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Obnovené ihriská v škôlke

Nové predstavenie pre deti

Hodová pohoda v Kolačíne

V areáloch materskej školy pribudli v lete nové ihriskové prvky.
Prečítajte si článok na strane 2.

Smejko a Tanculienka s novým predstavením v Panorexe 23. 10.
Viac o predstavení sa dozviete na strane 6.

Dobrovoľný hasičský zbor Kolačín zorganizoval hodový víkend?
Ako to dopadlo si prečítajte na strane 4.

Rekonštrukcie v meste
prebiehajú aj počas leta

V týchto dňoch prebieha rekonštrukcia autobusovej zastávky smer Trenčianska Teplá na Mierovom námestí.
Leto je časom dovoleniek,
prázdnin, oddychu a relaxu,
ale tiež vďaka poveternostným podmienkam obdobím
priam ideálnym na vonkajšie
terénne práce.
O tom, že v našom meste
sa v týchto dňoch nezaháľalo,
svedčí množstvo rozbehnutých investičných akcií. Časť
z nich sa už realizuje a ostatné
sa budú realizovať v najbližších dňoch.
Rekonštrukcia autobusovej
zastávky na Mierovom
námestí
Po oprave autobusovej zastávky v smere na Dubnicu
nad Váhom, v roku 2018 boli
v rozpočte mesta vyčlenené
ﬁnančné prostriedky vo výške 23 900,-€ na rekonštrukciu
autobusovej zastávky smer
Trenčianska Teplá, ktorá sa
nachádza na druhej strane

námestia. Predmetom prác
bolo odstránenie poškodenej
betónovej dlažby a prídlažby,
následne spevnenie podložia,
vybetónovanie
autobusovej
niky a položenie nového asfaltového koberca. Jestvujúca
nefunkčná dažďová vpusť bola
nahradená novou a prepojená
do pôvodnej kanalizácie.
Chodník v Komenského
sadoch pri bytovom dome
č. 60
Obyvatelia bytového domu
č. 60 v Komenského sadoch si
v minulom roku z vlastných
prostriedkov opravili rokmi
poškodenú izoláciu základových múrov domu. Vedenie
mesta správcovi prisľúbilo
opraviť poškodený chodník.
Po spracovaní projektovej dokumentácie a rozpočtu boli na
rok 2019 vyčlenené ﬁnancie
z rozpočtu mesta aj na túto akciu. S prácami sa začne v sep-

tembri a termín dokončenia
je podľa zmluvy do 30. 9. 2019.
Náklady presiahnu 25 tis.€.
Most ku kaplnke v Kolačíne
Obyvatelia m. č. Kolačín
upozornili svojich poslancov
a zástupov v meste na poškodenie mosta smerom ku
kaplnke. Statický posudok poukázal na poruchy základov
mostného telesa, a preto sme
dočasne pristúpili k doplneniu
dopravného značenia, ktoré
obmedzilo prístup a prejazd
nákladných automobilov po
moste.
V súčasnosti je objednaná projektová dokumentácia, ktorá
nám vyčísli náklady potrebné
na opravu mosta tak, aby bolo
jeho používanie bezpečné.
Oprava mosta bude zaradená do plánu a rozpočtu mesta
hneď na budúci rok.
Tekos bude pokračovať

v budovaní chodníka
v Kolačíne
V minulom roku sa začalo
a začiatkom tohto roka bol
v Kolačíne na Družstevnej
ulici vybudovaný prvý úsek
nového chodníka. Zvýšiť bezpečnosť chodcov určite zabezpečí vybudovanie ďalšieho
úseku chodníka, tentoraz od
kultúrneho domu na Novej
ulici smerom ku kostolu. Samozrejmosťou bude osvetlenie prechodu pre chodcov cez
komunikáciu ku kostolu.
S prácami začnú pracovníci
spoločnosti Tekos Nová Dubnica, s.r.o. začiatkom septembra, náklady by nemali prekročiť 17 tis.€ a ukončenie prác sa
predpokladá v októbri. Všetko
bude závisieť od poveternostných podmienok.
Ján Krumpolec
odd. výstavby, ÚP a dopravy

Slovko pre manželov
Dôležitou cnosťou pre dobrý chod rodiny je trpezlivosť. Prejavuje sa vtedy, keď sa človek nenechá riadiť impulzmi a vyhýba sa
tomu, aby na niekoho zaútočil, keď dokáže byť pomalý do hnevu.
Problém vzniká, keď chceme, aby vzťahy boli vždy idylické, osoby dokonalé, keď seba staviame do stredu a očakávame, že sa splní
naša vôľa. Potom nás všetko znepokojuje, všetko nás vedie k agresívnej reakcii. Ak nepestujeme trpezlivosť, vždy si nájdeme
výhovorku, aby sme odpovedali hnevom. Napokon sa staneme asociálmi, ktorí nedokážu žiť s ostatnými – rodina sa zmení na
bojové pole.
Trpezlivosť sa posilňuje, keď uznám, že aj druhý má právo žiť na tejto zemi spolu so mnou – taký, aký je. Nezáleží na tom, či mi je
nepríjemný, či mení moje plány, či ma obťažuje tým, aký je alebo ako rozmýšľa, alebo nie je taký, ako som očakával. Láska vždy
nesie v sebe hlboký zmysel pre súcit, ktorý vedie k prijatiu druhého ako súčasť tohto sveta, aj keď koná odlišným spôsobom, než
by som si želal. Štefan Wallner, SDB

Začiatok školského
roka je opäť tu

Milí rodičia a žiaci. Uplynuli
dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov a že ste všetci
načerpali sily, s ktorými vykročíte do nového školského
roka.
Milé deti, o niekoľko dní
zasadnete do školských lavíc, čaká vás odhaľovanie
tajomstiev šlabikára, prvé
písmenká, príklady a starších
i riešenie náročnejších úloh či
príprava na strednú školu. Verím, že si do tých lavíc budete
sadať radi, s túžbou niečo sa
naučiť a zvedavosť vás bude
poháňať za ďalším vzdelaním.
Milí rodičia, ste nesmierne
dôležitým článkom v reťazci
výchovy a vzdelávania vašich
detí, využite preto príležitosť

vytvoriť svojim deťom prostredie plné lásky, kde bude
vládnuť porozumenie a istota.
Odmenou vám budú úspechy
a napredovanie vašich detí.
Vážení pedagogickí zamestnanci, verím, že využijete ponúkanú príležitosť rozdúchať
v každom zo svojich žiakov
túžbu po poznaní a v spolupráci s ostatnými zamestnancami
škôl a školských zariadení budete mať dostatok tvorivých síl
a energie zvládať toto náročné
poslanie.
Prajem vám všetkým najmä
pevné zdravie, Nech je školský
rok 2019/2020 pre nás všetkých
pohodový a úspešný.
Peter Marušinec
primátor mesta
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Otvorenie školského
roka v našich školách
Základná škola, Ul. Janka Kráľa

Kúpalisko Letka sa teší čoraz
väčšej obľube návštevníkov

Základná škola na Ulici Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici oznamuje
všetkým rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019 o 8.30
hod. v kine Panorex.

Súkromná základná škola
Súkromná základná škola v Novej Dubnici oznamuje všetkým
rodičom a žiakom školy, že slávnostné otvorenie školského roka
2019/2020 bude v pondelok 2. septembra 2019 o 9.00 hod. v jedálni školy.

Spojená škola Sv. J. Bosca
Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 začíname v pondelok 2. septembra o 8.00 hod. privítaním prváčikov v budove
Základnej školy. Po spoločnom stretnutí s triednymi učiteľkami
sa spolu aj s rodičmi presunieme na sv. omšu do Farského kostola sv. Jozefa, robotníka.
Žiaci I.ATL (prváci SOŠ) a I.AG (prváci gymnázia) sa stretnú
s triednymi učiteľmi na prízemí Gymnázia o 8.30 hod..
Žiaci ostatných ročníkov org. zložiek Základná škola, Gymnázium, SOŠ informačných technológií sa stretnú o 8.30 pred budovou školy.
Všetci spoločne začíname sv. omšu o 9.00 hod vo Farskom kostole sv. Jozefa, robotníka.

