
Jar klope na dvere a s ňou aj ukončenie 
rekonštrukcie objektu PANOREX. Jeho 
obnova trvala 15 mesiacov. 

V dnešných dňoch prebieha ukončenie 
rekonštrukcie a odovzdanie objektu zhoto-
viteľom. Čo však nebolo súčasťou zmluvy 
o dielo, je rekonštrukcia vonkajších spev-
nených plôch chodníkov a komplexnej ob-
novy zelene. Predpokladáme, že tieto práce 
by mali byť ukončené do konca júna 2022,                     
a následne nebude nič brániť tomu, aby bol 
PANOREX uvedený do prevádzky a začal 
slúžiť občanom na kultúrne a spoločenské 
podujatia. Pevne verím, že  v krátkej dobe 
otvorí dvere svojej prevádzky v zrekonštru-

ovanom objekte aj zmrzlina VELICE, ktorá 
bude jeho súčasťou.

Dlho sme rozmýšľali, ako pomenovať 
objekt bývalého Kina Panorex. Po dlhom 
uvažovaní a diskusii s viacerými kolegami 
a odbornou verejnosťou, sme sa zhodli, že 
objekt bude niesť ofi ciálne pomenovanie 
„Kultúrne centrum PANOREX“. Prečo kul-
túrne centrum a nie kino? Predpokladáme, 
že aj napriek možnosti využitia objektu na 
premietanie fi lmov, bude viac slúžiť na ja-
viskovú formu a spoločenské podujatia. Čo 
je ale dôležitejšie, pri pohľade do máp spo-
ločnosti Google, už teraz objekt vystupuje 
ako kultúrne centrum. Všetci sme sa zhodli 

na tom, že najdôležitejšie je zachovať názov 
objektu PANOREX, ako sme boli na to zvyk-
nutí.

Na záver treba povedať, že celá rekon-
štrukcia objektu bola náročná, ako na 
práce, nový dizajn, ale aj fi nančne. Rekon-
štrukcia PANOREX-u stála 2,6 mil. EUR, 
rekonštrukcia spevnených plôch okolo ob-
jektu 215.000 € a obnova zelene vrátane vo-
dozádržných opatrení 230.000 €, ktoré sme 
získali z prostriedkov ministerstva životné-
ho prostredia. Sumár celej rekonštrukcie je 
viac ako 3,0 mil EUR.

Peter Marušinec
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Momentálne sa dokončuje vonkajší obklad východnej steny budovy a prebieha kolaudačné konanie. Tiež sa pracuje na spevnených 
plochách a príprave dažďových záhrad. (foto: Peter Jelínek)
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KULTÚRNE CENTRUM PANOREX 
OTVORÍME UŽ ČOSKORO

STRETNUTIE S OBYVATEĽMI

OSLAVA DŇA UČITEĽOV
Primátor ocenil učiteľov pri príležitosti ich sviatku.
Prečítajte si na strane 3.

AAAACH, TO TRIEDENIE
Ako neustávať, ba zlepšovať návyk triediť odpady?
Dozviete sa na strane 5.

OSLAVY 65. VÝROČIA MESTA
V júni nás čakajú narodeniny mesta.
Pozvánku na oslavy nájdete na strane 6.

Milé mamy, aj v tomto roku vám patrí druhá májová 
nedeľa. Prichádzame k vám, aby sme vám drobným 
darčekom či kyticou kvetov pripomenuli, že sme vám 
vďační. 

Za vašu starostlivosť od počatia, kedy ste sa stali na-
ším domovom  a celým svetom, za detské roky strávené 
sprevádzaním pri spoznávaní sveta, do ktorého sme sa 
narodili. Stáli ste pri nás aj počas turbulentného obdo-
bia dospievania a svojou láskou ste sa snažili vyliečiť 
prvé buchnáty od života. Sme šťastní, že vás máme pri 
sebe a ste tu pre nás vždy, keď potrebujeme radu či „do-
bitie bateriek“ do ďalších dní. 

Ďakujeme aj vám, mamy našich detí, že svoj život, 
energiu, nádej a lásku darujete našim deťom a snažíte 
sa im byť najlepšími mamami. Vaše objatie je pre nich 
navždy najhrejivejším a najbezpečnejším miestom na 
svete.

Prajem vám k vášmu sviatku pevné zdravie, lásku               
a pozornosť vašich najbližších, mnoho radostných sl-
nečných dní a pocit, že sme tu pre vás vždy, keď potre-
bujete. Máme vás radi!

“Život sa začal prebudením a zamilovaním sa do ma-
minej tváre” (George Eliot).

Peter Marušinec

Primátor mesta Peter Marušinec vás pozý-
va na verejné stretnutie s obyvateľmi, na 
ktorom odpovie na vaše otázky.

Diskusia sa uskutoční dňa 4. mája 2022 
o 16.30 hod. v Kultúrnej besede v Novej 
Dubnici (vstup zo zadnej strany budovy).
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REKONŠTRUKCIA 
VEREJNÉHO
OSVETLENIA
V IBV MIKLOVKY

HĽADÁME
EKONÓMA - ÚČTOVNÍKA

AKO POKRAČUJEME
V POMOCI UTEČENCOM 
Z UKRAJINY

POSKYTNUTIE DOTÁCIÍ NA ROK 2022

V roku 2021 spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o., realizo-
vala pokládku nových káblov verejného osvetlenia spolu so 
zemnením a betónovými pätkami. Tieto práce boli vykoná-
vané súčasne s výstavbou novej optickej siete v lokalite IBV 
Miklovky.

Spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o., týmto spôsobom uše-
trila fi nančné prostriedky a občanom danej lokality sa výrazne 
skrátila doba počas ktorej boli obmedzení na komforte bývania. 
Položenie nových káblov verejného osvetlenia bolo realizované 
na Ulici pod Dubovcom, Jesenského ul., Gagarinovej ul., Štúrovej 
ul. a z časti na Okružnej ul. Celková dĺžka nových káblov je 2350 
metrov. Zabetónovaných pätiek pre nové stĺpy je spolu 64 kusov. 

Začiatkom roka 2022 spoločnosť TEKOS Nová Dubnica s.r.o., 
pokračovala na prácach a  osadila celkom 31 kusov nových sto-
žiarov spolu s káblovými svorkovnicami a samozrejme pribudli aj 
nové úspornejšie LED svietidla.  Nové stĺpy verejného osvetlenia 
ktoré už slúžia občanom sú momentálne na Ul. pod Dubovcom,  
Jesenského ul. a Gagarinova ul. V pláne je pokračovať aj na Štú-
rova ul. a časť Okružnej ul. Tu pribudne celkom 33 kusov nových 
stĺpov verejného osvetlenia. 

Pavol Pažítka (foto: P. Hrehušová)

Mesto naďalej pokračuje v spolupráci s Okresným 
úradom Ilava a  monitorujeme občanov z Ukrajiny, ktorí 
sa ubytovali u fyzických osôb. Každý občan, ktorý uby-
tuje vo svojom príbytku občana - odídenca v rámci voj-
nového konfl iktu na Ukrajine, nahlási počet osôb, meno 
a priezvisko osôb, dátumy ich narodenia, mesto, z ktoré-
ho prišli a adresu, na ktorej sa v meste nachádzajú, a to  
na e-mailovú adresu msu@novadubnica.sk.

Momentálne máme takto nahlásených 57 občanov 
Ukrajiny. Niektorí si boli vyzdvihnúť aj materiálovo- 
potravinovú pomoc, ktorá je uložená na našom letnom 
kúpalisku.

Z transparentného účtu mesta, kde môžu stále obča-
nia prispievať na pomoc Ukrajine, sme kompletne vy-
bavili zriadené núdzové ubytovanie pre 20 osôb a jed-
noizbový ubytovací priestor, v ktorom mesto bezplatne 
poskytuje prístrešie pre dve dospelé osoby a jedno dieťa. 

Zároveň na dennej báze poskytujeme komplexné in-
formácie a údaje pre ukrajinských odídencov, prípadne 
tých, ktorí im nezištne poskytli strechu nad hlavou. 

