere by som ešte rád poďakoval pracovníkom TEKOS
Nová Dubnica, ktorí už desať
rokov po nás vždy vyzbieraný
odpad zvážajú na zberný dvor.
Vďaka patrí aj odd. životného
prostredia a odd. kultúry, kde
sú ľudia - dievčatá, ktoré nás
podporujú od začiatku. Ďakujem každému z Vás, čo ste
kedy priložili ruku k dielu, je
mi cťou s Vami zbierať a teším sa, že mnohých z Vás už
dnes považujem za priateľov.
No moja najväčšia vďaka však
patrí Tebe, Dáška Štofaníková.
Tebe, lebo Ty si urobila prvý
krok, pre ktorý aj ja dnes žijem kúsok zmysluplnejší život
a ľudia v meste majú o 10 rokov čistejší les.
Michal Štefan

Krása frivolitkovej čipky v Panorexe
V októbri 2017 sme mali možnosť v Panorexe popri našich
paličkovaných čipkách obdivovať aj práce našich priateliek z Košíc, zhotovených
technikou
frivolitkovanej
čipky. Tieto práce nás, ako aj
návštevníkov, očarili.
Jemné práce z tenučkých
nití, vytvorené uzlíkmi, ktoré sa viažu pomocou prstov
a malej cievky - člnku. Všetko
potrebné na zhotovenie čipky,
na rozdiel od paličkovania, sa
zmestí do maličkej taštičky
a čipka sa dá robiť aj cestou
vlakom, či v aute.
Požiadali sme preto naše
priateľky, či by boli ochotné
nás naučiť túto techniku. Slovo dalo slovo, a tak 13. až 15.
apríla zavítali k nám, a 20 žien
z nášho klubu, ale aj záujem-

kýň z mesta a okolia pod ich
vedením začalo vnikať do tajov
tejto zaujímavej čipky .
Prvý deň nás prsty neposlúchali, uzlíky sa nám všelijako tvorili, nite motali. Postupne sa nám začínalo dariť,
uzlíky sa po niti pohybovali ako
bolo potrebné, pikôtky mali potrebný tvar. A už tu boli prvé
slzičky, prvé oblúčiky. K člnku
pribudlo i klbko, potom aj druhý člnok. Vznikli prvé výrobky.
Tri dni ubehli ako voda. Ani
sme sa nenazdali a už sme sa
lúčili s priateľmi z Košíc. Teraz je len na nás, aby sme to,
čo nás naučili, využili na zmysluplné využitie voľného času
a tvorbu výrobkov touto zaujímavou technikou.
Klub paličkovanej čipky
Nová Dubnica

Prvý deň prsty neposlúchali, na tretí to však už išlo ako po masle. Foto: Klub paličkovanej čipky.
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Choreograﬁe tancov tvorí M. Furmánková a prispôsobuje ich
veku a schopnostiam žiaka. Foto: Petra Hrehušová.

Koncert Mira Jaroša pre deti bol beznádejne vypredaný.
Foto: G.B.

Novodubnickí učitelia sa dočkali ocenenia, aj vystúpenia detí
z folklórneho súboru Kolíska. Foto: Petra Hrehušová.

Novou Dubnicou burácali naleštené dvojkolesové tátoše.
Foto: Peter Jelínek.

Prekladateľka M. Sládečková bojovala o svojho muža M.
Mňahončáka s D. Kavaschovou v kine Panorex. Foto: G. B.

Tradičné kváskovanie prilákalo do Kultúrnej besedy viac
ako 120 žien. Foto: archív oddelenia kultúry.

Uvítanie detí do života
Najmenší Novodubničania sa 10. apríla zúčastnili svojej prvej oﬁciálnej, z mnohých ďaľších významných udalostí vo svojom živote. Primátor Peter Marušinec ich spolu s ich rodičmi v Kultúrnej besede
slávnostne privítal do života. Z nových prírastkov nemajú tak obrovskú radosť len ich rodičia, súrodenci, babky a dedkovia a celé rodiny, ale aj všetci Novodubničania sa tešia z pribúdajúcich ratolestí.
Detské ihriská, ulice mesta a školy tak nestíchnu a Novou Dubnicou sa bude aj naďalej niesť detská vrava a smiech. Peter Marušinec poprial novým obyvateľom nášho mesta, nech ich životom sprevádza
šťastie, radosť a smiech, nech svojim rodičom vylúdia úsmev na tvári, nech sa mesto aj vďaka ním rozžiari, rodičia budú na nich právom hrdí a rozšíria rady slávnych a úspešných rodákov z Novej Dubnice.