Škôlkari sa zahrajú na
obnovených ihriskách

Nové ihriskové prvky budú slúžiť deťom v areáloch materskej
školy.
V areáloch materskej školy na Jilemnického ulici i na
pracoviskách na Kukučínovej
ulici a v Komenského sadoch
pribudli v lete nové ihriskové
prvky. Škôlkari sa tak v novom školskom roku zahrajú
na vláčikoch s vagónikmi
a preliezacím tunelom, na
preliezacích zostavách so
šmýkačkami, prevažovacími
hojdačkami, na kolotoči a lanovke. Na nákup a osadenie
týchto ihriskových prvkov vynaložilo mesto Nová Dubnica

spolu 22.197,60 € (z toho 5000
€ bolo použitých na osadenie
ihriskových prvkov na Májovej
ulici v IBV Miklovky). Dodávateľom prvkov je spoločnosť
FLORA SERVIS GROUP, s.r.o.
Myjava, dodávateľ ihrísk českej výroby. Veríme, že deti naplno využijú vynovené ihriská
a čas strávený vonku, na čerstvom vzduchu bude pre nich
zábavou.
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Pohoda, radosť a spokojnosť návštevníkov sú tým najlepším vysvedčením pre naše kúpalisko.
Ak to chcete zažiť, máte čas zhruba do polovice septembra.
Ako poslankyňa Mestského
zastupiteľstva v Novej Dubnici a členka Dozornej rady
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o., ktorá je prevádzkovateľom nášho letného
kúpaliska, som mala tú česť
stáť pri zrode myšlienky obnovy letného kúpaliska a sledovať jej realizáciu.
Všetkých zainteresovaných
určite napĺňal pocit zadosťučinenia, keď sa 17. 7. 2017
kúpalisko slávnostne otváralo.
Odvtedy som na ňom nebola,
pretože asi nie som ten pravý kúpaliskový typ. V týchto
dňoch som však urobila výnimku, aby som sa na vlastnej
koži presvedčila, ako sa našej
Letke darí, čo je nové a ako sú
s ponúkanými službami spokojní návštevníci.
Od Evy Lackovičovej, prednostky MsÚ, ktorá je štatutárnou zástupkyňou spoločnosti,
som sa dozvedela, že kúpalisko zaznamenalo od otvorenia

tohoročnej sezóny dňa 14. 6.
2019 do 19. 8. 2019 celkovo 19
219 návštev, čo je naozaj veľmi
pekné číslo, nehovoriac o tom,
že sezóna ešte nekončí.
Ja som sa na kúpalisko
vybrala v pondelok popoludní
a bola som milo prekvapená.
Hneď pri pokladni som dostala zrozumiteľné odpovede na
všetky moje otázky, týkajúce
sa používania náramku a možnosti obnovy kreditu na ňom.
Osobne považujem za veľmi
príjemné, že cena je rozdielna
nielen pre rôzne vekové kategórie, ale aj pre obyvateľov
Novej Dubnice je nižšia ako
pre ostatných návštevníkov
z iných miest a takisto je nižšia
po 15. hodine. Veľmi nízke ceny
sú aj za zapožičanie ležadiel či
skriniek na cennosti.
Po vstupe cez turniket mi
udrela do očí čistota a poriadok v celom areáli, zrejme aj
vďaka košom na triedený odpad a disciplíne návštevníkov.
Pri hľadaní miesta na odpoči-

nok trochu chýbal chládok pod
korunami stromov, na ktorý
si budeme musieť ešte nejaký
čas počkať, ale svoju službu mi
poskytol aspoň drevený plot,
ku ktorému som sa uchýlila
a mlčky pozorovala atmosféru
lenivého pondelkového popoludnia.
Ležanie na mäkkej tráve
bolo veľmi fajn, ale ja som
si chcela obzrieť aj stánky
s občerstvením a vyskúšať ponúkané služby. Personál bol
prívetivý, káva výborná, kofola
správne vychladená, zmrzlina
priam božská a ceny prijateľné. Nakukla som potom do
stánku s jedlom a bola som
prekvapená, že aj napriek pokročilej popoludňajšej hodine
bola ponuka pestrá a k dispozícii. Nebol žiaden problém s náramkom, kredit som si strážila
a pre istotu aj skontrolovala
v zariadení inštalovanom priamo v stánku s občerstvením.
Jediné, čo nebolo príjemné,
boli osy, ktoré sa ulakomili na

moju kofolu.
Zašla som k volejbalovému
ihrisku a chvíľu sledovala skupinku, ktorá sa pokúšala o plážový volejbal. Odtiaľ bolo len
pár krokov k detskému bazénu
plnému detičiek s rodičmi. Pri
tobogánoch sa miešali pocity
radosti s obavami, ozýval sa
výskot a voda špliechala na
všetkých, ktorí toto divadlo
sledovali.
Bola som odhodlaná vyskúšať aj plavecký bazén, ale odvaha ma držala len do pol pása
a potom ma opustila. Pre mňa
osobne bola voda trochu studená, ale pripúšťam, že od ľadového medveďa mám ďaleko.
Popri potulkách kúpaliskom
som oslovila viacero návštevníkov a stretla som sa len
s priaznivým ohlasom. Väčšina si pochvaľovala, že máme
v našom meste takéto skvelé
kúpalisko a drobné nedostatky
nevnímala. Možno som mala
len šťastie, neviem, ale jedno
viem určite. Energia a úmysel, s ktorými sa do obnovy
kúpaliska vstupovalo, je cítiť
v celom areáli. Pohoda, radosť a spokojnosť návštevníkov sú tou najlepšou odpoveďou na všetky možné otázky.
Ak ju chcete zažiť, máte čas
zhruba do polovice septembra. Všetko bude závisieť od
počasia.
Aktuálne informácie nájdete vždy na webovej stránke
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. – https://novadubnica.eu/invest/. Nezabudnite,
že stále platí - radšej raz
skúsiť ako stokrát počuť.
-sk-

Projekty, ktoré prinesú úžitok
všetkým občanom mesta
Prístavba a modernizácia
Zariadenia pre seniorov
Mesto zadalo spracovanie
projektovej
dokumentácie
stavby na dobudovanie ďalších
opatrovateľských služieb a sociálnych priestorov.
Dokumentácia bude riešiť
návrh prístavby a modernizácie priestorov tak, aby spĺňali
požiadavky kvalitného komfortu bývania užívateľov v zariadení. Zariadenie má poskytovať starostlivosť seniorom
na úrovni rôznych oddelení
a štandardov. Konkrétne navrhovaný objekt prístavby bude
slúžiť pre seniorov schopných
samostatného pohybu, ale aj
seniorov s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zariadenie pre
seniorov sa realizáciou tohto
projektu rozšíri o 28 lôžok. Na
ﬁnancovanie
modernizácie
a rozšírenia Zariadenia pre
seniorov chce mesto požiadať
o poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja a bývania.
V súčasnosti sa projektová dokumentácia konzultuje
s odborníkmi z Trenčianskeho

samosprávneho kraja, Ministerstva práce a sociálnych vecí
SR a Štátneho fondu rozvoja
bývania.
Projekt „Vybudovanie fyzikálnej a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole, J. Kráľa 1, Nová Dubnica“
V minulých číslach Novodubnických zvestí sme vás
informovali, že mesto ešte
v roku 2017 podalo žiadosť o
nenávratný ﬁnančný príspevok (NFP) na realizáciu projektu „Vybudovanie fyzikálnej
a biologicko-chemickej učebne v Základnej škole, J. Kráľa,
Nová Dubnica“. V súčasnosti
sme obdržali z Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Rozhodnutie
o schválení NFP vo výške 103
407,51 EUR, pričom celkové
oprávnené výdavky projektu
boli schválené vo výške 108
850,01 EUR.
Hlavným cieľom projektu
je vytvorenie podmienok pre
zlepšenie a rozvoj kľúčových
kompetencií a zručností žia-

kov školy v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej
orientácie a potrebami trhu
práce. Realizácia projektu má
za cieľ prispieť k zdokonaleniu
spôsobilostí žiakov v oblasti
prírodovednej
gramotnosti
a ich prírodovedného myslenia, schopnosti poznávať
v oblasti vedy a techniky,
schopnosti pozorovať a experimentovať.
Tieto ciele budú dosiahnuté prostredníctvom investície
do
materiálno-technického
vybavenia odborných učební.
V rámci projektu sa zrealizuje obstaranie didaktických
pomôcok na predmety fyzika,
chémia a biológia. Pribudnúť
by mali aj interaktívne tabule
a dataprojektory do učební,
laboratórne pracoviská pre
učiteľa a žiakov, laboratórne
skrine na pomôcky, žiacke stoly a stoličky. Samotná realizácia projektu začne v roku 2020.
Mesto požiada o ﬁnančné
prostriedky z eurofondov na
zberný dvor

