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Reprezentačný ples mesta

Predstavím ťa oteckovi...

Expedičná kamera 2019

Eleganciu plesu dotvárala tanečná škola manželov Paškovcov.
Fotograﬁe z plesu nájdete vo fotoreportáži na strane 5.

Herecké hviezdy Magálová a Vajda excelujú vo vynikajúcej komédii.
Viac o predstavení nájdete na strane 6.

6 ﬁlmov plných dobrodružstva v kine Panorex.
Podrobnejší program festivalu si pozrite na strane 8.

Vážení muži,
v súčasnom svete, keď sa základné hodnoty akosi vytrácajú,
je potrebné si niektoré z nich pripomínať. Blížiace sa oslavy
Medzinárodného dňa žien sú takou výnimočnou príležitosťou,
aby sme sa na chvíľku zastavili a vzdali úctu všetkým ženám
v našom okolí, lebo ony sú skutočne úžasné!
Dokážu riešiť problémy a tiež niesť ťažké bremená. Prinášajú
šťastie, lásku, usmievajú sa, spievajú, keď je im do plaču. Bojujú za
to, v čo veria. Zoberú svoju priateľku k doktorovi, ak sa obávajú o jej
zdravie a sú šťastné, keď sa ich priateľom darí. Dokážu sa postaviť proti
nespravodlivosti. Nepovedia „nie“, ak vedia o inej možnosti. Obetujú sa pre
šťastie iných. Sú jednoducho základným kameňom našich rodín i spoločnosti.

Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ

Zápis prvákov v ZŠ
na Ulici Janka Kráľa

Milé ženy,
hlboko sa skláňam pred Vašou obetavosťou, ochotou, láskavosťou ale
i humorom a dobrou náladou, ktorou okoreňujete náš každodenný život.
Pri príležitostí Vášho krásneho sviatku mi dovoľte, aby som Vám
v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom, zaželal
predovšetkým pevné zdravie. Aby ste nielen v tento deň
mali čo najmenej problémov, chvíľ bolestí a smútku,
aby Vás pohoda, porozumenie a láska sprevádzali na
každom kroku, pretože Vy si to zaslúžite.
Prajem Vám zo srdca len to najlepšie.
Peter Marušinec, primátor mesta
Pozývame vás k nám na Deň otvorených dverí.

Rozpočet nášho mesta na rok 2019
Mesto Nová Dubnica bude
v roku 2019 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde
príjmy aj výdavky sú rozpočtované vo výške 7 448 131
€. Rozhodli o tom poslanci na
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej Dubnici dňa
12. 12. 2018, kde bol schválený rozpočet mesta na rok
2019 vrátane jeho programov
Uznesením č. 103.
Rozpočet mesta Nová Dubnica je základným nástrojom
ﬁnančného hospodárenia a vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Zaisťuje tak mestu,
aby dokázalo plniť všetky svoje
činnosti zo zákona a zároveň
dáva priestor, aby sa v ňom premietli priority mesta. Rozpočet
je vnútorne členený na rozpočet
mesta, právnych subjektov obecné školské zariadenia (ZŠ,
CVČ, MŠ, ZUŠ), neštátne ZUŠ
a školské zariadenia (Občianske združenie EDEN, Spojená
škola sv. J.Bosca, ŠPP) a Zariadenia pre seniorov. Verejnosť sa
môže s členením schváleného
rozpočtu na rok 2019 oboznámiť

na webe mesta.
Najvýznamnejšiu príjmovú
položku rozpočtu mesta tvorí
výnos dane z príjmu fyzických
osôb zo závislej činnosti, tzv.
podielová daň. Na jej výnos
pozitívne vplýva lepšie plnenie
daní a priaznivý vývoj na trhu
práce. Zároveň však v roku 2018
vstúpili do platnosti viaceré legislatívne zmeny, ktoré majú
mierne negatívny vplyv na tento výnos, napr. zavedenie oslobodenia 13. a 14. platu od daní
a odvodov znižuje výnos dane.
Rozpočtované príjmy a výdavky sú členené na bežné,
kapitálové príjmy a výdavky
a ﬁnančné operácie. Bežné
výdavky sú rozpočtované na
zabezpečenie činnosti miestnej samosprávy vo všetkých jej
oblastiach, najmä na výkon samosprávnych pôsobností obce
- hospodárenie s hnuteľným
a nehnuteľným majetkom
mesta, správa a údržba miestnych komunikácií, verejných
priestranstiev, mestských cintorínov, kultúrnych, športových
a zdravotníckych zariadení, verejnoprospešné služby, najmä