Deti uvítané do života. Foto: Mário Badík.

Primátor P. Marušinec privítal najmladších
novodubničanov. Foto: Mário Badík.

Uvítanie do života spestrilo aj krátke
kultúrne vystúpenie. Foto: Mário Badík.

V Kultúrnej besede sa rozdávali úsmevy
a darčeky pre najmenších. Foto: Mário Badík.

Tvorivé veľkonočné dielne
Významné sviatky si zasluhujú špeciálnu prípravu. Jedným z takýchto sviatkov je aj Veľká noc a to nielen pre kresťanov. Svoje miesto vo veľkonočné dni tu majú rôzne zvyky, tradície, či príprava rôznych
jedál a pokrmov. V kine Panorex sa aj tento rok snažili priblížiť rôzne ľudové zvyky a tradície z okolia Novej Dubnice na tradičných veľkonočných tvorivých dielňach. Na svoje, si tak, ako po minulé roky,
prišli obyvatelia Novej Dubnice, i tí z blízkeho okolia, od najmenších, po najstarších. To svoje si tu našiel každý a ľudové zvyklosti tu návštevníkom priblížili rôzni remeselníci, či výrobcovia. Návštevníci sa
mohli nielen pokochať nádhernými veľkonočnými vajíčkami – kraslicami, či prútenými výrobkami, ale dokonca si mohli ich výrobu aj vyskúšať.

Tradičné remeslá na tvorivých veľkonočných dielňach. Foto:
Mário Badík.

Tvorivé veľkonočné dielne. Foto: Mário Badík.

Zdobené veľkonočné vajíčka nesmeli chýbať. Foto: Mário
Badík.
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ZÁBAVNÝ PROGRAM, TO NAJLEPŠIE OD...
Streda 16. mája 2018 o 18:00 hod.
kino Panorex , Vstupné: 11 eur.
Účinkujú: Veselá trojka Pavla Kršky, Progres z Čerenian,
Kysucká vrchárska heligónka. Moderuje Števo Hruštinec.

NECHAJTE SA POZVAŤ
KÝM KOHÚT NEZASPIEVA
Sobota 5. mája o 19:00 hod.
pivnica pod kinosálou kina Panorex

DNI MESTA 2018
Oslavy 61. výročia
založenia Novej Dubnice
Piatok 1. júna 2018
Mierové námestie:
17.00 Otvorenie Dní mesta - slávnostný príhovor primátora
17.05 Koncert ľudovej hudby LEO BAND
18.30 Koncert KOLLÁROVCOV
20.00 Tanečná zábava s REPLAY BANDOM

Veselá trojka

Jedno z najlepších divadelných predstavení sezóny, v prevedení divadelného súboru Hugo, ktorý sa po mnohých muzikáloch,
drámach a komédiach, popasuje pod režisérskou taktovkou Andreja Škvara s tragickou komédiou Kým kohút nezaspieva.
Príbeh desiatich zdanlivo náhodne vybraných ľudí umiestnených v pivnici jedného malého mesta počas nacistickej okupácie
Slovenska. Pomaly sa začínajú vynárať fakty, vykresľovať charaktery a príbeh začína naberať nebezpečné tempo.
Vstupné: 5€.

Sobota 2. júna 2018
Mierové námestie:
Celodenný kultúrno-zábavný program
Mesto deťom, deti mestu
10.00 Braňo Jobus deťom - ŽUBRIENKY INŠTALATÉRKY
11.00 Hry, súťaže, balóniky, tancujeme s Mirkou
12.00 Naj psík Novej Dubnice - súťaž, prehliadky, ukážky
14.00 Program NOVODUBNICKÝCH ŠKÔL
16.00 Divadlo ŽIHADLO – Cirkus PELELE
17.00 Tanečná škola pre deti so skupinou LT TANEC
9.00 – 16.00 Remeselnícke a farmárske trhy

Progres

Roztancujme celé námestie
18.30 Koncert VRBOVSKÝCH VÍŤAZOV - world music
20.00 Koncert INÉ KAFE
22.00 Videomaping
22.15 Oldies party s DJ Majkym
Sprievodné akcie:
atrakcie pre deti (bungee trampolina, vodné bubliny, šmýkačka, lezecká stena, rozprávkové postavy v nadživotnej
veľkosti), prezentácia hasičov, raketomodelárov, súťaže s
Domkou a skautmi, rozdávanie cukrovej vaty, prezentácia
MSM GROUP Dubnica a iné...