Ešte tento rok by mala byť
vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný
ﬁnančný príspevok (NFP)
v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na triedený
zber komunálnych odpadov
a mechanicko – biologickú
úpravu komunálnych odpadov. Podaním žiadosti o NFP
na projekt „Zvýšenie kapacity
zberného dvora v meste Nová
Dubnica“ chce mesto získať
eurofondy na jeho realizáciu.
V rámci projektu sa na
zbernom
dvore
vybudujú
nové spevnené plochy, triediaca hala s príslušenstvom,
prístrešky, sklady, zakúpi sa
zberové vozidlo, zberné nádoby na separovaný odpad,
nádoby na zhodnocovanie
bioodpadu. Investíciami do
rekonštrukcie zberného dvora
sa docieli jeho modernizácia.
Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

www.novadubnica.sk
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Znečistenie stojísk na kontajnery
– kto za to môže?
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V meste pribúdajú
kontajnery na zber
šatstva

Častý neporiadok na stojiskách kontajnerov a preplnené kontajnery na triedený odpad - aj takto to vyzerá v našom meste.
Na sociálnych sieťach, ale
aj pri „zoči-voči“ rozhovoroch rezonuje medzi obyvateľmi mesta téma, na ktorú
sa dá dostatočne široko
a dôsledne nadávať, kritizovať a hľadať vinníka kade-tade. Je to častý neporiadok
na stojiskách kontajnerov
a preplnené kontajnery na
triedený odpad (väčšinou
sme, samozrejme, určení za
vinníkov my, úradníci - povedzme si na rovinu).
Dovoľte teda aj nám, obvineným úradníkom, vyjadrenie:
Áno, raz za 2 týždne sa cez
víkend udeje na niektorých
stojiskách situácia, ktorá sa
nepáči nikomu z nás - dôjde
k preplneniu niektorého kontajnera na triedený odpad
a následne je kontajner, prípadne celé stojisko na kontajnery, alebo pri vetristom počasí aj celé okolie zanešvárené
poletujúcimi igelitmi, sáčkami, téglikmi, papierikmi, plechovkami (vyberte si ten druh
odpadu, ktorého kontajner sa
akurát preplnil). Prečo píšem,
že raz za dva týždne? Lebo to
je interval, v akom vyvážame
kontajnery na papier, plasty,
kovy a tetrapaky. Kontajnery
so sklom vyvážame 1x mesačne, ale so sklom býva problém len na niekoľkých stojiskách a vietor našťastie sklené
fľaše nerozfúka.
Poďme si prebrať niekoľko
dôvodov znečistenia stojiska alebo preplnenia kontajnerov:
1. NESTLÁČAME plastové
fľaše, ani plechovky, ani tégliky, častokrát ani kartóny. Potom sa do kontajnerov zmestí
oveľa menej odpadu, ako by sa
zmestilo toho „pomačkaného“.
Takže nenadávajme len na
úrad, ale skúsme po triede-

nom odpade poskákať, podupať, pomačkať, či vymyslime
vlastnú techniku na zmenšenie objemu odhadzovaných
triedených odpadov. Takto
takmer polovicu kontajnera
zapĺňa VZDUCH. Vzduch vyvážame, za jeho odvoz platíme,
pre vzduch nakupujeme nové
kontajnery.
2. NEVYUŽÍVAME VŠETKY
DOSTUPNÉ KONTAJNERY, zaplníme len ten najbližší,
a niektoré kontajnery, vzdialenejšie v rade (to je prípad
panelákov č. 7, 9 a 11) alebo zasunuté v rohu na stojisku tak,
že sa k nim skoro nedá dostať,
zostávajú poloprázdne.
3. DO KONTAJNERA NA
TRIEDENÝ ODPAD VHADZUJEME INÉ ODPADY
– v žltých kontajneroch na
plasty bývajú linoleá, gumové rohože, oblečenie, použité
detské plienky. U nás vo dvore
zase nejaký pravdepodobne
farboslepý alebo inou vadou
poškodený jedinec vhadzuje
vrecia so zmesovým komunálnym odpadom do kontajnera
na sklo so zeleným vekom. Podotýkam, že u nás je kontajnerov na zmesovým odpad dostatok, takže nie je žiadny dôvod
na toto „riešenie“. Jediným
výsledkom takéhoto počínania
je, že sa zmenšuje priestor na
triedenie tých odpadov, ktoré
v kontajneroch naozaj majú
byť, a na zberný dvor sa dostávajú domiešané, znečistené
odpady, ktoré vyžadujú zdĺhavejšie a náročnejšie dotriedenie. Ak neveríte, že je to tak,
nakuknite do kontajnerov na
triedenie a posúďte sami, koľko prímesí obsahuje ich obsah.
4. ODPAD POLOŽÍME KU
KONTAJNEROM, nie do
kontajnerov, aj keď ešte nie

sú plné. Toto sa stáva, ak idú
vysypať odpad malé deti, alebo ak sa niekomu lení rozložiť
krabicu z novej telky či nábytku. A potom ostatní už len pridávajú a pridávajú, veď malá
kopa si pýta väčšiu. Termíny
odvozu objemného odpadu
(býva 2x ročne – na jar a na
jeseň) týchto „ukladačov“ evidentne netrápia, veď mesto to
skôr či neskôr odvezie, že?
5. POČET KONTAJNEROV
JE
NEDOSTATOČNÝ –
priznávame, aj táto situácia
je v niektorých lokalitách, kde
máme problém s priestorom
pre stojisko tak, aby sme nezablokovali parkovacie miesta
a aby sa ku kontajnerom dostalo bez problémov aj smetiarske auto. O niektorých
lokalitách vieme a začíname
situáciu riešiť rozšírením stojísk (v tomto roku tak zväčšíme 2 stojiská), o niektorých
lokalitách nevieme – bolo by
fajn, keby občania požiadali
o pridanie kontajnera na triedený zber, prípadne a čo by
bolo úplne idylické, aj požiadali o ubratie počtu kontajnerov na zmesový odpad. Veď by
to tak malo byť, nie? Že keď
sa zlepšuje triedenie, klesá
množstvo zvyškového odpadu.
6. INTERVAL VÝVOZU JE
NEDOSTATOČNÝ – za toto
tvrdenie by som sa podpísala
len v letnom období a len na
pár miestach v meste, lebo na
mnohé lokality platia dôvody
zaplnenia kontajnerov uvedené vyššie. Najväčší problém je
v tomto bode triedenie kovov,
pretože v mnohých častiach
mesta máme na kovy veľmi
malé nádoby. Áno, vieme o tom
a ideme to riešiť – vymieňame
malé 120 l nádoby za väčšie
240 litrové. Takže nezahustíme
vývozy, ale zväčšíme objem ná-

dob. Pri zaplnení kontajnera
na tetrapaky máme jednoduchú radu – vhoďte tetrapaky
do plastov (myslím do žltého
kontajnera) , na triediacej linke na zbernom dvore ich pretriedime.
O problémoch s ﬁnancovaním triedeného odpadu, o tom,
že v lete obhliadame mesto
a pri horúcom počasí robíme
častejšie vývozy vybraných
kontajnerov na papier a plasty,
že nakladanie s odpadmi nie je
ľahké ukočírovať tak, aby sme
boli všetci spokojní a mesto
nemalo prievan v peňaženke,
by sme ešte mohli polemizovať
dlho.
Cieľom tohto môjho výlevu
bolo skôr navrhnúť každému,
kto už mal tú česť s problémom preplneného/znečisteného stojiska na kontajnery, aby
bez nadbytku emócii posúdil
mieru zavinenia vzniknutého
problému vyššie uvedenými
dôvodmi a v prípade, že hlavnou príčinou je dôvod č. 5 a 6,
nech nám príde vynadať priamo na odd. ŽP, pričom by sme
aspoň skúsili nájsť riešenie
tohto problému. Ak sú však
vo veľkej miere na príčine dôvody 1 – 4, potom by bolo fajn
namiesto nadávania rozbehnúť optimisticko-propagandistickú akciu medzi svojimi
blízkymi, známymi, susedmi
a kýmkoľvek poruke na tému:
viem skočiť na PET fľašu
a nezlomím si nohu/na jeden
raz 5 plechoviek stlačím/poskladám krabicu od televízora
na veľkosť škatule od topánok/
viem traﬁť vrecko s odpadom
do kontajnera a podobne.
A s týmto vám radi pomôžeme.
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhých dielov a Kolačína
Oznamujeme občanom, že v dňoch 16. - 20. 9. 2019 sa uskutoční jesenný zvoz objemného odpadu od bytových domov v meste.
16. 9. 2019 (pondelok): Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka.
17. 9. 2019 (utorok): Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová.
18. 9. 2019 (streda): M.Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M.Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, Ľ. Podjavorinskej, Lipová,
Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé Diely.
19. 9. 2019 (štvrtok): Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska.
20. 9. 2019 (piatok): Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom.
Elektroodpad, prosíme, nevykladajte, ale dovezte na zberný dvor, pretože po vyložení pred domom dochádza k jeho rozoberaniu
neprispôsobivými občanmi a k úniku škodlivých látok. Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy, a to vždy len
1 deň pred termínom odvozu, najneskôr do 6.00 hod. v deň vývozu.
Prispejete tak k udržaniu čistoty v našom meste. ĎAKUJEME!