nakladanie s komunálnym
odpadom, udržiavanie čistoty
v obci, správa a údržba verejnej
zelene a verejného osvetlenia,
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, kultúry,
osvetovej činnosti, záujmovej
umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu, správu trhoviska
a tiež sociálna starostlivosť.
Kapitálový rozpočet kryje
výdavky na výpočtovú techniku,
elektronizáciu verejnej správy,
projektové dokumentácie, dotáciou spoločnosti Nová Dubnica
Invest s.r.o. a odkúpenie pozemkov za účelom majetkovo právneho vysporiadania pozemkov
pod miestnymi komunikáciami
v časti Dlhé Diely. V ZŠ na Ul. J.
Kráľa by mala byť vybudovaná
fyzikálno-biologicko-chemická
učebňa pre deti s ﬁnančnou
účasťou štátu a mesta a v areáli
materských škôl by mali vyrásť
nové detské ihriská. Na zefektívnenie opatrovateľskej služby
by sa malo zakúpiť vozidlo, pokračovať sa bude s výstavbou
parkovísk a vybavením kuchyne v základne škole. Športovým
klubom napomôže vybudovanie

studní v ich areáloch. Taktiež
sú rozpočtované aj výdavky na
rekonštrukcie ciest a chodníkov, opravy výtlkov a prebehne
ďalšia etapa nadstavby Požiarnej zbrojnice v Kolačíne. Vybudovanie Priemyselnej zóny Hliny, Dlhých Dielov a 4 bytoviek
ﬁnancovaných zo ŠFRB sa premieta do príjmov, ktoré súvisia
s výberom dane z nehnuteľnosti
a poplatku za odpad. Na druhej
strane mesto musí pokryť každoročne výdavky, ktoré súvisia
s údržbou ciest a chodníkov
(zimnou údržbou a zametanie
ciest), údržbou zelene a porastov, verejného osvetlenia
a rozhlasu, vývozom smetí a nákladov na energie na osvetlenie.
Mesto bude dbať na zabezpečenie stability plnenia daňových
a nedaňových príjmov a zároveň dohliadať na dodržiavanie
rozpočtovej disciplíny všetkých
subjektov, ktorá je nevyhnutná
pre naplnenie cieľov vyplývajúcich zo schváleného rozpočtu
na rok 2019.
Danka Šišková
ekonomické odd. MsÚ

Základná škola na Ulici
Janka Kráľa oznamuje rodičom budúcich prvákov, že
zápis detí do 1. ročníka ZŠ
pre školský rok 2019/2020 sa
bude konať v dňoch 2. 4. 2019
(v utorok) a 3. 4. 2019 (v stredu) v čase od 14.00 do 18.00
hod. v priestoroch školského
klubu detí.
Zápis sa uskutoční pre
všetky deti, ktoré k 31. 8. 2019
dovŕšia vek 6 rokov. Zápis je
povinný aj pre deti, ktoré mali
odloženú povinnú školskú dochádzku v predchádzajúcom
školskom roku, aj pre deti,
ktorých rodičia zo závažných
dôvodov uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky.
Na zápis je potrebné prísť
s dieťaťom a priniesť: rodný
list dieťaťa, občiansky preukaz
zákonného zástupcu, v prípade zverenia dieťaťa do výchovy
aj rozhodnutie štátneho orgánu.
Je vhodné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia (zákonní
zástupcovia), pretože žiadosť

o zápis dieťaťa do základnej
školy podpisujú obaja.
V prípade choroby alebo
iných závažných dôvodov je
možné dohodnúť náhradný
termín zápisu telefonicky, prípadne e-mailom.
V škole pracuje kvaliﬁkovaný a skúsený kolektív pedagógov, vrátane školského špeciálneho pedagóga. Výhodou
sú veľmi dobré priestorové
a materiálne podmienky, príjemné a bezpečné prostredie.
Žiaci sa učia anglický jazyk od
1. ročníka, majú možnosť navštevovať školský klub od 6.00
do 16.30 hod. a stravovať sa
v školskej jedálni.
Všetkých predškolákov radi
privítame v našej škole 27.
marca od 14.15 hod. na Dni
otvorených dverí pre predškolákov. Informácie nájdete na
webovej stránke školy (http://
zsjk.edupage.org).
Martin Staňo
riaditeľ školy