Kysucká vrchárska heligónka

Nedeľa 3. júna 2018
15.00 Spoločný koncert Miešaného speváckeho zboru Nová
Dubnica a Detského speváckeho zboru s Ninou Kohotovou
z Trenčína

Informácie o programoch: oddelenie kultúry a športu MsÚ
Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484, kl. 110 a 112.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Števo Hruštinec

Novinky v knižnici
Ken Follett:
Ohnivý stĺp
Píše sa rok 1558 a stredoveké
mesto Kingsbridge je rozdelené náboženským sporom. Moc
v Anglicku sa presúva medzi
katolíkmi a protestantmi. Ned
Willard sa chce iba oženiť
s Margery Fitzgeraldovou. No
keď sa milenci ocitnú na opačných stranách náboženského
sporu, všetko sa skomplikuje
- zdá sa, že láska Neda a Margery sa nenaplní...

J. P. Monninger:
Mapa, ktorá vedie k tebe
Mladá Heather si už mapu svojho života nakreslila. Po vysokej
chcela cestovať po Európe,
v septembri by sa vrátila a začala sľubnú kariéru v newyorskej
banke. Lenže potom nastúpi
do nočného vlaku a zoznámi sa
s vášnivým cestovateľom Jackom. Ten nezmení len smer jej
cesty, ale aj života. Spolu putujú
po stopách denníka Jackovho
starého otca.

www.novadubnica.sk

World
Challenge Day
31. máj 2018
ŠPORTOVÝ DEŇ V NOVEJ DUBNICI!
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 - 16:00 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
15:00 - 16.00 Gymnastika
15:30 - 16:30 Pohybové hry
16:00 - 17:30 Detský foklórny súbor Dubinka
10:00 - 12:00 Cvičenie na námestí
Seniori vs. Juniori - zúčastní sa viac juniorov či seniorov?
12:00 - 19:00 Tenisové kurty
Prineste si vhodnú tenisovú obuv, vlastné rakety a loptičky
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 - 17:30 Stredisko saleziánov DOMKA
Futbal, hokejbal, basketbal, volejbal, nohejbal, lakros, stolný tenis, boxerské vrece
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
DiscGolf - Spojená škola sv. J. Bosca
Ponúkame pre verejnosť vstup na DiscGolfové ihrisko v areáli
Spojenej školy sv. Jána Bosca. Hra je vhodná pre všetky vekové
kategórie, páry/skupiny/rodiny príp. aj jednotlivcov. S vlastným,
alebo od nás zapožičaným diskom - letajúcim tanierom - sa hádže
z určených „odhodísk“. Pri lete disku ku košu vo vzdialenosti cca
40-150m treba prekonávať rôzne prekážky (stromy, kríky, výškové
prevýšenia...). Víťazom je tá osoba, ktorej sa podarí celé ihrisko,
spočívajúce u nás zo 6 odhodísk smerom na 3 koše resp. „jamky“,
odohrať na čo najmenej hodov. DiscGolf park VALDOCCO v areáli
Spojenej školy sv. Jána Bosca je k dispozícii verejnosti celoročne
v čase mimo školského vyučovania.

OZNAMY
Spomienky a poďakovania
Janka Černá, rodená Berová
Dňa 29. apríla uplynie rok, kedy nás navždy
opustila milovaná mama, babinka, dcéra
a manželka Janka Černá, rodená Berová. Kto
ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Veľmi nám chýba. S bolesťou v srdci spomína dcéra Janka s rodinou, syn Vladko, mama,
brat Emil a manžel Ladislav.

Emil Filípek
Čas beží nemilosrdne. Už je to 7 rokov, čo nás
navždy opustil drahý otec, manžel a dedko
Ing. Emil Filípek. Chýbaš nám každý deň.
S láskou spomínajú dcéry, manželka a vnučky.

Emil Bero
Tento rok uplynulo 10 rokov od smrti otca,
dedka a pradedka Emila Bera. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Syn Miroslav s rodinou, vnučka Janka s rodinou a vnuk
Vladko.