Zo srdca ďakujeme všetkým vám, ktorí ste akokoľvek 
pomohli, či už fi nančne, materiálne alebo poskytnutím 
ubytovania. VEĽKÁ VĎAKA. 

Eva Lackovičová

Bytový podnik, mestská príspevková organizácia, 
Trenčianska 45/41, Nová Dubnica príjme do zamest-
nania s nástupom „dohodou“ na plný pracovný 
úväzok EKONÓMA – ÚČTOVNÍKA.

• Miesto výkonu práce Bytový podnik m.p.o., prevádzka To-
poľová 781/5, 018 51 Nová Dubnica 

• Druh pracovného pomeru na plný úväzok 
• Termín nástupu dohodou na 1 rok s možnosťou predĺženia 

zmluvy na dobu neurčitú 
• Mzdové podmienky podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-

ňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme (za-
radenie do platových tried podľa dĺžky praxe a stupňa vzde-
lania), po skúšobnej dobe osobný príplatok

Náplň práce a zodpovednosti:
• Kompletné vedenie podvojného účtovníctva
• Rozpočtovníctvo – príprava rozpočtov a vyhodnotenie roz-

počtu mestskej príspevkovej organizácie
• Komplexné spracovanie personálnej a mzdovej agendy 
• Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním v danej oblasti
• stredoškolské s maturitou, vysokoškolské I. stupňa, vysoko-

školské II. stupňa

Ostatné znalosti:
• Plnenie úloh vyplývajúcich zo Zákonníka práce, Zákona                 

o verejnej službe a Zákona o zamestnanosti                               
• Pokročilé ovládanie administratívnych prác a práce s počíta-

čom - MS Word, Excel, Outlok

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania je                    
9. 5. 2022 – v prípade záujmu zašlite žiadosť a životopis na e-mai-
lovú adresu jaroslav.slesar@gmail.com alebo osobne na Bytový 
podnik m.p.o., Topoľová 781/5, Nová Dubnica do 09. 05. 2022.

V prípade, ak spĺňate dané požiadavky, budeme vás telefonicky, 
resp. e-mailom kontaktovať a pozveme vás na osobné stretnutie.

Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Šlesar
Tel.: +421 905 624 817
E-mail: jaroslav.slesar@gmail.com

Mesto Nová Dubnica formou posky-
tovania dotácií každoročne podporuje  
všeobecne prospešné služby a prispie-
va na rozvoj verejnoprospešných cie- 
ľov neziskových organizácií, občian-
skych združení, dotáciou prispieva 
na úlohy vo verejnom záujme a v pro-
spech rozvoja územia mesta pre práv-
nické osoby, ktorých je zakladateľom.

Podmienky poskytovania dotácií                
z rozpočtu mesta Nová Dubnica upra-
vuje VZN mesta č. 9/2019. Dotácie sa 
poskytujú oprávneným subjektom len 
na základe žiadosti. Mestu Nová Dub-
nica bolo v stanovenom termíne doru-
čených 24 žiadostí o dotáciu z rozpoč-
tu mesta na rok 2022 od občianskych, 
záujmových združení a neziskových 
organizácií. Rozdelenie poskytnutia 
dotácií na rok 2022 bolo schválené na 
MsZ dňa 23.02.2022.

Jedným zo žiadateľov o dotáciu 
bolo aj Občianske združenie Kaplnka 
Kolačín, ktoré žiadalo o dotáciu na 
výdavky spojené s obnovou Kaplnky 
v Kolačíne. Po prehodnotení žiadosti 
sa mesto rozhodlo realizovať práce na 
obnove kaplnky vo vlastnej réžii a vy-
členiť z rozpočtu fi nančné prostriedky 
na priamu investíciu.

Prehľad poskytnutých dotácií uvád-
zame v priloženej tabuľke.

Danka Šišková

Oddiel Názov žiadate a Schválené 
dotácie 2022   

I. Ochrana pred požiarmi 6 000,00  

0320 Dobrovo ný hasi ský zbor Nová Dubnica - Kola ín 6 000,00  

III. Telovýchova a šport 27 350,00  

0810 Futbalový klub Nová Dubnica 18 600,00  
0810 Futbalový klub Nová Dubnica - letný tábor 450,00  
0810 Hokejový klub mládeže /HKM/ Nová Dubnica 700,00  
0810 Klub slovenských turistov Kola ín 700,00  
0810 OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA, o. z. 1 000,00  
0810 Tenisový klub Nová Dubnica 900,00  
0810 TJ Družstevník Kola ín  4 000,00  
0810 TRISPORT 1 000,00  

IV. Ob ianske a záujmové združenia 7 150,00  

0820 Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica 5 000,00  
0820 LT  - Len Tanec 500,00  
0820 The Gospel Family, o.z. 1 650,00  

V. Náboženské a iné spolo enské služby 3 150,00  

0840 Klub pali kovanej ipky  500,00  

0840 
Slovenský rybársky zväz – Mestská organizácia Dubnica nad 
Váhom 1 000,00 

 

0840 DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Nová Dubnica 500,00  
0840 Únia žien Slovenska - krajská organizácia Tren ín 700,00  

0840 Združenie ob anov káblovej televízie IBV Miklovky Nová Dubnica 450,00  

0840 Ob ianske združenie Kaplnka Kola ín cez rozpo et  

VIII. Sociálne zabezpe enie 3 350,00  

1012 
Centrum Nepo ujúcich Asociácie Nepo ujúcich Slovenska Nová 
Dubnica 350,00 

 

1012 Základná organizácia JDS Kola ín 500,00  

1012 Základná organizácia JDS Nová Dubnica 800,00  

1012 Klub Venuša Nová Dubnica 500,00  

1012 Základná organizácia sluchovo postihnutých Ilava 200,00  

1012 ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Nová Dubnica 1 000,00  

  SPOLU 47 000,00  

www.novadubnica.sk

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým 
občanom, že od 28. apríla 2022 (štvrtok) začne s vy-
dávaním rozhodnutí  - daň z nehnuteľnosti, daň za 
psa a poplatok za komunálny odpad (ďalej len roz-
hodnutia).

Rozhodnutia si môžu občania vyzdvihnúť v zasadačke 
mestského úradu a to v čase:

Žiadame občanov, aby uprednostnili platbu bankovým 
prevodom, kedy treba uvádzať všetky údaje (t.j. správny 
IBAN, variabilný symbol, špecifi cký symbol).

Upozorňujeme občanov na zmenu účtu pre platbu 
komunálneho odpadu.
Nový účet je vedený v Slovenskej sporiteľni, číslo 
účtu v tvare IBAN: SK75 0900 0000 0051 8659 6510.

Číslo účtu pre platbu dane z nehnuteľnosti a psa zostáva 
nezmenené. 

Pre platbu v pokladni MsÚ v Novej Dubnici je občan po-
vinný predložiť príslušné rozhodnutie. 
Občanom, ktorí si rozhodnutia  neprevezmú, budeme  
tieto doručovať do vlastných rúk  v mesiaci jún 2022.

Zuzana Zvonárová

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Obedná prestávka: 11.30 - 12.30 hod.

07.30 hod. – 15.00 hod.   
NESTRÁNKOVÝ  DEŇ
07.30 hod. – 16.30 hod.
07.30 hod. – 15.00 hod.
07.30 hod. – 13.30 hod.

VÝMERY NA DANE 
SÚ PRIPRAVENÉ

BYTOVÝ PODNIK NOVÁ DUBNICA
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Aktuálna týždňová téma „Na návšteve u 
Guľka Bombuľka” vytiahla deti z EP Ko-
menského sady, triedy Lienky a Sovičky, 
navštíviť domáce zvieratká do neďaleké-
ho Kolačína.

Nezastavilo nás ani neisté počasie a s na-
balenými ruksakmi a pršiplášťami sme sa 
vydali pešo na vychádzku.