Informácie o zápisoch do prvého ročníka na ostatných
základných školách v našom meste nájdete na 2. strane.
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Voľby do Európskeho
parlamentu
Ako sme uviedli v ostatnom
čísle Novodubnických zvestí, plánovaný termín volieb
do Európskeho parlamentu
predseda Národnej rady SR
potvrdil a rozhodnutím č. 28
zo dňa 1. februára 2019 vyhlásil voľby do Európskeho
parlamentu a určil deň ich
konania na sobotu 25. mája
2019.
Voľby sa budú konať v čase
od 07.00 hod. do 22.00 hod. Na
rozdiel od volieb prezidenta
Slovenskej republiky dostanú

občania do každej domácnosti okrem informácie o mieste
a čase konania volieb do
Európskeho parlamentu aj
zoznam zaregistrovaných kandidátov. Ich počet bude známy
v marci v závislosti od brexitu, vystúpenia Veľkej Británie
z Európskej únie.
Bližšie informácie o voľbách
do Európskeho parlamentu
budú uverejnené v ďalších číslach Novodubnických zvestí.
Dagmar Gregušová

Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ

Základná škola
sv. Jána Bosca

Triedy pre zvedavých predškolákov sú už pripravené.
Foto: Ľuboš Valt
Pozývame vás na zápis do
prvého ročníka Základnej
školy sv. Jána Bosca v dňoch
9. a 10. apríla 2019 (utorok a
streda) v čase od 14. 30 – 17.
30 hod.
Prečo si vybrať pre svoje
dieťa našu školu?
Pretože ho čakajú chápavé a milé pani učiteľky s veľkým pedagogickým srdcom
a dlhoročnými skúsenosťami.
Učitelia, ktorí sú ľuďmi. Tím
odborníkov, ktorí sú nápomocní dieťaťu a rodiča pri výchove
a vzdelávaní dieťaťa vnímajú
ako rovnocenného partnera.
Tvorivá školská atmosféra s kvalitným a moderným
školským vzdelávacím programom, ktorý umožní žiakovi
pokračovať v ďalšom štúdiu na
ktorejkoľvek strednej škole.
Kvalitné vyučovanie so zábavnými a hravými prvkami.
Vyučovanie anglického jazyka
od 1. ročníka. Špeciálne odborné učebne na výučbu techniky,
fyziky, chémie, biológie a informatiky, cudzích jazykov.
Novovybudovaná
školská
knižnica, zaujímavý program
v ŠKD, školský bufet, chutné
a zdravé obedy v školskej jedálni.
Kvalitná záujmová činnosť. Naším tiež veľmi dôležitým poslaním je starostlivosť
o vaše deti, našich žiakov aj po
vyučovaní, tak aby zmysluplne
trávili svoj voľný čas. V ponuke majú celý rad športových
krúžkov – populárny ﬂorbal,
športové hry, internetové, prírodovedné, umelecké, výtvarné krúžky a mnohé iné, pestré

ponuky využitia voľného času
žiakov.
Pobyty v škole v prírode,
školské výlety, exkurzie a vychádzky. A v neposlednom
rade umiestnenie nášho školského areálu v centre mesta,
ale pri tom v peknom zelenom
prostredí, dáva škole punc
bezpečia a pohody. Škola je dopravne dostupná, je v blízkosti
materskej školy.
Odpovede na často opakované otázky rodičov:
Na prvom stupni základnej
školy už druhý školský rok učíme moderné nespojité písmo
Comenia script. Také, akým
píše väčšina vyspelého sveta.
Školský klub detí funguje
v čase 6.00 - 7.40 hod. a 11.25
- 16.30 hod.
Rodičia sú o dieťati pravidelne informovaní prostredníctvom e-mailov, internetovej
žiackej knižky a telefonicky.
Ak ste rodič hľadajúci dobrú školu pre Vaše dieťa, kontaktujte našu školu. Školu,
v ktorej bude dieťa prosperovať, osobnostne rásť v prostredí, ktoré ho bude aj duchovne
formovať. Šťastie vašich detí je
našim cieľom. Deti, ktoré chodia do školy bez strachu, lebo
vedia, že sú tam doma.
Akékoľvek otázky alebo záležitosti s Vami ochotne prediskutujeme. Sme vám k dispozícii kedykoľvek po dohode.
Kontakty: 0917 86 11 22 – riaditeľ školy, 042/ 44 32 382 – sekretariát školy, zs@ssnd.sk.
Ľuboš Valt
riaditeľ školy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Voľby prezidenta Slovenskej
republiky sa konajú v sobotu
16. 3. 2019 od 7.00 do 22.00
hod.
Ak v prvom kole volieb ani
jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky
nezíska nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov voličov, bude
sa druhé kolo volieb konať v
sobotu 30. 3. 2019 od 7.00 do
22.00 hod.
Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan
Slovenskej republiky, ktorý má
právo voliť do Národnej rady
Slovenskej republiky, t.j. občan
Slovenskej republiky, ktorý
najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom
ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany
verejného zdravia.
Volič, ktorý má trvalý pobyt v Novej Dubnici a v deň
konania volieb nebude môcť
voliť vo svojom volebnom okrsku, môže požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu na
ohlasovni pobytu v klientskom
centre MsÚ. Na základe tejto
žiadosti mu MsÚ vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu
voličov ho vyčiarkne. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis
do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. MsÚ
vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania
volieb prezidenta Slovenskej
republiky, ktorý volič uviedol
vo svojej žiadosti. Volič môže
požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé
i druhé kolo volieb prezidenta
Slovenskej republiky súčasne.
Táto požiadavka musí byť zo
žiadosti voliča zrejmá. Volič
môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne,
najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29.
3. 2019 v úradných hodinách,