Štefan Dolinay
Kto Ťa poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád,
nezabudne. Dňa 18. mája uplynie 20 rokov, čo
nás navždy opustil náš drahý manžel, otec
a dedko Štefan Dolinay. S láskou v srdci spomína manželka, dcéry a synovia s rodinami.

Peter Šupák
Dňa 18. apríla uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil Peter Šupák.Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku. Manželka s rodinou.

Daniel Tancer
Ďakujeme všetkým, ktorí 15. apríla 2017 odprevadili na poslednej ceste nášho milovaného manžela, otca, deduška, skvelého človeka
a úžasného trénera Ing. Daniela Tancera, na
ktorého s láskou spomínajú manželka s deťmi, vnúčatá, priatelia a známi.

Emília Drobná
Z úprimného srdca ďakujeme celej rodine,
všetkým priateľom a známym, ktorí sa 7. 3.
2018 prišli rozlúčiť s našou drahou zosnulou
manželkou, mamou, sestrou a babkou Mudr.
Emíliou Drobnou. Ďakujeme za slová súcitu
a kvetinové dary, ktoré ste doniesli na znak
Vašej úcty a lásky k blížnemu. Manžel Alino,
deti Braňo a Mirka, nevesta Saška a brat
Jozef s rodinou.

Štefan Petrík
Dňa 14. apríla uplynul rok od smrti nášho
otca a manžela Štefana Petríka. Ďakujeme
všetkým, ktorí mu venovali tichú spomienku.

Spoločenská kronika
Narodili sa nám zlatíčka:
Filip Kebísek, Lea Bežáková, Miriam Sopúchová, Lujza
Pištová, Jakub Kvasnička, Natália Pavlíková, Miroslava
Fulierová, Martin Skuhra, Melánia Mešťánek, Alžbeta
Kandráčová
Smútime:
Marian Hrabina, Karolína Plachká, Emília Žigraiová, Mária
Zlámalová, Anna Gjablová, Emil Hoždora, Róbert Kvoročka,
Ivan Rybák, Roman Slamka, Valéria Körmendyová

Hladáme pracovníkov
na letnú sezónu 2018
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o.
prijme pre prevádzku letného kúpaliska
v Novej Dubnici nasledujúcich
zamestnancov:
- plavčíkov
- pracovníkov do objektu občerstvenia a nápojov
- pracovníkov do pokladne
- upratovačky

PONÚKAME:

... a bohatý celodenný program na Mierovom námestí.

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: michalko@novadubnica.sk

Viera Straková
Dňa 24. apríla uplynulo 6 rokov, čo nás navždy
opustila naša drahá dcéra, manželka, mamička a babička Viera Straková. Venujte jej
s nami tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Ivan Kosiba
Dňa 1. mája uplynie 15 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel a otec Ivan Kosiba.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

16:00 - 18:00 Turistika s KST Kolačín
Nenáročná túra po okolí Kolačína. Štart: Hostinec Na Lúčkach
Kolačín

17:00 - 18:00 SALSATION®
Tancujeme na námestí so ZUZANOU BAČOVOU, elite inštruktorkou - javisko. Salsation je ﬁtness program, ktorý transformuje funkčný tréning do inovatívnych tanečných pohybov. Cvičenie je zábavné, plné vyjadrovania pocitov z hudby a tanca. Je
určené pre všetkých bez rozdielu veku. Príďte a zažite radosť
z tanečného pohybu!

Milan Karvaš
Dňa 15. mája uplynulo 10 rokov, odkedy nás
navždy opustil náš milovaný syn, brat a otec
Milan Karvaš. S láskou spomínajú rodičia,
dcéra Martinka a sestra Alenka.

Anton Černuška
Uplynul rok, čo nám odišiel z tohto sveta, ale
nie z našich sŕdc, môj manžel, otec, dedko
Anton Černuška. S hlbokou úctou a láskou
spomíname. Manželka, synovia Peter s manželkou, Anton, vnučky Kristínka a Katka, tiež
ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu
prosím tiež tichú spomienku. Vďačná manželka s rodinou.