Takéto zberné nádoby na šatstvo budú postupne umiestnené
na 15. miestach v našom meste.
Mesto Nová Dubnica uzatvorilo v tomto roku zmluvu
s ﬁrmou TextilEco a. s. Bratislava, ktorá zabezpečuje
zber, prepravu a zhodnotenie šatstva, textílií, obuvi
a hračiek. Odberateľ postupne umiestni v meste 15 zberných nádob na šatstvo.
Čo sa stane s textilom, ktorý vyhodíte do týchto kontajnerov? Najdôležitejšie je, že
neputuje na skládku. Ďalej sa
triedi, časť z neho je určená do
second-handov na ďalší predaj, časť putuje na recykláciu –
napr. výrobu handier pre priemysel, prípadne energetické
využitie, časť na charitatívne
účely.
Ak prednostne chcete odovzdať nepotrebné šatstvo
a obuv na charitatívne účely,

využite dva žlté kontajnery,
ktoré sú umiestnené vedľa katolíckeho kostola na Gorkého
ulici a druhý na Ul. Gagarinovej na parkovisku pri vjazde
od Ul. Okružnej, alebo veci,
obuv a hračky, športové potreby odovzdajte na zbernom
dvore na Ul. Topoľovej. Uvedené kontajnery prevádzkuje
spoločnosť Diakonie Broumov,
s.d., ktorá prevádzkuje zber
šatstva za účelom charity.
V prípade potreby ďalších
informácií kontaktujte MsÚ
Nová Dubnica, odd. ŽP osobne, telefonicky 042 4433 484,
kl. 160 a 161, e-mailom na basna@novadubnica.sk alebo zahorcova@novadubnica.sk.
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Odberateľ postupne umiestni v meste 15 zberných nádob
na šatstvo na stojiskách kontajnerov v meste nasledovne:
Pribinove sady pri byt. dome č. 32
Ul. SNP pri byt. dome č. 3
Ul. Dubová parkovisko pri rod. domoch vedľa kont. na SKLO
Ul. SNP pri byt. dome č. 74
Ul. SNP pri byt. dome č. 70
Ul. Sad kpt. Nálepku pri byt. dome č. 50
UL. SNP pri byt. dome č. 533
Ul. Okružná na parkovisku pri garážach vedľa kont. na SKLO
Ul. Sládkovičova v parčíku vedľa kontajnera na SKLO
Ul. Májová na parkovisku pri kontajneroch na SKLO
Ul. Okružná - na križovatke na „Areál zdravia“
Ul. Trenčianska pri byt.dome č. 78
Ul. Trenčianska pri byt.dome č. 725
Kolačín - oproti Kultúr. domu vedľa kontajnera na SKLO
Kolačín - oproti Klondajku vedľa kontajnera na SKLO

Zvoz odpadu z garáží
Oznamujeme vlastníkom a užívateľom garáží, že jesenný
zvoz odpadu z garáží sa uskutoční v dňoch 26. - 27. 9. 2019.
26. 9. 2019 (štvrtok):
Garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického a pri domoch č. 3-6 na
Ulici SNP.
27. 9. 2019 (piatok):
Garáže na Ulici Okružnej, Ulici Trenčianskej pri čínskom múre
77-78, a v Sade duklianskych hrdinov pri bývalom CVČ).
Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7.00 hod!
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Kolačín opäť bojoval
s prívalovým dažďom

Nie je to tak dávno, čo búrka
narušila pokojný život obyvateľov Kolačína, ale najmä
„rozvírila“ Kolačínsky potok, ktorý sa vybrežil na viacerých miestach.
Problémy boli na Ulici Slobody, Odbojárskej ulici, pod
futbalovým ihriskom v Kolačíne aj pri ceste na Medové lúky.
Našťastie, okrem škôd spôsobených na poľnohospodárskej
pôde, poškodeného mostíka
a menších škôd na majetku,
ostali po povodni len vrecia
s pieskom a kopy vybagrovanej zeminy z potoka.
V minulých dňoch nechýbalo veľa a situácia sa mohla
opakovať. Našťastie búrka trvala len niekoľko hodín, no napriek tomu boli mnohé zložky
v pohotovosti. Prírode nedokážeme rozkázať, ale mnohým
podobným situáciám sa dá vyhnúť alebo minimálne zmierniť ich následky.
Čo teda robiť, aby sa podobné situácie neopakovali?
1. Povodniam sa takmer nedá
pri súčasnom stave korýt potokov a riek zabrániť. Potoky,
po väčšinu roka s nízkou hladinou, sa zanášajú, a potom sa
v priebehu pár hodín menia na
divokú vodu.
2. Stavebné aktivity obyvateľov v blízkosti koryta potoka
povodniam len nahrávajú do
karát. Na mnohých častiach najmä na Odbojárskej, ale aj
vo vrchnej časti Ulice Slobody,
si obyvatelia pretvárajú brehy
a koryto potoka podľa svojich
potrieb a predstáv. Tam, kde
bolo kedysi široké koryto potoka, je dnes úzky jarok, lebo
kvôli parkujúcim autám sa
zabrali okraje cesty a potoku
sa vymerala len minimálna
trasa. Rôzne hrádzky či ploty
v potoku stoja za zamyslenie.
Mosty a mostíky po celej dĺžke
potoka, mnohé nepovolené,
sú obrovským problémom
tiež. Aj pri povodni bolo vidno,
ktoré mostíky sú vybudované
tak, aby mohla vody plynulo
odtekať, a ktoré robia paseku
- s malými rúrami, plytko položené - odtok vody sa na nich
spomaľoval. A ak by voda so
sebou niesla nejaké konáre, či
iný odpad, problém zabezpečiť
plynulý odtok vody by bol ešte
väčší.
3. Samozrejme, o koryto potoka sa treba starať. V minulom
roku vodohospodári prehlbovali koryto v spodnej časti
Odbojárskej ulice, takže tam
problémy neboli. Nestihli však
prehĺbiť spodnú časť potoka
na Ulici Slobody, čo prispelo
k vybreženiu potoka. Preto
pri záchranných prácach bol
celý tento úsek vybagrovaný
a prehĺbený. Ale v zastavanej časti Kolačína - hlavne vo

vrchnej časti Ulice Slobody
a Odbojárskej - stroje nedokážu vykonať údržbu potoka práve „vďaka“ nelegálnym stavbám v tesnej blízkosti potoka.
4. Mesto tiež po zhodnotení
priebehu a následkov povodne príjme nevyhnutné kroky
a opatrenia, aby sa povodne
vyskytovali čo najmenej a aby
protipovodňové zásahy boli čo
najefektívnejšie.
5. Každý, kto býva v blízkosti
potoka, by mal posúdiť, ktoré jeho aktivity mohli prispieť
k povodni a skúsiť veci napraviť . Všetky stavby na vodnom
toku majú byť povolené stavebným úradom, pretože pri
ich projektovaní sa má počítať
práve s takýmito situáciami
a dimenzujú sa na 50-ročnú
vodu a pod. Ak máme v potoku položené rúry s malým
priemerom (aj priemer 50 cm
je malý priemer), nedajbože
ich máme zasypané zeminou,
alebo sme potoku vytvorili betónovými tvárnicami koryto široké 30 cm, je jasné, že takto to
zostať nemôže. Ak nechceme,
aby naše neuvážené konania
nespôsobilo susedom problémy, je najvyšší čas vykonať
zmenu.
6. Dažďovú vodu zo strechy
rodinného domu a zo svojich
pozemkov neodvádzajme do
potoka. Dažďová voda sa má
zbierať do sudov a nádob pre
potreby zalievania záhrady
alebo odvádzať do vsaku.
7. Netvorme v potoku prekážky, zabraňujúce odtoku vody
- tou je aj plot, ktorý siaha až
k brehu potoka, nevhodne
spravená hrádza, pri ktorej si
v lete ponárame svoje čerpadlo pre zalievanie záhrady (aj
na to by malo byť povolenie),
lávka cez potok.
8. Platí pravidlo, že čím viac
zelene a menej zabetónovaných a zastavaných plôch, tým
lepšie územie vsakuje a zadržuje vodu. Preto nezabúdajme,
že aleje stromov pozdĺž potokov a ciest a dostatok zelene
v záhradách je takisto dôležitým prostriedkom v predchádzaní povodniam. Odborníci odporúčajú nahrádzať spevnené,
nepriepustné betónové či asfaltové plochy dlažbou, najlepšie zatrávňovacou. Dažďové
vody môžu vsakovať do zeme
medzi jednotlivými dlaždicami
a predchádzajú vzniku povodní.
Nezabúdajme, že len spoločným úsilím môžeme odvrátiť
následky povodní. Preto by
sme nemali so založenými rukami stáť a nadávať na mesto/
vodohospodárov/štát/susedov,
ale vyhrnúť rukávy a prispieť
svojou časťou k úspešnému
dielu.
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Hodová pohoda v Kolačíne