Deti videli typické domáce zvieratká ako 

sliepky, kohúty, psy a mačky. Mali však mož-
nosť vidieť aj neobyčajné kačky - ušľachtilé 
plemeno Indický bežec pochádzajúce z Bali 
a tiež Anglo-nubijské kozy Mimi a Lízu so 
špecifi ckými dlhými ušami. Deťom sa do-
konca naskytol pohľad na včielky v úli, 
ktoré zrovna usilovne pracovali a tiež papa-
gáje, ktoré po dlhej zime zaujali miesto na 
dvore.

Naši škôlkari zistili, čo každé z tých-

to zvierat potrebuje pre svoj život, získali 
praktické skúsenosti pri kŕmení a spoznali 
ich bežné správanie v prirodzenom prostre-
dí. 
Po prehliadke si deti vychutnali svoje naba-
lené desiaty z domu (na ktoré sa už netrpez-
livo tešili) a plné dojmov a zážitkov sme sa 
vrátili späť do materskej školy. 

Mária Straková (text a foto)

V decembri, keď zúril covid a nedalo sa stretávať, pri-
pravili deti  z MŠ Spojenej školy sv. J. Bosca v spolupráci 
s pani Dankou Sitekovou a rehoľou Vincentiek pre oby-
vateľov zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici medov-
níkové srdiečka, ktoré drobci „podpísali“ otlačkami svo-
jich prštekov a poslali starkým ako symbol, že na nich 
niekto myslí a má ich rád.

Pri ich odovzdávaní im za túto krásnu aktivitu primá-
tor mesta prisľúbil odmenu. Svoj sľub dodržal a po uvoľ-
není opatrení navštívil deti v materskej škole, poďakoval 
im za to, že urobili radosť babičkám a dedkom v domove 
a daroval im omaľovánky a nové knižky od Jozefa Vydr-
náka.

Petra Hrehušová (text a foto)

Jednou z organizačných zložiek Spojenej školy sv. Jána 
Bosca je aj materská škola. Od svojho vzniku v roku 2012 
chceme, aby táto škôlka, prispením práce celého kolek-
tívu a s Božou pomocou, prinášala pre rodičov možnosť 
umiestniť dieťa v škôlke, ktorá im naviac ponúka výcho-
vu ich detí s pridanou hodnotou vštepovania morálnych 
základov opierajúcich sa o kresťanskú vieru. Aby bola 
príjemným miestom pre všetky deti, prinášala cez ak-
tivity detí radosť im samotným a všetkým ich blízkym                                          
a  umožnila svojim škôlkarom vďaka získaným vedo-
mostiam a zručnostiam bez problémov nastúpiť do prvé-
ho ročníka základnej školy.

Predstavíme vám niektoré konkrétne aktivity:

Honorárny kanonik vdp. Jozef Sliepka oslavoval svoje 
krásne 95. narodeniny aj v spoločnosti škôlkarov z našej 
materskej školy.  Odovzdať darčeky, zaspievať a zareci-
tovať mu prišli počas vychádzky priamo k domu. Radosť             
z tohto milého stretnutia bola obrovská. Nechýbal hu-
mor, dobrá nálada a hlavne slová požehnania pre deti            
i sprevádzajúce učiteľky.

Týždňový kurz pre deti bol realizovaný na zimnom šta-                                                                                                                                 
dióne v Dubnici nad Váhom. Zima ani chlad deti neodra-
dili a po prvých pomalých posunoch začiatkom týždňa 
sa v piatok všetci trocha nesmelo, ale predsa korčuľo-
vali. Zvládli túto športovú výzvu a s hrdosťou priniesli 
domov diplom aj sladkú odmenu.

Kolektív v materskej škole podporil aktivitu Ruženec               
s deťmi za pokoj vo svete, ktorú iniciovala organizácia 
Pápežské misijné diela. Do modlitby sa pravidelne zapá-
ja viac ako 60 detí zo všetkých troch tried. Čas a trvanie 
modlitby je prispôsobené veku a schopnostiam detí.

Pri príležitosti Dňa Zeme sme sa zapojili do aktivity 
Upracme Slovensko - jarné susedské upratovanie 2022                
s projektom Spoločne dokážeme viac. Do upratovania 
sa s nadšením pustili aj škôlkari a ich detské ihrisko po 
zime zažiarilo čistotou.
V rámci Svetového dňa vody sa celý týždeň učili o vý-
zname tejto výnimočnej tekutiny pomocou praktických 
činností i tvorivých aktivít. Pozornosť sme zamerali aj 
na aktivitu Hodina Zeme, kedy sme v celom školskom 
areáli vypli svetlá. Ako škola sme zároveň v tomto me-                            
siaci obdržali Zelený certifi kát za odovzdaný elektrood-
pad a použité batérie. K triedeniu vedieme deti už od 
predškolského veku.

Veríme, že z našich škôlkarov vyrastú dobrí kresťania 
a čestní občania, ktorí budú s láskou spomínať na roky 
strávené v Spojenej škole sv. Jána Bosca.

Jana Kláneková

ZÁŽITKOVÉ UČENIE O DOMÁCICH ZVIERATKÁCH 

POĎAKOVAL
A OCENIL AKTIVITU 
DETÍ Z MŠ

MATERSKÁ ŠKOLA 
SV. JÁNA BOSCA
SA PREDSTAVUJE

PRIMÁTOR OCENIL UČITEĽOV
PRI PRÍLEŽITOSTI ICH SVIATKU

Viesť človeka od útlej mladosti k poznávaniu krásy a  pravdy je vznešeným poslaním tých, ktorých v živote zdobí meno učiteľ.
Deti sú klenot, ktorý si zaslúži prvotriedneho majstra a umelca, ktorý svojou trpezlivou mravčou prácou vybrúsi z nich klenoty zdobiace 
ľudský rod. O našich pedagógoch tieto slová platia v plnej miere. Dávajú nám zo seba to najlepšie a my sme im za to vďační. 
Dňa 28. marca sme si pripomenuli významného učiteľa národov Jána Amosa Komenského. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste odkaz Ko-
menského napĺňali do ušľachtilého cieľa a výsledkom bol harmonicky sa rozvíjajúci a vzdelaný žiak.

Pri tejto príležitosti boli ocenení nasledovní učitelia:
Emília Ďurišková - MŠ Jilemnického N. Dubnica, Bc. Janka Florianová - Centrum voľného času, Ing. Zuzana Winklerová - Spojená škola sv. 
J. Bosca, Ing. Janka Šošovičková - Súkromná základná škola, Mgr. Katarína Vrtíková - Základná škola J. Kráľa, Mgr. Soňa Tináková - ZUŠ 
Štefana Baláža.  

Zuzana Vanková (foto: Impulz Press)

SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE

KURZ KORČUĽOVANIA

MISIJNÉ DIELO DETÍ

EKOLOGICKÉ PRVKY



ZA NAJKRAJŠIU FOTOGRAFIU DO KÚPEĽOV

VEĽA RADOSTI S TROCHOU VLNY... JARNÉ TVORIVÉ 
DIELNE
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Celoročná fotografi cká súťaž pozná svo-
jich víťazov. Na ofi ciálne ocenenie súťa-
žiacich a spoločnú výstavu fotografi í si 
počkáme do otvorenia priestorov zre-
konštruovaného Panorexu, ale hlavná 
cena už má svojho majiteľa.

V pondelok 4. apríla sa uskutočnilo pri-
jatie u primátora mesta Petra Marušinca, 
na ktorom riaditeľ pre obchod a marketing 
Kúpeľov Trenčianske Teplice Andrej Puček 
odovzdal dvojdňový pobyt pre dve osoby 
v kúpeľnom dome Krym autorovi víťaznej 
fotografi e Milanovi Ondřejíčkovi. Primá-
tor mesta mu poďakoval za účasť v súťaži              
a zástupcovi Kúpeľov Trenčianske Teplice 
za dlhoročnú spoluprácu a cenu, ktorú ve-
novali do mestskej súťaže. 