v listinnej forme a elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie
hlasovacieho preukazu bola
doručená najneskôr 25. 2. 2019;
pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019. Elektronická
adresa na doručovanie žiadostí je: pistova@novadubnica.
sk. Žiadosť musí obsahovať
tieto údaje: meno a priezvisko,
rodné číslo, štátnu príslušnosť,
adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu, na ktorú
MsÚ doručí hlasovací preukaz. Prostredníctvom osoby
splnomocnenej
žiadateľom
možno požiadať o vydanie
hlasovacieho preukazu najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo
volieb najneskôr 29. 3. 2019.
Splnomocnenie nemusí byť
úradne overené. Žiadosť musí
obsahovať tieto údaje: meno
a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu. MsÚ zašle hlasovací preukaz voličovi, najneskôr
tri pracovné dni od doručenia
žiadosti do vlastných rúk. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo
volebnej miestnosti príslušnej
podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím
preukazom.
Volič je povinný po príchode
do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii
svoju totožnosť predložením
občianskeho preukazu. Ak bol
voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží
spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý
mu okrsková volebná komisia
odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname
voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky mesta.
Občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania
volieb dovŕšil 18 rokov veku,

nemá trvalý pobyt na území
Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do
volebnej miestnosti preukáže
svoju totožnosť predložením
slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte
v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom
webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča
dopíše do zoznamu voličov, čo
zaznamená v jeho slovenskom
cestovnom doklade a čestné
vyhlásenie o trvalom pobyte
v cudzine pripojí k zoznamu
voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej
pečiatky mesta.
Prevzatie
hlasovacieho
lístka a obálky potvrdí volič
v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
Každý volič sa musí pred
hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na
úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná
komisia hlasovanie neumožní.
V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích
lístkov volič na hlasovacom
lístku zakrúžkuje poradové
číslo kandidáta, ktorému sa
rozhodol odovzdať svoj hlas.
Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac
poradových čísiel kandidátov,
je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.
Na požiadanie voliča mu
okrsková volebná komisia
vydá za nesprávne upravený
hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na

odloženie nepoužitých alebo
nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Volič je povinný
odložiť nesprávne upravený
hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie
nepoužitých alebo nesprávne
upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.
Volič, ktorý nemôže sám
upraviť hlasovací lístok pre
zdravotné postihnutie alebo
preto, že nemôže čítať alebo
písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej
volebnej komisii, má právo
vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov inú spôsobilú osobu,
aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok
a vložila do obálky; takouto
osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve
osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu
hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí
o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu
marenia prípravy a priebehu
volieb. Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie
sám vložiť obálku do volebnej
schránky, môže ju do nej na
jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti
zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky.
Prípravu a priebeh volieb
zabezpečuje pracovná skupina, ktorej koordinátorom je
JUDr. Dagmar Gregušová
(tel.: 0910 841 802, e-mail: gregusova@novadubnica.sk).
Dagmar Gregušová

Zápisy detí do prvého ročníka ZŠ

Súkromná základná škola

Dieťa na zápise v SZŠ. Foto: J. Kramárová
Dňa 10. 4. 2019 sa od 15.00 do
17.00 hod. koná v Súkromnej
ZŠ zápis.
V marci si môžu deti k nám
prísť pozrieť aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami z MŠ
tradičnú Rozprávkovú školičku. V deň zápisu učiteľky milo
a taktne zistia ich predpoklady
pre úspešnú prácu v škole.
Čím je tá naša súkromka výnimočná?