Bohatý program pre rodiny s deťmi - skákací hrad, štvorkolky, maľovanie na tvár a iné atrakcie boli pripravené počas soboty.
Vo štvrtok 15. augusta si veriaci pripomenuli prikázaný
sviatok Nanebovzatia Panny
Márie, ktorej je zasvätený aj
kostol v Kolačíne a pri príležitosti ktorého sa tu každoročne slávia hody.
Tento rok opäť dobrovoľní
hasiči vyčistili málo dostupné
miesta na kostole a ženy ho
vyzdobili zvnútra. Od piatku
sa Kolačínom začala šíriť vôňa
pečených koláčov a mäska.
Z dvorov sa ozývala veselá
vrava rodinných príslušníkov
a priateľov, ktorí sa zišli z blíz-

keho i vzdialenejšieho okolia.
Dobrovoľný hasičský zbor
Kolačín zorganizoval hodový
víkend, futbalisti pripravili
ihrisko na futbalový zápas.
Keď sa v piatok 16. augusta začalo blýskať a hrmieť,
neveštilo to nič dobré. Silný
dážď s krúpami však podvečer
ustal, a tak sa po 20. hodine
z kultúrneho domu začali ozývať prvé tóny pozývajúce do
tanca. Hasiči mali plné ruky
práce až do skorého rána,
kedy vyprevádzali posledných
zábavy chtivých návštevníkov.
V sobotu bol vďaka nim pri-

Pobyt v Ždiari plný
všakovakých atrakcií

Centrum nepočujúcich Aneps Nová Dubnica organizovalo pobyt pri Vysokých Tatrách v Ždiari od 8. augusta
do 11. augusta 2019.
Prvá skupina sa zišla 8.
augusta vo štvrtok, ubytovali
sme sa v tamojšom penzióne
Šilon. V piatok v dopoludňajších hodinách sme sa s deťmi
vybrali do originálneho stanu
Svetelného dómu so zaujímavými atrakciami. Vnútri stanu
nás prekvapili animatronické
živočíchy v nadmerných veľkostiach.
Na ďalšiu atrakciu sme šli
lanovkou na kopec Ski Strachan, pozreli sme do kontaktnej malej zoo Strachankovo family parku a Čarovný
les. Videli sme husi, kačice,
moriaky, králiky, pávy, ovce,
kozičky, a dokonca sme ich
pohladkali. Na Čarovný les
boli postavené drevené hrady
s mostíkmi, preliezačky pre
deti. Popoludní po príchode
ďalších účastníkov, sme šli na
spoločnú večeru do miestnej
reštaurácie.
V nasledujúci slnečný deň,
v sobotu, sme sa všetci presunuli z ubytovne do Bachle-

dovej doliny, odtiaľ sme sa
odviezli kabínkovou lanovkou
hore na kopec, kde je Chodník korunami stromov. Z lanovkovej stanice sme sa po
hodinovej pešej túre dostali
na vrchol Chodníka korunami
stromov a videli sme krásy
Tatier, Pienin a Spišskej Magury. Po návrate dole sme si
dali občerstvenie a chvíľu
oddychu. Deti sa šli vyšantiť
na miestnom ihrisku a spravili sme si spoločnú fotku. Po
peknom zážitku sme sa odviezli dole lanovkou a odtiaľ
sme sa presunuli naspäť na
ubytovňu.
Večer sme si zasúťažili
v kvíze a deti šantili na trampolíne. V náročnom kvíze
zvíťazil L. Habánik, druhy M.
Daňo, tretí M. Lipták, štvrtá L. Margušová, piaty R.
Matovič. Piatim najlepším
boli odovzdané vecné ceny.
V nedeľu ráno sme sa po raňajkách rozlúčili a vybrali sa
na cestu domov. Za nádherný
pobyt ďakujeme nášmu Centru nepočujúcich Aneps Nová
Dubnica.
Autor a foto: Michal Daňo

pravený bohatý program pre
rodiny s deťmi. Skákací hrad,
štvorkolky, maľovanie na tvár
a hlavne hasičské, odťahové
a policajné auto, do ktorých si
mohli deti vojsť a prezrieť si
ich zvnútra. Na svoje si prišli
tiež milovníci dychovej hudby
Lieskované, ktorú si mohli
vypočuť pri kultúrnom dome.
K dispozícii bol guláš a ponuka
Hostinca na Lúčkach.
Nedeľnou svätou omšou
a slávnostným rodinným obedom po nej hody v Kolačíne
vrcholili, ale v zábave sa pokračovalo na druhej hodovej

hasičskej zábave. Živo bolo
po 17. hodine i na futbalovom
ihrisku. TJ Družstevník Kolačín v majstrovskom futbalovom zápase mužov s Prejtou
remizoval v pomere 2 : 2 pri
bohatej diváckej kulise.
Hody sú teda za nami, stretli sa rodiny, priatelia a známi,
ktorí si našli v tejto uponáhľanej dobe čas aj na trochu zábavy a radosti. Vďaka, hasiči, za
to, že už toľko rokov dokážete
nielen pomáhať, chrániť, ale aj
spájať.
-sk-

FOTOSIEŤ po prvý
krát v Novej Dubnici

Fotoklub POVAŽIE v spolupráci s mestom Nová
Dubnica organizuje dňa 14.
9. 2019 od 9.30 hod. pred kinom PANOREX v poradí už
9. ročník verejnej súťažnej
výstavy FOTOSIEŤ.
Ide o fotograﬁckú súťaž
amatérskych a profesionálnych nadšencov fotenia
a fotograﬁe zo širokého okolia
ktorí radi vystavia svoje fotograﬁe a tak môžu zasúťažiť
o zaujímavé vecné ceny.
Súťaž sa riadi vlastným
súťažným programom a štatútom, ktorý je zverejnený
na stránkach fotoklubu www.
fotoklubpovazie.sk.
Fotoklub POVAŽIE je neziskovou organizáciou, ktorá takmer 10 rokov úspešne
propaguje fotenie a fotograﬁu
v regióne POVAŽIE. Jednak
ako nezisková organizácia
pripravuje bohatý klubový
program pre členov združenia ako rôzne fotostretnutia,
workshopy, ateliérové fotenia

v interiéri a exteriéri, ale aj
akcie pre širokú verejnosť,
kde je jednou z nich práve pripravovaná FOTOSIEŤ.
Túto akciu doteraz podporilo aj veľa úspešných regionálnych a slovenských spoločností, ktoré nám výrazne
napomáhajú v zabezpečení
hlavne vecných cien pre súťaž. Z každej takejto akcie je
na stránkach fotoklubu vytvorený zaujímavý fotoreport,
kde si návštevníci webu môžu
prečítať zaujímavé informácie o priebehu a výsledkoch
súťaže.
Môžeme dúfať, že nám počasie bude naklonené a ako
po iné roky, pripravíme aj
teraz za pomoci podporovateľov, pre všetkých zaujímavú
a pútavú akciu na oddychové
sobotné dopoludnie.
S prianím pekného svetla
pre všetkých.
Mario Hrubý

www.novadubnica.sk

FOTOREPORTÁŽ

Bluegrass v Novej Dubnici
Po prípravách a realizácii sa
dá o 16. ročníku Bluegrassového večera hovoriť už len
v minulom čase. Ak pre bluegrass je typické to, že hlavné
sólové nástroje sú 5-strunové banjo, mandolína a husle
a rytmickými nástrojmi sú
gitara a kontrabas, tak ako
z tohto pohľadu obstál ten
novodubnický festival?
O otvorenie festivalu sa postarala publiku známa skupina
Tieň. Okrem huslí majú všetky
spomínané pre bluegrass typické nástrojové obsadenie.
Inštrumentálnu stránku doplnili peknými vokálmi a takmer
všetky skladby spievali so slovenskými textami.
Po nich nasledovala mladá
skupina The New Old Tradi-