Vedúca oddelenia kultúry Eva Kebísko-
vá zhrnula priebeh fotosúťaže: „Celkovo sa 

nám zapojilo 31 súťažiacich, poslali nám 
spolu 104 fotografi í, každé ročné obdobie 
sme hodnotili priebežne – jednu fotogra-
fi u vybral gestor súťaže fotograf Peter Jelí-
nek, jednu primátor mesta Peter Marušinec           
a jednu si zvolili Novodubničania v hlaso-
vaní na webstránke. Na záver súťaže - za-                         
čiatkom tohto roka, sa konal výber najlep-
šej fotografi e, do ktorého bol zapojený pán 
Jelínek aj celá komisia kultúry pri MsZ a po 
dlhej diskusii boli udelené 1. až 3. miesto                                                                                      
v hlavnej kategórii – Moje mesto a jedna fo-
tografi a získala špeciálnu cenu Petra Jelín-
ka – tá bola vybraná z fotiek, ktoré odbočili 
od témy a nezobrazovali Novú Dubnicu.“

Ocenený senior porozprával, že víťazná 
fotka nebola žiadna náhodná momentka 
mobilom. „Do súťaže som sa zapojil, hoci 
prvý polrok som to skoro zmeškal. Posielal 
som skôr krásne zábery z potuliek po oko-

litej prírode, neskôr som sa ale zameral na 
mesto. Konkrétne táto fotografi a sa rodila 
tak, že ráno som bol v meste, máj už bol 
postavený, bolo krásne počasie. Utekal som 
domov pre foťák, štyrikrát som obišiel ná-
mestie, urobil som niekoľko záberov a pre 
tento som sa nakoniec rozhodol.“

Pán Milan Ondřejíček je mimoriadne ak-
tívny dôchodca, ktorý hovorí, že by potre-
boval, aby deň mal 25 hodín. Vraj keď nie 
každý, aspoň nedele. Pred 4 rokmi mu vyšla 
publikácia o histórii jednotlivých športov         
v našom meste.  Je vášnivým turistom, roky 
sa stará o miestne turistické chodníky, zna-
čí trasu Novodubnickej 25-ky. Pánovi Ond-
řejíčkovi blahoželáme ku výhre a veríme, že 
v kúpeľoch načerpá novú energiu do jeho 
aktívneho života.

Petra Hrehušová (text a foto)

Dňa 25. marca sa v Kultúrnej besede 
uskutočnil kurz plstenia. Pani Mir-
ka Čierniková zo Svinnej, dvadsiatke 
prihlásených účastníčok ochotne odo-
vzdala kúsok zo svojho remesla a nau-
čila nás základy takzvaného suchého 
plstenia.

Na začiatku bola zvedavosť, ako sa                
z chumáčikov mykanej či česanej ovčej vlny 
môžu len pomocou ihly stať malé umelecké 
dielo v podobe brošne, náušníc, prívesku či 

drobná postavička víly alebo zvieratka. Po 
krátkom teoretickom úvode sme sa pusti-
li do tvorivého experimentu, samozrejme             
v družnom rozhovore, sme si pri kávičke 
užívali pre niektoré z nás tak vzácnu chvíľ-
ku ručných prác.

Vyrábali sme brošne a každá z nás do 
nej vložila kúsok seba. Išlo nám to skvelo, 
dospelým i menším dievčatám; niektorej pl-
stenie, niektorej rozprávanie; niektorá z nás 
vytvorila rozkvitnutú lúku, iná abstraktnú 
farebnú „etudu“, Janka sa zamyslela nad 

letom a spod rúk jej začali vychádzať vlčie 
maky. A Katku pri pohľade na žlté kačiatka 
od profesionálky Mirky pochytila veľkonoč-
ná nálada a „upiplala“ svoje prvé kuriatko, 
ktoré je, na rozdiel od živého, prakticky ne-
náročné z hľadiska starostlivosti a krmiva.

Bolo to pre všetkých veľmi príjemné po-
poludnie. Odchádzali sme spokojné s tým, 
čo sme sa naučili a čo sme si zažili a s novou 
otázkou, že ako asi funguje mokré plstenie?

Petra Hrehušová (text a foto)

Tohtoročné jarné tvorenie nás všetkých inšpirovalo a na-
ladilo, kúsok jari - krásne dekorácie si domov priniesli 
deti i dospelí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa detičkám ve-
novali a vyčarili im na tvárach spokojné úsmevy. 



AAAAAACH, TO TRIEDENIE! VYČISTIME
SI LES 2022
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Tak Slovensko začalo zálohovať. Nebu-
deme rozoberať klady a zápory, tak či 
tak, neovplyvnili by sme rozbehnutý 
proces. Čo sa však týka aj nás, sú  násled-
ky zálohovania, ktoré vidíme aj v našom 
meste.

Za prvé, máme viac miesta v kontajne-
roch na plasty, pretože nám PET fľaše z ná-
pojov odbudli. Preto máme priestor triediť 
ostatné plasty, hurá! Takže šup do žltých 
kontajnerov so všetkými igelitmi, sáčkami, 
vreckami, kelímkami z jogurtov, termixov, 
smotán, rastlinných masiel,  obalmi z dro-
gérie a kozmetiky, zubnými kefk ami, plas-
tovými kvetináčmi, hračkami, hadicami, 
trúbkami, záhradnými plastovými stolička-
mi, obalmi z mäsa, baleného ovocia a zele-
niny, guličkovým polystyrénom...

Aj jednorazové obaly z rozvozu jedla pa-
tria do plastov (ak teda nie sú papierové - 
niektoré reštiky už majú polievky v povos-
kovanej papierovej miske).  Veríme, že sa 
triedenie plastov rozvinie do väčšej miery, 
pretože nielen PET fľaše sú plast. 

Druhý efekt zálohovania už nie je pote-
šiteľný - v meste vznikli „družstvá“ vyme-
tajúce kontajnery na kovy a plast a lovia                                                                                                          
z kontajnerov  fľaše a plechovky so 
„Zetkom“.  Kontajnery zostávajú pootvá-
rané, prípadne odpady porozhadzované 
naokolo. Super, sme fakt veľmi kreatívny 
národ, najmä čo sa rýchleho zisku týka. 
Lovcami sú aj deti, aj dospelí, rozdiel je len 
v tom, v akom časovom intervale vyrážajú 

na lov.  Asi nemusím hovoriť, že vyberanie 
odpadu z kontajnerov je porušovaním pra-
vidiel, stanovených v nariadení mesta o na-
kladaní s odpadmi, ako aj zákona o odpa-
doch, takže ak budete vidieť lovcov v akcii, 
volajte hliadku mestskej polície. 

S triedením papiera by sme nemali mať 
problém, veď čo je papier a kartón by sme 
mali vedieť rozoznať všetci  -  len nerozu-     
miem, prečo sú v zmesovom komunáli kra-
bice a časáky. Neurobili sme niekde chybu, 
priatelia? 

Sklo má, čo sa týka triedenia, spolu so 
školskými zbermi papiera najdlhšiu tradí-
ciu, takže aspoň v tejto komodite sme na 
tom ok - teda okrem lokalít, kde sa konajú 
nočné žúrky niektorých menej prispôsobi-
vých spoluobčanov rôzneho veku a fľaše           
z omamných nápojov môžeme nájsť pod 
kríčkami, na lavičkách či v Areáli zdravia.

Z kovov ubudlo tiež, lebo sa zálohujú aj 
nápojové plechovky, ale stále zostáva dosť 
kovových obalov z potravín a drogérie, kto-
ré môžeme smelo triediť ďalej: plechovky 
z rybičiek, paštét, mäsa pre rýchlo sa stra-
vujúcich aj pre zvieratá,  sterilizovanej ku-
kurice a iných zelenín, kompótov, alobal, 
kovové uzávery z fl iaš, kovové - hliníkové 
viečka z jogurtov a smotán, tuby zo sprejov 
- či už čistiacich, leštiacich, farbiacich ale-
bo voňajúcich. Prázdne plechovky z vodou 
riediteľných farieb a rôzne kovové predmety 
takisto patria do nádoby na kovy!