15:00 - 18:00 Futbalové ihrisko Kolačín
TJ Družstevník Kolačín – futbal zábavne

16:00 - 18:00 Pétanque s V. Bezdedom
Vstup na tenisové kurty pri Dome športu - nenáročná spoločensko-športová hra, ktorú môže skúsiť každý
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prácu v mladom kolektíve
pracovný systém krátky/dlhý týždeň
jedno jedlo a nápoj denne zdarma
vstup na kúpalisko počas voľna grátis
príplatky za soboty a nedele
Práca je vhodná hlavne pre VŠ a SŠ študentov.
Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
V prípade záujmu volajte na t.č. 0907/ 581 218
a 0902/ 798 010.

Z bloku mestskej polície
Dňa 03. 03. 2018 o 04.20 hod. prijala hliadka mestskej polície
oznámenie o búchaní a kopaní mladého muža do vchodových
dverí bytového domu na Ul. Sady kpt. Nálepku, pričom svojím
konaním poškodil sklenenú výplň vchodových dvier. Muž po
príchode hliadky odmietol predložiť občiansky preukaz, nespolupracoval a začal byť agresívny. Nakoľko sa odmietal podrobiť
predvedeniu, boli voči 32-ročnému mužovi použité donucovacie
prostriedky. Za uvedený priestupok bola vec riešená v blokovom
konaní.
Dňa 10. 03. 2018 o 10.10 hod. hliadka mestskej polície na Trenčianskej ul. riešila oznámenie, kde matku slovne napádal jej syn,
ktorý bol pod vplyvom alkoholu. Hliadka po príchode na miesto
zistila, že 34-ročný muž nemal trvalý pobyt na uvedenej adrese
a bol požiadaný o opustenie bytu matky, čo aj učinil. O udalosti
vyrozumený Policajný zbor.
Dňa 30. 03. 2018 o 19.56 hod. prijala hliadka mestskej polície
oznámenie o mužovi, ktorý v bytovom dome na Ul. Sady Cyrila
a Metoda búcha na dvere cudzieho bytu. Hliadka preverením na
mieste zistila, že 36-ročný muž je pod vplyvom alkoholu, pomýlil si poschodie a nemal pri sebe kľúče od bytu, v ktorom býva
s kamarátom. Vo veci bolo osobe navrhnuté zotrvať do príchodu
spolubývajúceho mimo bytový dom, čo rešpektoval.
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Novodubnický bojovník Matúš Plavecké preteky

Matúšova tvrdá drina na tréningu je ocenená mnohými úspechmi. Foto: archív M. Lamačku.
„Karate sa venujem od svojich piatich rokov,“ predstavil sa pred porotou v Radošinskom naivnom divadle
v
Bratislave,
skromný
a najmä nadaný Matúš Lamačka vo ﬁnále Talent Novej
Európy.
V tomto roku sa práve
úspešný karatista z Novej
Dubnice stal aj najmladším víťazom talentov Európy a získal
grant na podporu vo svojej ďalšej športovej činnosti. Okrem
svojich mnohých športových
úspechov na Slovensku, ako
aj v zahraničí, si tak nadaný

mladý športovec pripísal ďalší
úspech a podarilo sa mu vybojovať víťazstvo aj v talentovej
súťaži, ktorej úlohou je práve
podpora takýchto talentov.
Stredoeurópska nadácia sa
dlhodobo venuje podpore výnimočných talentov nielen zo
športu, ale aj vedy a kultúry.
Matúš je žiakom tretieho
ročníka Spojenej školy sv. Jána
Bosca, má brata Jakuba, ktorý
je jeho veľký fanúšik. „Fandíme celá rodina a sme na
Matúška veľmi hrdí. Aj keď je
to veľmi náročné, trénuje karate štyrikrát do týždňa, veľmi
ho to baví a na tréningy sa teší.