tion. Nástrojovým obsadením
– dve gitary a kontrabas – sa
trocha vymykali z typického
soundu bluegrassovej skupiny, ale vďaka ženským hlasom
pripomínali tie predbluegrassové časy, kedy hudobné skupiny tvoril často rodiny, teda
mama, otec, synovia, dcéry. Ja
tomu hovorím „Family sound“.
V ich prípade to platilo čiastočne – lead gitara a basa otec
so synom a speváčky mama
s dcérou. Za zmienku stojí ich
hráč na kontrabas Matej Šupák, ktorý sa tohto nástroja
chytil v pondelok a v sobotu už
odohral 55-minútové vystúpenie na pódiu.
Nasledovala skupina New
River Train s kompletným nástrojovým obsadením. Muzikantskú zdatnosť využili aj na

to, že okrem bluegrassoviek
zahrali aj swingovky.
O vyvrcholenie festivalu sa
postarala popredná slovenská
a aj európska bluegrassová
skupina Blueland. Ich bravúrne inštrumentálne a spevácke
výkony zdvíhali poslucháčov
zo stoličiek a nenechávali bez
nečinnosti ani ich dlane – poslucháči odmenili búrlivým
potleskom každé z precízne
zahraných sól tak, ako sa na
správne bluegrassové publikum patrí. Verejnú pochvalu
za zodpovednú prípravu si od
lídra skupiny Mikiho Tomku
vyslúžil basista Milan Nagy,
ktorého si na svoje vystúpenie
„požičali“ od skupiny Tieň.
Záverečnú bodku za 16.
ročníkom
Bluegrassového
festivalu v Novej Dubnici dali

viacerí ľudia jednoduchým
skonštatovaním: „Ďalší najlepší je za nami“. Vďaka patrí
teda všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom postarali
o propagáciu činnosti novodubnickej kultúry, hlavne
mestu Nová Dubnica, spoločnostiam Termonova, Aquatec,
Tremex, Burex s.r.o., relax
centrum Kalimero, Urpiner,
pracovníkom Amﬁk pubu za
poskytnuté priestory a výborné klobásy, Lacovi Kossuthovi
za zabezpečenie afterparty
a prenocovania pre hudobníkov. Tešíme sa na ďalší ročník.
Marian Šupák
Foto: Dušan Zervan

Geišbergovci v Kultúrnej besede
nické zvesti nám priblížili ich
pohľady na hudbu, texty či výpoveď ich vystúpenia.
Čo pre vás hudba znamená?
(Marek Geišberg): Hudba ma sprevádza úplne všade. Veľa počúvam hudbu pri
chôdzi, doma, dokonca sme
z domu vyhodili televízor, takže ten čas si chce človek vyplniť, tak si púšťame muziku.
Je to moja súčasť. Aj v práci
aj v osobnom živote. Spájam
príjemné s užitočným, keď si
smiem zahrať s bratom.
Hudba, krásne a hlboké slová a dvaja milí muzikanti navštívili prvýkrát Novú Dubnicu takmer na konci leta.
Martin a Marek Geišbergovci sú zohratí bratia a umelci,
ktorí tvoria nádhernú hudbu
s precítenými veršami a rôznymi hudobnými nástrojmi.
Roztancovali a rozospievali
obecenstvo, ktoré sa s radosťou zapojilo. Obaja bratia

sú veľmi talentovaní. Marek
Geišberg hral na kachon a gitaru a doprevádzal brata vokálmi. Martin nás potešil svojim čistým spevom a krásnou
hrou na gitare, ﬂaute a rôznych iných nástrojoch. Skromní a vtipní umelci dokázali dve
hodiny bez prestávky zabávať
Novodubničanov, ktorí ich odmenili potleskom a kúpou ich
CD.
V rozhovore pre Novodub-

Čo by ste chceli svojou hudbou povedať svetu?
(Marek Geišberg): V podstate to ani nemá nejaký odkaz.
Podstatné je, čo si z toho ľudia
zoberú.Hudba je ako dávny zabudnutý jazyk esperanto - každý ním v zásade hovorí.
Ako píšete svoje texty a čo
vás najviac inšpiruje?
(Martin Geišberg): V zásade

ma neinšpiruje nič konkrétne.
Asi to, čo práve riešim v živote.
Je to ako odpoveď na niektoré
veci.
Páčilo sa vám hrať v Novej
Dubnici? Prišli by ste znova?
(Marek Geišberg): Samozrejme. Určite áno, pretože sa
mi tu páči. Vidieť tu kopce, ktoré si veľmi cením. Na miestach
bez hôr sa necítim tak dobre.
Koncert si naozaj užil asi každý človek v hľadisku, pretože
spojenie krásnych myšlienok
a úžasných zručností na hudobných nástrojoch a ešte aj
energia bratov Geišbergovcov
sa nedá s ničím iným porovnať. Budeme určite radi, ak do
Novej Dubnice zavítajú znova.
Jasmína Jakalová
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Zdravá noha je
obutá či bosá?

Matúš Svinčák oslovil mnohých a isto nebol v Novej Dubnici
poslednýkrát. Foto: Jasmína Jakalová
Ten, ktorý rád experimentuje a nebojí sa vyskúšať niečo
nové určite navštívil prednášku Matúša Svinčáka s témou „Zdravá noha je obutá
či bosá?“.

žím zlepšovať a zdokonaľovať.
Avšak, začalo to vtedy, keď som
stretol človeka a ľudí, ktorí mi
to ukázali. Dovtedy som si totiž nedokázal predstaviť chodiť
bez topánok.

Obecenstvo sa mohlo zapojiť do diskusie o bosých
nohách, o výhodách a nevýhodách chôdze bez topánok a čo
hlavne - diváci dostali cenné
rady napríklad ohľadom barefootových topánok, ktoré pomáhajú nielen uvoľniť chodidlo
a nechať nohu, aby bola otvorenejšia a pružnejšia, ale tak
isto si aj vypočuli skúseností,
ktoré Matúš nabral za šesť rokov, počas ktorých chodí bosý.
Predsa, zdravé chodidlá- zdravé telo.
Nosnou a veľmi zaujímavou
témou boli aj ortopedické vložky, na ktoré Matúš vyjadroval
svoj overený názor a snažil sa
každému odpovedať na zvedavé otázky, ktoré sa týkali plochých chodidiel či vybočeného
palca. Ľudí prednáška zaujala
najmä preto, že bola niečim
iná a to hlavne posolstvom,
ktoré za sebou zanechala. Na
záver prednášky si mohli záujemcovia vyskúšať podoskop
- zariadenie na kontrolu chodidiel.
Pre
lepšie
pochopenie
Matúšovej „bosej ﬁlozoﬁe“
sme s ním urobili krátky rozhovor:

Mohla by bosá noha vyriešiť
niektoré problémy s chodidlami?
V princípe to tak nemusí
vždy byť. Dôležitejšie je, či si
chceme naozaj pomôcť. Človek
môže prísť s tým, že chce začať
chodiť bosý, ale len toto nestačí. Treba sa naozaj zamerať na
výsledok. Na to, že si chce dať
pomôcť. Až vtedy to ide. V tomto prípade odporúčam ľuďom
prísť na môj kurz a tam všetko
vysvetľujem. Ako sa dá pomôcť
samému sebe bosými nohami.