Tetrapaky už v dnešnej dobe, kedy je dlhá 
životnosť potravín nadovšetko, poznáme                                                                                                 
a používame takmer všetci - zásoby mlie-
ka, džúsov, trvanlivých smotán, minimál-
ne pred sviatkami predsa v každej rodine 
musia byť!  Vytrieďme ich do  kontajnera 
na tetrapaky.  Mimochodom, tetrapak, ale-
bo odborne kompozitný viacvrstvový obal, 
je zložený z vrstvy plastu, papiera a kovu 
(niektoré len z papiera a plastu) a práve 
táto rozmanitosť materiálov robí z tetrapa-
kov nie veľmi prírode priateľský obal - pre-
to uprednostnime radšej mlieka, ak už nie             
v skle, tak aspoň v PET fľaši, pretože PET je 
dobre recyklovateľný druh plastu. 

V meste máme umiestnených aj niekoľko 
kontajnerov na jedlé oleje a šatstvo, kon-
tajnery na drobný elektroodpad a batérie.                
O lokalitách, kde sa nachádzajú, sme písali 
v januárových novinách, v prípade záujmu 
nás kontaktujte na odd. ŽP, radi vás o nich 
informujeme. 

Papierom, plastom, sklom, kovmi,  te-
trapakmi, jedlým olejom, šatstvom a baté-
riami  sme vyčerpali zásobu kontajnerov 
na triedenie odpadu, ktoré máme v meste. 
Stále však zostáva množstvo odpadov, ktoré 
je treba triediť a nemali by končiť v zmeso-
vom komunálnom odpade. Drevo a nábytok 
z dreva,  väčší aj menší elektroodpad, ne-
bezpečné látky - zvyšky niektorých farieb, 
kyselín, rozpúšťadiel a ďalších chemikálií, 
ktoré sa občas v domácnosti vyskytnú, por-
celán a keramika, stavebné odpady - toto 
všetko je potrebné odviezť na zberný dvor, 
kde okrem stavebných odpadov odoberáme 
tieto odpady bezplatne. 

Žijeme v dobe, kedy by sa už každý mal 
báť dôsledkov zmien na našej planéte na 
náš život, zdravie, fi nancie. Preto dôsledné 
triedenie odpadu by malo byť už pre kaž-
dého samozrejmosťou, dokonca už by sme 
sa mali snažiť žiť čo najviac bezodpadovo -             
o tom skúsime nabudúce.  Preto je neuveri-
teľné, a teda dokáže ma dobre vytočiť, keď 
po sviatkoch kypia preplnené kontajnery na 
zmesový odpad, zatiaľ čo v kontajneroch na 
triedenie je stále priestor.  A toho, kto me-                                                                                                         
siac po zvoze objemných odpadov mrskol 
ku kontajnerom stoličku a vo vedľajšom 
dvore televízor,  by som najradšej knokau-
tovala, len ešte musím potrénovať...

Katarína Bašná (text a foto)

Dňa 24. marca sa v poobedných hodi-
nách stretla v ovocnom sade skupinka 
nadšencov, ktorí pod vedením ovoci-
nára a zberateľa starých ovocných sort 
Ing. Podobu vykonali údržbu ovocného 
sadu, ktorý bol založený vďaka podpore 
Nadácie VÚB banky.

Vykonal sa zostrih ovocných stromčekov 
a krov, spojený s prednáškou o strihaní stro-
mov, dosadilo sa niekoľko kusov stromov          
a krov ako náhrada za tie, čo neprežili zimu. 
Okopalo sa okolie stromčekov a vytrhala 
burina. Počasie prialo, koláče a čaj potešili, 
nálada bola vynikajúca. 

Teší nás, že toto podujatie, ktoré sa kona-
lo druhý raz (keďže sad bol založený pred 
dvoma rokmi) prilákalo viac záujemcov ako 
minulý rok. Veríme preto, že sa nájde dosť 
Novodubničanov, ktorí sa ešte pár rokov, 
kým budú stromčeky v sade „samostatné“,  
o ovocný sad spolu s nami postarajú. 

Katarína Bašná (foto: D. Štofaníková)

Po dvojročnej prestávke sme počas prípravy a hľa-
daní miest, ktoré treba vyčistiť, prišli na to, že lesy 
v našom okolí sú celkom čisté. Preto sme tento rok 
zvolili trasu v tesnej blízkosti nášho mesta.

Bláznivé aprílové počasie nás donútilo posunúť ter-
mín stretnutia. V deň brigády, aj v chladnejšom počasí, 
nakoniec prišlo dosť ľudí. Na miestach, ktoré sme ešte 
nikdy predtým nečistili, sme spoločne s vami urobili kus 
dobrej práce. A to sú len samé dobré správy. 

Pýtali sme sa mladej mamičky, ktorá bola na našej bri-
gáde po prvýkrát:

Je naša brigáda vhodná aj pre rodičov s deťmi? 
Moje dievčatá sú malé školáčky a samé sa rozhodli za-

pojiť sa do brigády. Bola som prekvapená z toho, s aký-
mi maličkými deťmi prišli niektorí rodičia a s kľudom to 
zvládli.

Čo vás pri práci najviac prekvapilo?
Asi to, aké rôzne predmety sme počas čistenia našli. 

Pneumatika z auta, dáždnik v potoku spolu s párom te-
nisiek. Ale potešilo ma vidieť, ako si ľudia navzájom po-
máhali. Miesta, ktoré boli veľmi znečistené, sme veľmi 
rýchlo spoločne vyčistili.

A páčila sa vám aj spoločná opekačka?
Áno, to bola pekná príležitosť spoznať nových ľudí                

a veľmi dobre som sa zabavila. 

Michal Štefan

STROMČEKY V OVOCNOM SADE
DOSTALI JARNÝ STRIH

... pozor ...

Pripraviť sa ...

... a je vyzberané, môžme sa pustiť do špekáčikov. 
(foto: D. Štofaníková)



6 APRÍL 2022NOVODUBNICKÉ ZVESTI

DETSKÁ
PÁTRAČKA

1. INDÍCIA

2. ÚLOHA

THE GOSPEL FAMILY 
OTVORIA OSLAVY 
65. VÝROČIA
DNÍ MESTA  

Viete, kto má 8. mája sviatok? Tento rok na 8. mája pripadol Deň matiek.
Preto nezabudni vystískať maminu a pripomenúť jej, že ju ľúbiš.
Urobí jej to preveľkú radosť! Môžete si urobiť selfíčko (spoločnú fotku)
a poslať nám ju aj so sgrafi tom.

Prajeme vám krásny máj!

Minulý mesiac ste opäť podľa indície vypátrali 
mozaiku holúbka a vyrobili ste krásne maľované 
kamienky.
Dlho sa na námestí na dohodnutom mieste 
„neohriali“. Myslím, že sa ľuďom tak páčili, že si ich 
odniesli na pamiatku, alebo vaše symboly mieru 
preniesli niekam inam, tak, ako sa to robí
s putovnými kamienkami. 
Ďakujeme Veronike, Lenke, Sofi i, Nelke, Monike, 
Filipkovi, Aďkovi a všetkým, ktorí sa zapojili!

Aprílová spájačka vám ukáže nový obrazec. Ten budete ale zbytočne hľadať 
na námestí. Poznáte Komenského sady? Je tam jedna z novodubnických ma-
terských škôl. Možno si do nej chodil práve ty. Ak nie, skús gúgliť Komenské-
ho sady Nová Dubnica v mapách a choď sa tam poprechádzať. Nájdi škôlku. 
Keď stojíš pred bránou škôlky, si už veľmi blízko obrázka, ktorý ti vyšiel 
v spájačke. Dobre otvor oči. Nie je to mozaika, takéto dielo sa volá sgrafi to 
(slovo pochádza z taliančiny) a vzniklo vraj zoškrabovaním vrstvy viacfa-
rebnej omietky. Odfoť sa so sgrafi tom a pošli nám fotku e-mailom na adresu                                                         
novodubnickezvesti@gmail.com.

Tohtoročné oslavy Dní mesta Nová Dubnica budú 
3. – 4. júna. 