Musím spomenúť našu kamarátku Adriánku Slovákovú
z Novej Dubnice, s ktorou začali trénovať spolu. Ona má už
14 rokov a veľmi si navzájom
pomáhame, fandíme, užívame
si to a povzbudzujeme sa aj na
súťažiach,“ povedala šťastná a
právom hrdá Matúškova mamina Zuzana Lamačková.
Na Matúša sú rovnako hrdí
aj v jeho športovom klube
v Trenčíne, kde pod vedením
trénerov Lenky Beňovej, Jožka Beňa a Ivana Kostelného,
zdokonaľuje svoje športové nadanie a zručnosti.
Práve podľa trénerky Len-

ky Beňovej, je Matúš veľmi
talentovaný chlapec, čo sa
týka športu. „S deťmi ako je
Matúško sa veľmi dobre pracuje. Má obrovskú perspektívu
nielen kvôli svojmu talentu,
ale aj podpore rodiny, čo je
tiež veľmi dôležité. Tieto dva
aspekty, talent a zázemie,
tvoria veľmi silný základ pre
Matúškovu budúcnosť. Je veľmi skromný, ale zároveň má
chuť víťaziť. Občas majú deti,
ale najmä ich rodičia, veľké
oči, ale to nie je našťastie prípad Matúška a jeho rodiny.
Práve vo svojej rodine má naozaj obrovskú oporu. Dobre sa
s ním spolupracuje a dúfame,
že to dotiahne veľmi ďaleko,“
opísala svojho zverenca Lenka
Beňová.
Aj napriek tomu, že Matúš
má ešte len 9 rokov, absolvoval
už mnoho súťaží na Slovensku, aj v zahraničí a dosiahol
krásne medailové úspechy. Už
dnes sa tento mladý, talentovaný karatista svojimi úspechmi
radí medzi veľké hviezdy novodubnického športu. Najbližšie
sa predstaví 19. mája v Košiciach, kde bude štartovať až
v štyroch disciplínach, kata,
kumite, agility, a s najväčšou
pravdepodobnosťou aj v kumite team.

(ne)Berieme to vážne! (ne)Berte nás vážne!
prežili v zdraví, pohybe v kruhu naozajstných kamarátov
a rodiny.
Tradičný, ale po novom taký bude tohtoročný už piaty ročník seriálu detských
športových podujatí OSA
CHALLENGE.
Tradičný
v známych miestach konania
a obľúbených disciplínach. Po
novom sa chcem snažiť Vaše
deti ešte viac motivovať k absolvovaní všetkých kôl seriálu.
Ak sa Vašim deťom doteraz
naše medaily páčili, tak teraz
po nich priam zatúžia! A my
v OSA veríme, že po všetkých!
Každá medaila bude ako vždy
krásna a jedinečná, no len
všetky spolu vytvoria kolekciu,
ktorá sa bude dať poskladať do
vkusnej plakety – dreveného
stojanu. A ten od nás ako darček obdržia všetky deti, ktoré
svojou účasťou túto kolekciu
pre seba poskladajú na pamiatku.
Vďaka podpore mestského
úradu v Novej Dubnici a dotácii na tento rok, pripravujeme ďalšiu z noviniek. Naša

akadémia sa za 5 rokov svojej
každodennej činnosti a vytvárania podmienok pre deti
dopracovala až do stavu, kedy
si 60 detí a celoročný režim vyžaduje „svoj priestor“. A práve
náš primátor, Ing. Peter Marušinec, vyšiel v ústrety našim
každoročným žiadostiam a našiel pre nás priestor - priestor
pre našu prvú telocvičňu OSA FAMILY GYM.
Ani sa nenazdáme, a bude
tu leto. V našom ponímaní je
to nielen trošku oddychu, ale
tiež organizovanie letných
táborov. V tomto roku sme
prichystali hneď 3 turnusy.
Jeden pobytový a dva turnusy s denným režimom. Pre
pobytový už tradične využívame obľúbený Penzión FORTUNATO v rekreačnom zariadení
Duchonka, ktorý ponúka ideálne podmienky pre naše deti.
Pre denné tábory sme našli
zázemie v ZUŠ Nová Dubnica
a v areáli MFK Nová Dubnica.
Skrátka, ideálne podmienky
na športový program.
Nová Dubnica je pre nás

Najväčšiu radosť z akcie
mali deti, ktorí prišli zo štyroch novodubnických základných škôl. Ich krik a smiech,
keď povzbudzovali svojich kamarátov, bolo počuť doďaleka.
Súťažiaci dali do športového
zápolenia všetko a možno už
onedlho sa stane z niektorých
malých novodubničanov úpešný plavecký reprezentant.
Najmä jedno meno by si
mali všetci pamätať už teraz.
Eliška Klčková je totiž nesporný plavecký talent. Šikovná
siedmačka totiž povyhrávala

všetko, čo sa vyhrať dalo a porazila aj staršie deti. „Plávam
preto, že sa vo vode cítim dobre. Jednoducho ma to baví,“
povedalo po pretekoch talentované dievčatko.
Obrovskú radosť u detí vyvolal fakt, že primátor mesta
sa sám zapojil do pretekov
a víťazi jednotlivých kategórií
si zasúťažili na záver priamo
s ním. A ako to dopadlo? „Plávalo sa mi dobre, akurát potom
to bol čudný pocit, keď som sa
pozeral všetkým na chrbát,“
smial sa Peter Marušinec.
Marián Michalko