Už napohľad je trieda iná,
každý má samostatnú lavicu
a spoločný priestor na prácu
v kruhu. V každej triede je
interaktívna tabuľa alebo dataprojektor. Na veľmi dobrej
úrovni sú vyučované všetky
predmety a medzi nimi aj cudzie jazyky - angličtina a nemčina.
Vyučujeme aj netradičné
predmety, jedným z nich je
mediálna výchova s naozajstným režisérom. Žiaci na nej

tvoria časopis, rozhlasové
relácie, točia video správy
a spoznávajú výhody aj nástrahy virtuálnej doby. Na hodinách šachu si rozvíjajú logické
myslenie a učia sa predvídať.
Environmentálna výchova ich
nabáda nebyť ľahostajní k osudu planéty a ľudstva.
Zapájame sa do rôznych vedomostných súťaží. Vlani naši
dvaja úspešní vedátori boli odmenení návštevou pracoviska
spoločnosti Google. Naši žiaci
v súťaži Mladí reportéri pre
životné prostredie opakovane
získali svetové prvenstvo.
V škole majú žiaci príležitosť diskutovať, obhajovať svoj
názor, spoznávať rôzne štýly
učenia, ale aj zodpovedne na
sebe pracovať. Prváčikovia
sa všetci učia hrať na ﬂautu,
čím nielen rozvíjajú umelecké
vzdelanie, ale aj posilňujú svoje pľúca a naučia sa správne
dýchať.
Nových prváčikov čaká
vyučovanie podľa profesora
Hejného a písané nespojité
písmo Comenia script, s ktorým má škola dvojročné dobré

skúsenosti. Dietky vedieme
k dobrým vzťahom, tvoríme
podpornú skupinu detí aj rodičov. Vzťahy sú to, na čom nám
veľmi záleží.
Súčinnosť Súkromnej ZŠ
a Súkromnej ZUŠ poskytuje
deťom ďalšie možnosti pod
jednou strechou: hra na rôzne
hudobné nástroje, literárno-dramatické vzdelávanie. Výtvarný, tanečný a odbor ﬁlmovej tvorby. Rozvíjanie ručných
prác, počítačovej gramotnosti,
šachu, či športovej činnosti.
Absolvujeme každý rok
s celým prvým stupňom Školu
v prírode, s druhým zážitkové
pobyty na stmelenie kolektívu,
každý druhý rok lyžiarske kurzy a iné aktivity.
Naši absolventi sa radi vracajú. Máme ich na všetkých
gymnáziách, stredných školách a stredných odborných
školách v okolí.
Tešíme sa na nových kamarátov. Život školský je jedno
veľké dobrodružstvo.
Jana Kramárová
riaditeľka školy

www.novadubnica.sk

NAŠE MESTO / ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Nechoďme so psom podlubím

Mám psa, čo s tým?

Ako sme uviedli, od januára
platí zákaz vstupu so psom
do podlubí na Mierovom námestí a do podlubí na Ulici
SNP (na panelákoch od kina
Panorex pred obchodmi).

Vo vzduchu cítiť prvú predzvesť jari, roztopil sa sneh
a na rozmočených trávnikoch sa zjavili mnohopočetné psie hovienka, ktoré boli
doteraz pred zrakom spoluobčanov zakryté snehom.
Áno, nastal čas venovať sa
psíkom a najmä ich majiteľom.

Verím, že tento zákaz príjmu všetci majitelia psov, lebo
dôvod, prečo neprechádzať
pod podlubím so psom na
vôdzke je jednoznačný. Keďže
podlubia sú zastrešené, tak
na rozdiel od ostatných verej-

ných priestranstiev nám tam
nepomáha s čistiacimi a dezinfekčnými službami dážď. Po
venčení psov v tomto priestore
zostávajú nezmazateľné stopy,
ktoré je vidno i cítiť.
Psie dámy (fenky) sú vo vykonávaní potreby striedmejšie
a slušnejšie, to priznávame.
Ale je ťažké zakázať vstup do
podlubia len psím chlapcom minimálne by sa hliadka mestskej polície mierne potrápila
pri kontrole pohlavia psa.

Preto radšej voďme psa po
meste tak, aby mohol svoju potrebu vykonávať bez toho, aby
narušil vzhľad a čistotu mesta.
Psí moč trávnik zvládne, takisto aj stromy, najmä keď ho
dážď preleje a vietor vysuší.
Takže - či slnko svieti alebo sa vonku čerti ženia, nechoďme so psom do podlubia!
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Mesto Nová Dubnica oznamuje občanom
IBV Miklovky, Dlhé Diely a Kolačín, že v dňoch 11. 3. 2019 - 15. 3. 2019
sa uskutoční jarný zvoz objemného odpadu:

IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín
- jarný zvoz objemného odpadu:
Dátum vývozu

Deň vývozu

Ulice a čísla domov

jar: 11. 3. 2019

pondelok

Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod
Dubovcom, Krátka

jar: 12. 3. 2019

utorok

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu,
J. G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

jar: 13. 3. 2019

streda

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová,
Dubová, Dlhé Diely

jar: 14. 3. 2019

štvrtok

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska

jar: 15. 3. 2019

piatok

ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová,
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali pred rodinné domy len 1 deň pred termínom jeho odvozu, najneskôr do 6.00 hod. v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty v našom meste.
Ďakujeme!