Kedy ste objavili na vašu
vlastnú ﬁlozoﬁu bosých chodidiel?
Stále ju objavujem. Nedá sa
povedať, že som na ňu prišiel
a skončilo to. Stále objavujem
nové a nové veci v tejto ﬁlozoﬁi. Neberiem to však až tak
dogmaticky. Keď mám pocit,
že moje telo potrebuje topánky, obúvam sa. Stále sa sna-

Vrátili by ste sa do čias v topánkach?
Do čias áno, ale bez topánok.
Stretli ste mnoho ľudí s rovnakým presvedčením a názorom na bosé nohy?
Áno. Tí, čo sa vyzuli alebo
skúsili barefootové topánky,
hneď pochopili, ako to funguje
a nechceli sa ďalej už obúvať.
Ten komfort bosej nohy je jasný pre každého, kto sa vyzul.
Stretol som sa aj s tými, ktorí
nesúhlasili a tých som tiež pozval na kurz, aby som im všetko vysvetlil. A tí, ktorým sa to
nepáčilo a niečo ich bolelo sa
jednoducho neprispôsobili.
Pokiaľ teda túžite urobiť pre
seba samého niečo zdravé, vyskúšajte sa prejsť Mierovým
námestím vyzutí. Skúste to
a možno si zamilujete ten slobodný pocit a komfort, ktorý
bosá noha ponúka.
Jasmína Jakalová
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KULTÚRA

August 2019

NECHAJTE SA POZVAŤ
DIEVČENSKÝ SAXOFONOVÝ ORCHESTER
Z LUHAČOVÍC
Sobota 31. augusta o 16.00 hod.
Parčík pri Kultúrnej besede

POZVÁNKA NA KONCERT
AGATHA CHRISTIE:
A TAK NEZOSTAL ŽIADEN
Trenčianske divadlo
Piatok 20. 9. o 19.00 hod.
kino Panorex

Hana Zagorová v Novej
Dubnici 6. októbra 2019

Dievčenský saxofonový orchester založil Vladimír Schlimbach
v roku 1972 v Luhačoviciach. Kapela vám zahrá evergreeny, staré
české hity, ale aj rezké slovenské čardáše.

Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény
navštívi Slovensko a poteší svojich priaznivcov galakoncertom,
v ktorom odznejú jej najväčšie hity.

SMEJKO A TANCULIENKA:
VŠETKO NAJLEPŠIE
Piatok 23. októbra o 17.00 hod.
Kino Panorex
Termín sa presúva z dôvodu uzatvorenia kina Panorex z technických príčin od 1. 11. 2019 do odvolania. Zakúpené vstupenky na predstavenie si príďte vymeniť alebo vrátiť na oddelení
kultúry MsÚ Nová Dubnica.

Desať ľudí a jeden raﬁnovaný vrah, ukrývajúci sa na ostrove,
z ktorého niet úniku. Neznámy hostiteľ a zločiny jeho hostí,
ktoré dokázali pred svetom roky ukrývať. Figúrky desiatich
malých černoškov, ktoré postupne miznú, vždy keď je niektorý
z nedobrovoľných obyvateľov ostrova zavraždený. A všetko sa
to deje podľa riekanky, ktorá visí v salóne. Majstrovské dielo
„kráľovnej detektívky“ Agathy Christie, kde je každý potenciálnou obeťou i vrahom. Nikto však nevie, ktorý černoško je
falošný...
Upozornenie: Jazyk a akcie detektívneho žánru môžu byť nevhodné pre deti do 12 rokov a citlivé osoby. V predstavení sa
fajčí.
Realizované s ﬁnančnou podporou Literárneho fondu.
Vstupné: 10€, študenti a seniori 8€.

Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi pestré,
najtypickejší pre ňu zostáva tzv. beatový šansón. Práve v ňom
dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké školenie, cit pre obsah a jedinečnú atmosféru každej piesne (Tanečnice, Maluj zase
obrázky, Usnul nám, spí, Kdyby se vrátil čas). K niektorým si
navyše písala texty sama.
Hosťom koncertu bude Petr Rezek a BOOM!BAND Jiřího Dvořáka.
Vstupenky v sume 25€ si môžete zakúpiť na oddelení kultúry
MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 4433484 kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

CESTUJTE S NAMI
MÚZEJNÁ VIEDEŇ - 26. októbra 2019
Každoročne 26. októbra oslavuje Rakúsko národný sviatok, kedy v roku 1955 získalo nezávislosť pod podmienkou neutrality. Súčasťou
osláv býva bohatý sprievodný program po celej krajine. Práve pri tejto príležitosti bývajú sprístupnené viedenské paláce, ministerstvá
a tiež Rakúsky parlament, ktorý návštevu jeho priestorov ponúka verejnosti iba tento jeden jediný deň v roku. Viedeň ponúka do 100
múzeí a galérií, do ktorých je vstup v tento deň zľavnený, poniektoré ponúkajú dokonca vstup zdarma. Centrom osláv v meste je
námestie Heldenplatz, kde sa konajú prehliadky rakúskych ozbrojených síl a tiež je na ňom vystavená vojenská technika.
Je už na vás, návštevu ktorého múzea si vyberiete. V ponuke je ich naozaj veľmi veľa. Prírodovedecké múzeum je rozdelené do
viacerých oddelení, ktoré ponúkajú návštevníkom bohaté zbierky exponátov. Nachádza sa tu najväčšia a najstaršia zbierka
meteoritov na svete, kytica z drahých kameňov z 18. storočia, ktorú nechala vyhotoviť Mária Terézia pre svojho manžela. Kyticu tvorí
2100 diamantov a 761 iných drahokamov a polodrahokamov. Súčasťou múzea je tiež sála dinosaurov, kde najmä malých návštevníkov
ohúri model dinosaura v životnej veľkosti. Priamo oproti prírodovedeckému múzeu sa nachádza jeho architektonická dvojička –
Umeleckohistorické múzeum. Patrí medzi najvýznamnejšie múzeá na svete, uchováva vzácne zbierky od dôb starovekého Egypta
až do konca 18.storočia. Z ostatných známych múzeí nachádzajúcich sa vo Viedni odporúčame návštevu múzea umenia Albertina,
Múzea dejín, Technického múzea, Leopold múzea, Vojensko-historického múzea, Domu hudby...

Piate výročie populárnej dvojice Smejko a Tanculienka oslávime
najväčšími rozprávkovými a tanečnými hitmi. Pred hladným vlkom zachránime Kozliatka aj Medvedíka. Zase priletí náš večne
sa opakujúci Papagáj. Nových chrobáčikov vychováme s pesničkou Nonono tytyty a potešíme známou Hlava ramená. Rozcvičíme Pecivála a vystrašíme Babu Jagu. A možno aj Klbko pôjde do
sveta a stretne Hrušku zelenú. Naučíme sa maľovať so Sestričkami farbičkami. Spoznáme nový tanec Šlapy Šlapy. Budeme si
dávať pozor pred neokrôchancom Gundžulundžu. Samozrejme
poriadne to roztočíme na nový tanečný hit Rozprávkový svet
a zatancujeme si aj na overené „pecky“, ako Máme tu leto, Ahoj,
ahoj! a Pápá. Nebudú chýbať motýlik Huncúlik, pán Lalalá a macko Duško. Smejko a Tanculienka vás v novej sezóne privítajú
s novým žiarivým svietením, veľkolepou scénou a úplne novým
nadupaným predstavením s najväčšími hitmi: Všetko najlepšie.
Tešíme sa na Vás.
Predstavenie je vhodné pre všetkých od 2 rokov.
Vstupné: 10 €. ZŤP dieťa do 15 rokov bude mať po zakúpení vstupenky a predložení ZŤP preukazu na vstupe pred akciou 50%
zľavu z ceny vstupenky. Predstavenie trvá približne 60 minút, po
ktorom nasleduje spoločné fotenie so Smejkom a Tanculienkou.

Predpredaj vstupeniek:
Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484, kl. 110
a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

PROGRAM:
• odchod 5:50 hod. od SPŠ Dubnica nad Váhom
• odchod 6:00 hod. z Mierového námestia Nová Dubnica
• príchod do historického centra Viedne, prehliadka historického centra Viedne so sprievodcom
• individuálna prehliadka priľahlých múzeí podľa vlastného výberu (zoznam s mapkou dostanete)
• odchod z Viedne o 18:00 hod.
Cena 22 € zahŕňa: doprava klimatizovaným autobusom / služby sprievodcu / program a organizácia.
Cena nezahŕňa: poistenie / prípadné vstupy do múzeí.
Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica:
Tel. 042/4433 484, kl. 110 a 112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

www.novadubnica.sk
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Spomienky a poďakovania
MESTSKÁ

UBNI
Á D CA

ÍCIA NOV
POL

Ponuka práce
Mesto Nová Dubnica prijme do zamestnania s nástupom
od 1. 9. 2019 na plný pracovný úväzok príslušníkov
mestskej polície.

Dušan Zervan
Už niet návratu ani nádeje, len cestička
k Tvojmu hrobu nás k Tebe zavedie a pri plamienku sviečky sa za Teba modlíme. 7. septembra uplynie 10 rokov odkedy nás navždy
opustil Dušan Zervan. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka, syn a dcéra s rodinkou.

Jozef Klučár
Ten, kto Ťa poznal spomenie si, ten, kto Ťa
mal rád, nikdy nazabudne. Dňa 31. augusta
uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil milovaný
Jozef Klučár. Za spomienku ďakuje priateľka
Daniela a celá rodina Klučárová.