Marián Michalko

„BLOG“ športovej akadémie OSA

Milí obyvatelia Novej Dubnice. S odstupom času sa
k Vám opäť vraciame na
stránkach Novodubnických
zvestí. V dnešnej prehnane
rýchlej dobe, kedy sa snáď
všetci snažia presadiť na
stránkach internetu a sociálnych sieťach, si my stále uvedomujeme, že to nie je jediná
forma komunikácie pre nás.
Preto sme sa snažili dostať
späť na stránky tlačovín, aby
sme mohli byť bližšie aj k Vám,
ktorým nielen tá „modrá sieť“
už lezie krkom.
V tomto roku sa Vám budeme opäť snažiť prinášať pozvánky a výsledky z našich akcií, ale predovšetkým aj našu
každodennú prácu, radosti,
starosti, či zaujímavé podnety pre Vaše deti. Chceme sa
venovať témam, ktoré tešia
nielen nás, ale aj Vás. No nevyhneme sa ani takým, ktoré nás
trápia (možno aj Vás). Chceme
prispieť svojou prácou k tomu,
aby sa naše deti – naša budúcnosť - mohli oprieť o svoje
detstvo so spomienkou, že ho

(pokračovanie z 1. strany)

jedno s najkrajších a najútulnejších miest na Považí. Krásna príroda v okolí, nové možnosti a alternatívy turizmu sú
pre nás do ďalších období výzvou. Chceme byť pripravení
a preto chceme leto naštartovať tak po svojom - pohybom.
Požičovňa kolobežiek, náš
ďalší príspevok do športovej
skladačky nielen pre obyvateľov Novej Dubnice, bude od
leta prispievať k aktívnemu
tráveniu voľného času jednotlivcov, mladých párov, rodín,
ale i seniorov. Tento doteraz
u nás nie veľmi rozšírený pre-pravy, je príjemným spôsobom, ako stráviť čas, hlavne na
čerstvom vzduchu a v pohybe.
Veríme, že rok 2018 bude
nielen pre nás, ale aj pre Vás
a Vaše deti, či vnúčence rokom
zdravia, zdravého pohybu a plnohodnotne strávených chvíľ
v kruhu rodiny a priateľov. Teší
sa na vás OSA TEAM.
Adrián Gazdík
zakladateľ projektu OSA

Úspešná plavkyňa Eliška Klčková zo Spojenej školy sv. J. Bosca.
Foto: Impulz Press.

Úšpešné gymnastky
zo Súkromnej ZŠ

Medailový úspech gymnastiek zo SZŠ. Foto: P. Hrehušová.
Dňa 5. apríla 2018 sa v telocvični ZŠ Pavla Demitru
v Dubnici nad Váhom uskutočnilo okresné kolo v gymnastickom štvorboji družstiev.
Súkromná základná škola sa
historicky prvýkrát zúčastnila
tejto súťaže, a tiež ako prví zo
škôl v rámci Novej Dubnice zasiahli do týchto bojov. Vytvorili
tím v zložení Nina Blščáková,
Michaela Danišová, Lívia Hrehušová, Alexandra Baťková
a Soﬁa Sláviková. Dievčatá
súťažili v B-kategórií (ročníky
4,5,6). Predviedli gymnastické

zostavy na štyroch náradiach:
hrazda, preskok, akrobacia
a kladina. S počtom bodov 179
obsadili výborné 3. medailové
miesto a za víťazom, u ktorých
je gymnastika dlhoročnou tradíciou, zaostali len o 10,3 boda.
Dievčatá podali vynikajúce
výkony a po tvrdých tréningoch a hodinách nácvikoch,
ktoré si odmakali v telocvični,
si zaslúžia obrovskú pochvalu.
Gratulujeme!
Mgr. Jana Danišová
učiteľka TV a trénerka
gymnastiky
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