Zberný dvor bude od 1. 3. 2019
otvorený pre obyvateľov mesta nasledovne:

Otváracie hodiny zberného dvora:
Pondelok: 7:00 – 16:00 / Utorok: 7:00 – 16:00 / Streda: 7:00 – 17:00 /
Štvrtok: 7:00 – 16:00 / Piatok: 7:00 – 16:00 / Sobota: 9:00 – 13:00

Spolu dokážeme viac
Dieťa sa počas dochádzky
do materskej školy pohybuje medzi dvoma rozdielnymi
svetmi, formálnym svetom
školy a neformálnym svetom
rodiny. Aby sa dieťa cítilo
v bezpečí, je viac než potrebné, aby škola a rodina spolupracovali.
Je veľmi dobré, ak sa členovia rodiny pozitívnym spôsobom zúčastňujú na živote školy. Učitelia môžu podporovať
spoluprácu s rodinou rôznym
spôsobom. Jedným z nich je
aj organizovanie spoločných
stretnutí pri príležitosti školských osláv a sviatkov. Ak sú
rodičia citlivým spôsobom
zapojení do diania v škole, je
to základ úspechu budovania
dobrých vzájomných vzťahov.
To si uvedomujú aj pedagógovia elokovaného pracoviska
MŠ na Ul. Martina Kukučína
v Novej Dubnici, ktorých iniciatíva smeruje k úspešnej
vzájomnej spolupráci. Od začiatku školského roka mali rodičia možnosť zúčastniť sa na
rôznych aktivitách svojich detí
v materskej škole. Spoločne
strávili napríklad čas počas
tvorivých dielní na jeseň, keď

v triedach boli pre účastníkov pripravené rôzne aktivity
a deti i rodičia si v nich precvičili zručnosť a tvorivosť pri
výrobe jesenných dekorácií,
ktoré potom zdobili priestory
materskej školy a vytvárali
príjemnú jesennú atmosféru.
Neskôr sa priestory škôlky
premenili na rozprávkové kulisy. Dôsledne zorganizovaný
a pútavo zinscenovaný „Zraz
bosoriek “ očaril deti aj dospelých. Na každom kroku číhalo
na deti bosorácke prekvapenie. Čarodejnice lietajúce
na metle, jazdiace na bicykli,
pustovník sprevádzajúci návštevníkov, netopiere, tekvice,
pavúky rôzneho druhu, to
všetko tvorilo očarujúcu večernú atmosféru. Deti sa
dosýta vyšantili pri rôznych
hrách pripravených na školskom dvore. Nenútene a bez
strachu sa pohybovali medzi
milými príšerkami a živými
bosorkami. Na záver večera
čakalo na každé dieťa prekvapenie – poklad zo starej truhlice, čarovná svietiaca palička
a samozrejme nemohol chýbať
balíček strašidelných sladkostí. Všetci zúčastnení si domov
odnášali pekné zážitky, na kto-

ré budú určite dlho spomínať.
Jesenné rozprávkové kulisy
postupne vystriedali mikulášske a vianočné kreácie. Celá
škola sa postupne menila. Rodičia a deti sa každý deň mohli
prejsť vianočne vyzdobeným
vestibulom, aby nasali všade
prítomnú príjemnú atmosféru
a obdivovať originálne dekoratívne nápady, napr. darčeky,
ktoré úpenlivo doloval Mikuláš
z plno naložených saní. Ten
ozajstný Mikuláš prišiel tiež
a všetky deti odmenil sladkým
adventným kalendárom, a tak
deti mohli začať odpočítavať
dni do Vianoc. Predvianočnú
atmosféru sa podarilo vyčariť
aj na triednych besiedkach,
ktoré boli pripravené s láskou
a trpezlivosťou.
Spoločne strávené chvíle
plné skvelých nápadov a dobrej nálady, to je to pravé voňavé orechové, také potrebné
v tejto hektickej dobe. Už teraz sa tešíme na ďalšie podujatia, ktoré pre nás pripravia
zamestnanci materskej školy.
Ďakujeme za krásne spoločné
zážitky.
vďační rodičia