Program začne na Mierovom námestí v piatok              
3. júna v podvečer  vystúpením  nášho Dychového or-
chestra a mažoretiek. Večer bude gradovať koncertom  
svetovo uznávanej cimbalovovej virtuózky, sólistky 
Maďarskej štátnej opery v Budapešti a prezidentky 
Svetovej asociácie cimbalistov Viktórie Herencsáro-
vej.

Vyvrcholením piatkových osláv bude koncert spe-
váckeho zboru The Gospel Family pod vedením Jura-
ja Horta. Zbor oslavuje v tomto roku 15. výročie, má 
približne 40 členov a jeho repertoár tvoria  tradičné 
gospelové „evergreeny“, ale aj klasika, pop, slovenské 
chrámové piesne, ako aj zborové chorály či rôzne štýly 
piesní.

Piatkové oslavy zakončíme premietaním nového 
fi lmu o Novej Dubnici a vystúpením akrobatickej sku-
piny Argolla s jedinečnou svetelnou show, ktoré vo va-
šich  očiach  zmení chápanie hranice medzi možným 
a nemožným. V rámci piatkového programu bude 
podpísaná partnerská zmluva medzi  mestami Nová 
Dubnica a Cheb (ČR) a primátor mesta udelí čestné 

občianstva a odovzdá symbolické kľúče od mesta.    

Sobota 4. júna bude patriť deťom. Okrem zábav-
ných atrakcií – bungee trampolíny, vodných bublín, 
šmýkačky, skákacích hradov sa môžu tešiť na Divadlo 
PIKI, míma Vlada Kulíška,  detský karneval,  tanečnú 
školu s Choreofactory a  množstvo iných sprievodných 
akcií.

Večerný program otvorí tanečná umelecká skupina 
Čarovné ostrohy s programom „Rockom krokom alebo 
folklór natvrdo“. Viac ako hodinový program je nabitý 
silnými baladickými i divokými skladbami a originál-
nymi choreografi ami, ktoré obehli celý svet. Nezvy-
čajné aranžmá ponúka stret dvoch svetov - rockového        
a folklórneho, za sprievodu kapely, ktorú tvorí Martin 
Valihora, Ľubo Horňák a Juraj Zaujec.

Po vystúpení Čarovných ostrohov  vám rozprúdi krv 
skvelá skupina Replay band skladbami v štýle popu, 
rock-and-roll - u,  cez evergreeny, reggae či funky. Ve-
čer zakončíme Oldies party.                                                                                                                        

Podrobný program osláv nájdete v budúcom 
čísle Novodubnických zvestí.

JAPONSKÝ PODVEČER  V NOVEJ DUBNICI 
6. mája o 17.00 hod., Kultúrna beseda (vchod zozadu) 
 
Krajinu vychádzajúceho slnka s jeho kultúrou a tradíciami predstaví novo-
dubnickej verejnosti zamestnanci Veľvyslanectva Japonska v SR. Bude sa 
skladať z troch častí. 

Prezentácia o Japonsku v podaní slečny Kazuko Komo, 2. tajomníčky Veľ-
vyslanectva. Priblíži v nej základné informácie o Japonsku, živote Japoncov 
i mnohé zaujímavosti o krajine ako takej. 
 
Ikebana teoreticky i prakticky s pani Danou Sato, českou manželkou rad-
cu veľvyslanectva. Pani Dana študovala umenie aranžovania kvetov „ike-
bana“ v Japonsku i počas pobytov v zahraničí a je odborníčkou na rôzne 
štýly ikebany. Divákom vysvetlí históriu, tradíciu i rôznorodé štýly japonskej 
ikebany a umožní niekoľkým divákom priamo na mieste vyskúšať si vlastno-
ručne naaranžovať kvety v japonskom štýle.
 
Makizuši – exkurz do japonskej kuchyne s osobným kuchárom veľvyslan-
ca Japonska v SR, pánom Hideakim Išimorim.
Pán Išimori je osobným kuchárom veľvyslanca Japonska v SR od júla 2020. 
Od roku 2001 pracoval v kuchyni renomovaného japonského hotela Prince, 
kde sa venoval výhradne špecialitám japonskej kuchyne. Divákom ukáže, 
ako pripraviť jeden z druhov makizuši a umožní im vyskúšať si to i praktic-
ky. Následne spoločne ochutnajú ako makizuši, tak i niektorú z tradičných 
japonských sladkostí.

Z dôvodu obmedzenej kapacity Vás prosíme nahlásiť sa na besedu vo-
pred. Vstup voľný.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY NA MÁJ 2022
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Oľga Kazíková
Dňa 1. apríla uplynuli 2 roky, keď nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama a babka 
Oľga Kazíková. S láskou v srdci a smútkom v duši 
spomínajú manžel Ján, syn Dušan, dcéra Simona, 
vnúčatá a ostatná rodina. Kto ste ju poznali, ve-
nujte jej, prosím, tichú spomienku.

Karolína Boková
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a suse-
dom, ktorí prišli dňa 23. februára odprevadiť na 
poslednej ceste našu mamičku, babku a prababku 
Karolínu Bokovú. Ďakujeme aj za kvetinové dary 
a prejavy sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť náš 
hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme pohrebnej službe 
Kondel za jej profesionálne služby a empatický 
prístup k pozostalým a pánovi farárovi Piešťan-
skému za odslúženie pohrebu.

Ivan Kosiba
1. mája uplynie 19 rokov, čo nás navždy opustil 
manžel a otec Ivan Kosiba. S láskou spomínajú 
manželka a synovia Juraj a Ivan.

Karol Kapuš
V týchto dňoch, 21. mája, uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko. S veľkou láskou naňho spomínajú manželka 
Milka, dcéra Alenka, syn Milan a vnúčatká Moni-
ka, Renatka, Milanko, Andrejko a Riško. Si navždy 
v našich srdciach. Rodina Kapušová

Emília Pišková
Dňa 20.3. uplynuli 3 roky, čo nás navždy opusti-
la milovaná manželka, mama, babka a prababka 
Emília Pišková. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí ste ju poznali a mali radi. S láskou 
a úctou spomína manžel a celá rodina.
(Ospravedlňujeme sa za uverejnenie nesprávnej 
fotografi e v minulom čísle novín.)

Daniel Tancer
Ticho. Hluk života vonku stíchol. Cestou, ktoré 
vedú naše kroky, sú slová, príbehy, myšlienky, 
spomienky na teba, náš drahý deduško, ocko 
a manžel Daniel Tancer, ktorý odišiel 14. apríla 
2017. Spomeňte si aj vy, ktorí ste ho poznali.

Štefan Kamas
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vy-
padlo. Tvoja strata úprimne bolí, keď plamienok 
sviečky ticho horí. Zostali len spomienky a odkaz 
jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny. Dňa 16. 
apríla uplynul rok, čo nás navždy opusti milova-
ný manžel, otec, dedko a pradedko Štefan Kamas. 
Spomína manželka, synovia s rodinami a ostatná 
rodina.

Jozef Tichý
Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo 
je bolesť a žiaľ. Dňa 28. apríla uplynú 2 roky, čo 
nás opustil milovaný manžel, otec, syn a brat Jo-
zef Tichý. S láskou a bolesťou v srdci spomínajú 
manželka, syn, matka, brat, svokrovci a priatelia. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spo- 
mienku.

Emília Šteff ánková
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez 
tých, čo sme mali radi. Dňa 14. apríla uplynie 
rok, odkedy nás opustila manželka, matka, stará 
a prastará mama Emília Šteff ánková. S láskou na 
ňu spomína manžel, dcéra Dagmar, syn Roman, 
vnučka Dagmar, vnuk Jaroslav, vnučka Charlotte 
a pravnuk Lukáško.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Ing. Emil Filípek a Kvetoslava Filípková
Srdce láskavé prestalo biť, nebolo lieku, aby mohlo žiť. Čas plynie, ži-
vot ide v diaľ. Nám živým zostane spomienka a žiaľ. Čas nelieči bolesť 
ani rany, iba nás učí žiť bez tých, čo sme milovali. Spite sladko svoj 
večný sen. 4. marca uplynulo 12 rokov, čo nás opustil drahý tatino 
Emil Filípek a 15. decembra minulý rok nás opustila drahá mamina 
Kvetoslava Filípková. Kto vás poznal, spomenie si, kto vás mal rád, 
nezabudne. S láskou spomínajú dcéry a vnučky.