Tomáš Šimanský
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal
rád, nikdy nezabudne. Dňa 12. augusta uplynie 5 rokov od smrti nášho syna a brata. Za
spomienku ďakujú otec a brat s rodinou.

Ing. Juraj Benčík
To, že rana sa zahojí, je len zdanie. V srdci
zostáva bolesť a spomienka. Dňa 9. 8. uplynulo 5 rokov od smrti môjho manžela a otca
Ing. Juraja Benčíka. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú
s nami. Manželka, syn s priateľkou a celá rodina.

Emília Dvorská
Je neuveriteľné, že už je to 15 rokov, čo nás
2. augusta opustila naša milovaná Emília
Dvorská. Na babku Milku stále spomínajú
vnúčatá a pravnúčatá, dcéry Elena a Ľuba
a syn Števo s rodinami. Spomínajte spolu
s nami.

Anna Herencsárová
Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami. 14. septembra uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy
opustila drahá manželka, matka, babka a prababka Anna Herencsárová. S láskou spomína
manžel, dcéra s rodinou a syn.

Miesto výkonu práce: Mestská polícia v Novej Dubnici.
Trvanie pracovného pomeru: na dobu určitú v trvaní
1 roka, s možnosťou predĺženia zmluvy na dobu neurčitú.
Požiadavky: bezúhonnosť, vek najmenej 21 rokov,
fyzické predpoklady, spoľahlivosť, samostatnosť, práca
s počítačom.
Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z.
o odmeňovaní zamestnancov pracujúcich vo verejnom
záujme (zaradenie do platových tried podľa dĺžky praxe
a stupňa vzdelania), po skúšobnej dobe osobný príplatok.
V prípade záujmu kontaktujte:
Mgr. Pavol Šimák, náčelník MsP, Tel.: 0905 445 192.

Z bloku mestskej polície
Dňa 22.07.2019 o 18.18 hod. prijala hliadka mestskej polície
oznámenie, že pred OD LIDL je muž na parkovisku, ktorý vykrikuje vulgarizmy po okoloidúcich osobách, javí známky požitia
alkoholu a je agresívny. Hliadka mestskej polície po príchode na
miesto, po použití donucovacích prostriedkov, predviedla 49-ročného muža na oddelenie Mestskej polície za účelom podania vysvetlenia. Konanie muža bolo riešené v blokovom konaní.
Dňa 30.07.2019 o 23.30 hod. hliadka mestskej polície riešila rušenie nočného pokoja na Ul. Sady Cyrila a Metoda 21 - v celom
dvore sa ozývala hudba a spev. Na mieste bolo zistené, že trojica
žien oslavovala a pozabudla na možné následky svojho konania
v nočnej dobe. Uvedený skutok bol riešený v blokovom konaní.

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398
VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY
KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,
DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

KAMENÁRSKE PRÁCE
BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU
ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY
ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY
PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

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

Tel.: 042/ 4434 236

Emil a Anežka Dohnanskí
15.12.2018 uplynulo 35 rokov, čo nás navždy
opustil otec pán Emil Dohnanský. 29.7.2019
uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
mama, babka pani Anežka Dohnanská. Kto
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú synovia Miloš, Ivan a Ladislav s rodinou.

Mária Doleželová, r. Kubaská
Dňa 15.6.2019 vo veku 86 rokov nás navždy
opustila naša milovaná mamička Mária
Doleželová, rod. Kubaská. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky,
uctili si jej pamiatku a kvetinovými darmi
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. S vďakou
smútiaca rodina.

Emília Pagáčová
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale naše spomienky navždy zostávajú. Dňa 12. júla 2019
uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
naša drahá manželka, matka, babka Emília
Pagáčová. S láskou a úctou na ňu spomína syn Rastislav s rodinou a dcéry Daniela,
Ľubica a Andrea s rodinami.
Irena Martišová
8. augusta uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, matka, babka
a prababka. S láskou spomína manžel Ján,
dcéry Iveta a Janka s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Katarína Bieliková
Dňa 11. septembra si pripomenieme 13 rokov, odkedy nás opustila naša mama, babka a svokra Katarína Bieliková.
Barbora Bartošová
Dňa 17. augusta 2019 uplynie 50 rokov, čo nás opustila pani Barbora Bartošová. Kto si ju pamätá, venujte jej tichú spomienku.
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Na Markovicu vás
dovedie miestne
značenie

Pribudli aj 4 nové rázcestníky pre lepšiu orientáciu.

OSA Nočný beh mestom 2019
Koniec letných prázdnin je
v Novej Dubnici už tradične
spojený s našim najväčším
a asi aj najobľúbenejším podujatím zo seriálu OSA CHALLENGE, s Nočným behom
mestom.
V tomto roku máme za
sebou už šiesty ročník a ten
opäť potvrdil predchádzajúce tvrdenie. Spolu 275 bežcov
a z nich 225 detí sa pod
svetlami pouličných lámp

a svetelných balónikov snažilo
predbehnúť svojich súperov
a na konci svojho snaženia sa
postaviť na stupienky pre najlepších.
V tomto roku sme sa rozhodli zmeniť zázemie, miesto
štartu a cieľa celého podujatia
tak, aby sme vytvorili bezpečnú a komfortnú zónu nielen
pre zúčastnených bežcov, ale
aj pre divákov, rodičov a všetkých, ktorí prišli povzbudiť.
Za veľkej podpory a kvalitne

odvedenej práce nielen partnerov a celého tímu organizátorov, ale tiež členov mestskej
polície, za čo im patrí tiež naša
veľká vďaka!
Na druhú stranu je výsledok našej akcie a jej zatiaľ
pozitívne ohlasy opäť väčším
záväzkom do ďalšej práce na
ďalších podujatiach. A či to
bude vidieť už na tom najbližšom, sa môžete presvedčiť aj
vy sami už teraz v septembri.
Už 14. septembra vás čakáme

na Mierovom námestí opäť.
Podujatie OSA CYKLOKRUHY je piate z tohtoročného
seriálu, kde svoje umenie
a schopnosti budú môcť deti
porovnať a predviesť sa na
svojich dvojkolesových „tátošoch“.
Teší sa na vás a vaše deti
celý organizačný tím OSA.
Adrián Gazdík
OSA Športová akadémia

Pri príležitosti osláv Slovenského národného povstania
organizuje Klub slovenských
turistov Kolačín každoročne
svoje podujatie „Po stopách
SNP na Markovicu“. Inak
tomu nebude ani tento rok
a všetci ste srdečne pozvaní
vo štvrtok 29. 8. 2019.
O 10.00 hod.sa stretneme
pri našom kríži a uctíme si pamiatku všetkých, ktorí bojovali
za našu slobodu. Ak vám termín nevyhovuje a radi by ste
išli na turistiku individuálne
niekedy inokedy, nemusíte sa
báť, že by ste ku krížu alebo na
vrchol Markovice netraﬁli.
V spolupráci s Regionálnou
radou KST Trenčín pre vás aktívni členovia KST Kolačín vyznačili existujúcu trasu miestnym značením. Poďakovanie
patrí predsedovi KST Kolačín
Michalovi Hálovi, ktorý všetko
inicioval a osobne sa angažoval, značkárom Jozefovi Podskočovi a Márii Porubčanovej
a všetkým, ktorí pridali ruku
k dielu.

Značenie začína pri reštaurácii Klondajk vo Veľkom Kolačíne, pokračuje popri kostole
cez Farskú ulicu, neskôr po
asfaltovej lesnej ceste, z ktorej sa odbočí na lesnú cestu
až na Markovicu. Bezpečne
vás povedie miestna značka.
Je to štvorcová značka, zložená z dvoch pravouhlých trojuholníkov, ktorá sa používa na
miestne vychádzkové trasy
v okolí miest. Jeden trojuholník je biely, druhý modrý.
Pribudli aj 4 nové rázcestníky, ktoré vám nielen ukážu
ten správny smer, ale vám aj
našepkajú to, na čo sa už pomaly zabúda – miestne názvy.
Tí skôr narodení dokážu odpovedať na otázku, kde sú napr.
Pliešky, ale mladší by s tým asi
mali problém. Takže, ak máte
chuť na trochu turistiky, nech
sa páči.
Tešíme sa na stretnutie
s vami, možno aj na novo označenom miestnom chodníku.
-sk-

Nové miestne značenie bielo-modrej farby vás bezpečne
dovedie až na Markovicu.
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