Najdôležitejšia
informácia, ktorú pre nás - psíčkarov
prinášame, je tá, že síce od
1.1.2019 platí na území mesta
nové všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach držania psov, ale aj tak sa základné
povinnosti psíčkarov nezmenili – čiže hovienka po svojich
miláčikoch ZBIERAŤ MUSÍME. Nielen pre to, že je to
napísané v zákone a v tom na-

šom mestskom nariadení, ale
aj preto, že nie sme prasiatka
a vieme, že trávniky okrem
psíkov užívajú aj deti, ktoré
pre svoju hru a pohyb potrebujú čisté a bezpečné, hygienicky nezávadné prostredie.
Uznávam, že psie hovienko je
biologicky rozložiteľný odpad,
takže by sa na trávniku rozložilo. Problémom však je to, že
pomer plochy zelene a počtu
kakajúcich psíkov je v mestách už neúnosne malý. Mnohí
z nás, ošľahaní životom, si radšej zaopatria domov štvornohú bytosť živočíšneho pôvodu
namiesto riskovať spolubývajúceho, ktorý je síce ľudského
pôvodu, ale môže vykazovať
vady a poškodenia. Na základe týchto preukázateľných
dôvodov množstvo psov v mes-
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tách stúpa a keďže každý psík
vyprodukuje hovienko aj 3x
denne, matka príroda by fakt
rozkladať tento hnedý bioodpad na trávnikoch v mestách
nestíhala. Preto zbierajme
– či už do igelitových, mikroténových vrecúšok, alebo si
zaopatríme „EKO“ kompostovateľné vrecká papierové či
na báze kukuričného škrobu.
Vrecká s hovienkom môžeme
vhodiť okrem nádob na to určených aj do uličných košov
alebo aj do kontajnerov na
zmesový komunálny odpad.
Veď pre spokojné bývanie v našom meste sú čisté a upravené
verejné priestranstvá a zeleň
dôležité, nie?
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Od januára platí nové nariadenie
pre vlastníkov psov
V decembri schválilo mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie č.
11/2018 o niektorých podmienkach držania psov na
území mesta Nová Dubnica,
ktoré platí od 1. 1. 2019. Povedzme si v skratke, čo toto
nové nariadenie prináša:
1) Nebezpečný pes nie je
pes „bojového“ plemena, ale
pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka. Pri venčení musí
mať takýto pes náhubok. To, že
pes pohrýzol/poranil človeka,
musí jeho majiteľ bezodkladne
nahlásiť mestskému úradu!
2) Každý pes chovaný v našom meste musí byť prihlásený do evidencie psov, vedenej
mestským úradom. Pri venčení psa musíme mať so sebou
evidenčnú známku psa.
3) Psa môže venčiť len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky

spôsobilá ovládať psa v každej
situácii a zabrániť mu, aby
útočil, ohrozoval či spôsoboval
škody.
4) Na verejných priestranstvách mesta je prikázané
venčiť psa na vôdzke. Bez
vôdzky sa môže pes pohybovať len v lokalitách, kde
je voľný pohyb psa dovolený – pozri mapku. Aj pes bez
vôdzky musí byť však pod dohľadom osoby, ktorá ho venčí!
5) Pri venčení musíme zbierať z verejných priestranstiev
psie výkaly.
6) Je zakázané opustiť psa
na verejnom priestranstve bez
uviazania, pričom pes nesmie
obmedziť vstup osôb do objektov.
7) Vstup so psom je zakázaný na detské ihriská,
pieskoviská, športoviská, do
školských a zdravotníckych
areálov, na cintoríny, do areá-

lov kultúrnych a sociálnych
zariadení. Ako novinka platí
zákaz do podlubí na Mierovom námestí a do podlubí na
Ulici SNP. Miesta, kde je vstup
so psom zakázaný, musia byť
označené piktogramom alebo
nápisom „vstup so psom zakázaný“.
8) Mesto musí zabezpečovať
osadenie, údržbu a vývoz nádob na psie výkaly, označenie
lokalít na voľný pohyb psov
a označenie miest, kde je zákaz vstupu so psom.
Ostatné pravidlá držania
psa a evidencie psov upravuje
zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým
sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Celé znenie
nariadenia mesta č. 11/2018 si
môžete nájsť na webstránke
mesta.
Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Na mapke mesta sú červeným rámčekom vyznačené miesta, kde je voľný pohyb psov povolený.
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Akadémia
strieborného veku

Účastníci Akadémie
s primátorom mesta.