MARCOVÍ
PÁTRAČI

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY
Národný projekt Podpora opatrovateľskej 

služby v meste Nová Dubnica sa realizuje       
v spolupráci s Ministerstvom práce, sociál-
nych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako 
riadiacim orgánom www.employment.gov.
sk, vďaka podpore z Európskeho sociálne-
ho fondu a Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja v rámci Operačného programu Ľud-
ské zdroje www.esf.gov.sk. 

Celkové oprávnené výdavky projektu 
boli schválené vo výške 130 560,00 €. 
Projekt sa bude realizovať od 01.01.2022 
do 30.11.2023. Projektom sa podporilo  8 
pracovných miest pre opatrovateľky. 

Projekt sa bude realizovať prostredníc-
tvom jednej hlavnej aktivity - poskytovanie 
domácej opatrovateľskej služby v domácom 
prostredí počas 23 mesiacov. Aktivitu budú 
realizovať kvalifi kované opatrovateľky - 

zamestnankyne mesta pre občanov mesta 
podľa zákona o sociálnych službách, ktorí 
majú uzatvorenú zmluvu s mestom o po-
skytovaní sociálnej služby - opatrovateľskej 
služby najviac v rozsahu hodín vyplýva- 
júcich z Rozhodnutia o odkázanosti na so-        
ciálnu službu. 

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej 
opatrovateľskej služby v domácom prostre-
dí za účelom zabezpečenia zotrvania ob-
čanov v prirodzenom domácom prostredí 
s cieľom zlepšenia kvality života občanov 
odkázaných na pomoc inej osoby.

Uvedený cieľ prispeje k zlepšeniu dostup-
nosti sociálnych služieb a sociálnej starost-
livosti v domácom prostredí bez potreby 
umiestňovania obyvateľov do pobytových 
zariadení. Terénna forma sociálnej služby 
výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu 
života a rozvoj životnej úrovne cieľových 
skupín, ktoré sú odkázané na pomoc inej 

fyzickej osoby a pozitívne pôsobí na celko-
vý psychický a zdravotný stav ovplyvnený 
pandémiou.

Projekt sa zameriava na 2 cieľové skupi-
ny. Prvú tvoria deti a plnoleté fyzické osoby, 
ktorým sa poskytujú sociálne služby a kto-
rým bola pridelená pomoc vo forme opat-
rovateľskej služby na základe rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu. Druhú 
zamestnanci vykonávajúci politiky a opa-
trenia v oblasti sociálneho začlenenia vo 
verejnom sektore - opatrovateľky, ktoré vy-
konávajú opatrovateľskú službu na základe 
pracovnej zmluvy.

 „Tento projekt bol podporený z Európ-
skeho sociálneho fondu  a Európskeho fon-
du regionálneho rozvoja“.

Ing. Kristína Matulová

MESTSKÁ POLÍCIA INFORMUJE
Žiadame občanov mesta Nová Dubnica, aby v prípade potreby volali hliadku 
Mestskej polície na uvedené telefónne čísla:

• Bezplatné telefónne číslo: 0800 500 159
• Spoplatené telefónne číslo: 0905 694 455
Ak potrebujete hliadku urgentne, neposielajte maily, ale oznamujte veci telefonicky.
Nevolajte na skrátené číslo 159, po zavolaní naň voláte MsP Dubnica nad Váhom.

Á
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

AJ MLADÍ STOLNÍ TENISTI
SA PASOVALI S PANDÉMIOU                     

PODUJATIA POD HLAVIČKOU OSA
PRE ROK 2022

PODUJATIA PRE DETI:

PODUJATIA PRE DOSPELÝCH:

Činnosť vyznávačov hry s najmenšou 
loptičkou bola posledné dve sezóny 
veľmi komplikovaná. Vplyvom opatrení 
súvisiacich so zákazom zhromažďova-
nia, boli tréningy často prerušované, čo 
pri pri hre začínajúcich adeptov praktic-
ky znamená vždy začínať odznova.

Je potešiteľné, že po týchto výpadkoch 
chlapci na stolný tenis nezanevreli a po-
kračujú v činnosti. Záujem prejavujú ďalší 
a dvere pre záujemcov sú stále otvorené. 
Potešíme sa najmä dievčatám, najlepšie vo 
veku 7-9 rokov.                  

Pravidelné oblastné a krajské žiacke sú-
ťaže boli v sezóne 2020/21 začaté, ale po 
dvoch odohratých kolách prerušené a už 
nedokončené. V sezóne 2021/22 boli naši 
mladí odchovanci zapísaní do 8. ligy ob-
lastnej súťaže dospelých. Aj tá bola po troch 
zápasoch prerušená. Po zrušení opatrení 
pokračovala. Vedením súťaže bolo roz-
hodnuté, že po odohratí polovice zápasov 
budú výsledky považované za konečné. 

Naši mladí bojovali s dospelými statočne. 
Bez prehry sa stali víťazmi a postúpili do 
vyššej ligy. Keďže sa hovorí o reorganizácii 
súťaže, nevieme, aká bude. To však nie je 
rozhodujúce. Povzbudením je výkonnostný 
rast nielen skúsenejších (Oravec, Palieska, 
Kulina), ale prvé body získali aj menej skú-                                                                                                 
sení hráči ako Cicoň, Prachár a Veselka. 
Prísľubom  je aj niekoľko ďalších ešte nere-
gistrovaných chlapcov.                       

Potešiteľnou skutočnosťou je fakt, že na 
prelome rokov 2020/21 bola na budove zre-
alizovaná toľko potrebná výmena okien. To 
zabezpečuje predpísanú komfortnú teplotu 
v zime. Týmto vyslovujem poďakovanie ve-
deniu mesta na čele s primátorom Petrom 
Marušincom. Zostáva nám len veriť, že stále 
pretrvávajúci problém nevyhovujúcej pod-
lahy v miestnosti  „prípravkárov“, ako aj 
jej priestorové riešenie sa podarí v krátkej 
dobe vyriešiť.              

Milan Ondřejíček

S prichádzajúcou jarou a slniečkom, 
ktoré svojimi lúčmi rozohrieva zem pod 
našimi nohami, sa aj v našich žilách                         
a svaloch akoby prebúdzala nová ener-
gia k pohybu. Toto obdobie aj my v OSA 
intenzívne venujeme prípravám na všet-
ky podujatia pre deti, ale po novom už aj 
pre dospelých. 

Stále viac a viac si uvedomujeme, že 

deti sa najviac hýbu a športujú, keď ste im 
vzorom vy, milí rodičia, či starí rodičia. 

Skúste si preto nájsť možno viac času, 
či dopredu si naplánovať aktivity, ktoré 
prospejú nielen vašim deťom, ale aj vám 
samým. S pohybom ide totiž ruku v ruke aj 
skvelá nálada, partia priateľov a mnohokrát 
nezabudnuteľné zážitky. A niektoré z nich 
sa vám v našom 9. roku pôsobenia pokúsi-
me pripraviť aj my – OSA TEAM.

Podujatia sme sa snažili zoradiť pre vás 
do prehľadnej tabuľky, kde si vyberie snáď 
každý z vás. Samozrejme pre viac informácií 
nás môžete navštíviť v OSA FAMILY GYMe, 
alebo nájsť podrobnosti na našom webe.

Ďakujeme

Adrián Gazdík
OSA – ŠPORTOVÁ AKADÉMIA

Po tréningu: zľava Nicolas Prachár, Marek 
Palieska, Peter Cicoň, Richard Veselka. 
(foto: M. Ondřejíček)

Klub slovenských turistov Kolačín a Mesto Nová 
Dubnica vás pozývajú na 39. ročník turistického po-
chodu NOVODUBNICKÁ 25-ka Ivana Markoviča. 

Uskutoční sa v sobotu 14. mája 2022 so štartom od 
7.00 do 9. 00 hod. Štartovať sa bude od Hostinca na 
Lúčkach v Kolačíne pre pešie 8, 15 a 20 km trasy, ale-
bo z Mierového námestia v Novej Dubnici pre pešiu 
25 km trasu.

PEŠIE TRASY:
8 km (Kolačín - kríž pod Markovicou - Markovica - Ko-
lačín) / 15 km (Kolačín - Slimáková - Grófovec - Kyšky 
- Kamenné vráta - Markovica - Kolačín) / 20 km (Kolačín 
- Slimáková - Grófovec - Kyšky - Kamenné vráta - Ostrý 
vrch - Kolačín) / 25 km (Nová Dubnica - Dubovec - Sli-
máková - Grófovec - Kyšky - Kamenné vráta - Ostrý vrch 
- Kolačín).

Akcia sa koná za každého počasia a na vlastnú zodpo-
vednosť. Každý účastník dostane v cieli pamätný list             
a odznak. Štartovné je 2 € dospelí. Deti do 15 rokov, 
študenti, dôchodcovia a ZŤP platia 1 €.

POR.Č. DÁTUM DEŇ NÁZOV DRUH POZNÁMKA CIEĽ / DRUH CESTY
1 5.3.2022 SO GIRLS RIDE #1 ROAD / GRAVEL / MTB Coffee ride - info o GR Rybníky Opatovce ...ROAD
2 2.4.2022 SO GIRLS RIDE #2 ROAD / GRAVEL / MTB Zhodnotenie #1 a plán GR 2022 Púchov - ČS GAS ... GRAVEL / MTB
3 7.5.2022 SO GIRLS RIDE #3 ROAD / GRAVEL / MTB prvý "väčší" okruh (69 km) Malá Morava .... ROAD
4 4.6.2022 SO GIRLS RIDE #4 ROAD / GRAVEL / MTB Test vrchárskych schopností Gilianka - Krivoklát ... GRAVEL / MTB
5 2.7.2022 SO GIRLS RIDE #5 ROAD / GRAVEL / MTB prvý "väčší" kopec (45 km) Vršatecké bralá ... ROAD
6 6.8.2022 SO GIRLS RIDE #6 ROAD / GRAVEL / MTB Na haluške ... Čičmanské haluške
7 1.9.2022 SO GIRLS RIDE #7 ROAD / GRAVEL / MTB Prvá 100-ka FUNNY BIKE TRIP KOHÚTKA
8 1.10.2022 SO GIRLS RIDE #8 ROAD / GRAVEL / MTB Rozlúčka so sezónou ....auuu Za rybami na Kulháň

GIRLS RIDE

POR.Č. DÁTUM DEŇ NÁZOV DRUH POZNÁMKA MIESTO
1 20.05. - 22.05. Pi - Ne OSA SPORT CAMP Multi šport Víkend v pohybe ??? (Penzion LADA .... a pod.)
2 17.08. - 20.08. St - So OSA NAPRIEČ SLOVENSKOM CYKLISTIKA S POSLANÍM #ShareTheRoad / CHARITY RIDE Záhorská Ves - Nová Sedlica
3 1.9.2022 NE FUNNY BIKE TRIP Zážitková cyklistika (CESTA / ŠTRK) pre dospelých (110 km) Dubnica - Kohútka - Dubnica
4 20.10. - 22.10. Pi - Ne OSA SPORT CAMP Multi šport Víkend v pohybe ??? (Penzion LADA .... a pod.)

19.11.2022 PI CEREMONY OSA VIRTUAL CH. SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL ÚČASTNÍCI A VEREJNOSŤ Nová Dubnica - Kultúrna beseda

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - dospelí (18r. - 99r.)

POR.Č. DÁTUM DEŇ NÁZOV DRUH POZNÁMKA MIESTO
1 14.5.2022 SO OSA TRÁVATHLON CROSSDUATLON - Zmiešaný povrch dospelí - SRANDATHLON !!! Košeca - futbalové ihrisko
2 25.6.2022 SO OSA CYKLOKRUHY BIKE - Mestské kritérium dospelí - KOLOKRUHY !!! Nová Dubnica - Mierové námestie
3 27.8.2022 SO OSA NOČNÝ BEH MESTOM RUN - Cestný beh dospelí - PIVNÝ BEH !!! Nová Dubnica - Mierové námestie
4 24.9.2022 SO CYKLOKROSA BIKE - Cyklokros mestským parkom len pre deti Dubnica n/V - Park J.B. Magina

19.11.2022 SO CEREMONY OSA CHALLENGE SLÁVNOSTNÝ CEREMONIÁL ÚČASTNÍCI A VEREJNOSŤ Nová Dubnica - Športová hala ???

POR.Č. DÁTUM DEŇ NÁZOV DRUH POZNÁMKA MIESTO
1 21.05. So OSA TRIP S WASPYM Poznávací výlet Pre deti 6 - 12 ročné Slovensko
2 18.06. - 19.06. So - Ne OSA FAMILY WEEKEND Klubový športový víkend Pre členov OSA s  deťmi Penzión Slniečko
3 03. - 09.07. Ne-So OSA SPORT CAMP 2022 Pobytový športový tábor Pre deti 7 - 12 ročné Tábor Podvišňové
4 11. - 15.07. Po-Pi DENNÝ TÁBOR S WASPYM ... 1 Denný športový tábor Pre deti 6 - 12 ročné OSA FAMILY GYM
5 08. - 12.08. Po-Pi DENNÝ TÁBOR S WASPYM ... 2 Denný športový tábor Pre deti 6 - 12 ročné OSA FAMILY GYM
6 22.10. So OSA TRIP S WASPYM Poznávací výlet Pre deti 6 - 12 ročné Slovensko

OSA CHALLENGE 2022 - 9. ročník

LETO S WASPYM .... Letné tábory a výlety pre deti

BOWLINGOVÝ 
SÚBOJ JDS

Hlavnou úlohou ZO Jednoty dôchodcov Slovenska          
v Novej Dubnici je neustála starostlivosť o jej členov 
a v neposlednom rade aj organizovanie športových 
podujatí. 

Tak to bolo aj 6. apríla 2022, kedy sa hry bowlingu         
v Zlatej Reťazi zúčastnilo 32 členov. Do hry sa aktívne 
zapojilo 10 žien a 8 mužov. Pri ich hre sa snažil každý zo 
súťažiacich vložiť do toho všetko, aby získal čo najviac 
bodov. Ostatní členovia ich v príjemnej atmosfére pri ká-
vičke  povzbudzovali, tlieskali, skandovali, čo ich viedlo 
k ešte väčšej aktivite.

Počas celého podujatia panovala veľmi dobrá a prí-
jemná atmosféra. Hoci muži v hre viedli v získavaní bo-
dov, ani  ženy sa nedali zahanbiť. Súťaž sa skladala z 15 
kôl v obidvoch dráhach.

Aj takto sa snažíme zaradiť medzi aktívnych a doká-
zať, že ešte stále máme dosť síl, aby sme zvládli rôzne 
situácie.

Predsedníčka  ZO JDS Mgr. Alžbeta Kopačková  poďa-
kovala  všetkým členom  za účasť na akcii, za príjem-
nú atmosféru, súťažiacim za to, že sa  zapojili do hry                         
a dosiahli dobré výsledky. Odovzdala im symbolické 
ceny a všetkým popriala veľa zdravia a elánu pri ďalších 
športových podujatiach. 

Najlepšie výsledky dosiahli v 1. dráhe Ivan Kobza, Du-
šan Hošták, Stázka Čuridlová, Anka Kučerová a Alenka 
Lineková.  V 2. dráhe Alojz Klištinec, Emil Kopačka, Ru-
dolf Živčic, Gabriela Vavríková a Mária Kubicová.

Soňa Kršková (foto: V. Klobučníková)