strieborného

Na začiatku nového roka sa
už tradične stretli účastníci Akadémie strieborného
veku s primátorom mesta
Petrom Marušincom, ktorému predsedníčka ZO Jednoty dôchodcov Slovenska
v Novej Dubnici - A. Kopačková po otvorení a privítaní
prítomných odovzdala slovo.
Po srdečnom želaní všetkého dobrého v novom roku
nás primátor mesta oboznámil
s úlohami v novom volebnom
období. Hovoril o tom, ktoré
úlohy sa podarilo splniť, ale
i o tom, čo sa splniť nepodarilo.
Na výzvu primátora na-

veku

diskutovali

sledovala diskusia. Táto bola
veľmi bohatá. Prítomní sa pýtali na rôzne menšie i väčšie
problémy, ktorých riešenie by
uľahčilo život v našom meste
nielen starším občanom. Po
poďakovaní za pozvanie a rôzne príspevky do diskusie sa
primátor pre ďalšiu pracovné
povinnosti s prítomnými rozlúčil a zaželal im všetko dobré.
Na záver nás predsedníčka
oboznámila s našimi internými záležitosťami a akciami,
ktoré nás čakajú v najbližšom
období.
Soňa Kršková
výbor JDS

Seniori v ľadovom kráľovstve
Dňa 23. januára usporiadala
ZO JDS v Novej Dubnici pre
svojich členov výlet vlakom
do Vysokých Tatier na Hrebienok.
Výletu sa zúčastnilo 35 seniorov. Počasie nám prialo, už
z vlaku sme mohli pozorovať
nádhernú scenériu zimnej
zamrznutej krajiny. Niekoľko zdatnejších seniorov sa
vybralo na Hrebienok pešo,
ostatní sa vyviezli pozemnou
lanovkou.
Prvou zastávkou bol Tatranský ľadový dóm, ktorý patrí
k najväčším atrakciám zimnej
sezóny. Ľadová replika Baziliky sv. Petra v Ríme spolu
s Berniniho kolonádou mno-

hým vyrážala dych. Na vytvorení tejto stavby sa podieľalo
16 sochárov z piatich krajín.
Toto originálne majstrovské
dielo je doplnené umeleckými výplňami so sakrálnymi
vitrážami, ktoré vytvoril sklár
a dizajnér so slovensko-gréckym pôvodom Achilleas Sdoukos. Na bokoch priečelia sú
umiestnené dve veľké sochy
anjelov s výškou 2,5 metra.
Táto majestátna stavba je
precízna práca s príjemným
osvetlením, ktorá
zanechá
v každom návštevníkovi krásny zážitok. Rovnako zaujímavé
boli aj ostatné ľadové sochy.
Po ich prehliadke sme sa
osviežení čerstvým tatranským
vzduchom pomaly

Čerstvý tatranský vzduch a dobrá nálada boli zárukou
skvelého výletu na Hrebienok.
pobrali späť do Smokovca
a odtiaľ na popradskú stanicu
k vlaku. Mierne unavení, ale
s príjemným pocitom a krás-

V piatok 13. januára sa uskutočnila v Kultúrnej besede
prednáška Karola Margetu Povinne o víne. Mala, ostatne ako všetky jeho prednášky, výbornú odbornú úroveň.
V druhej časti akcie mali návštevníci možnosť ochutnať
vína z vinárstva Havlik z južného Slovenska a gastrošpeciality, ktoré nám venovala Agrofarma Červený Kameň,
Kočkovská pekáreň a Mäsiarstvo Hôrka, za čo im srdečne
ďakujeme. Eva Kebísková

Piť víno je zdravé, tvrdí odborník Karol Margeta. Foto: E. Kebísková

V Kolačíne bilancovali hasiči i turisti
Marušincovi, zamestnancom
úradu a poslaneckému zboru,
sponzorom a sympatizantom,
ktorí organizáciu podporujú
či už ﬁnančne alebo obetavým prístupom. Vďaka patrí aj
Viliamovi Kubaščíkovi a ľuďom
aktívnym pri príprave pretekárov a v neposlednom rade
všetkým členom, ktorí či už
prostredníctvom brigád alebo
aktívnej činnosti, robia náš
DHZ životaschopným organizmom a vytvárajú v nej priateľskú atmosféru.

Fotograﬁa z výročnej členskej schôdze DHZ Kolačín. Foto: Dušan Kačík

Pod týmto názvom sme
zorganizovali 4. februára
v Akadémii strieborného
veku besedu. To, po akej ceste sa vyberieme, sme ponechali na prednášateľovi, ktorým bol mladý, veľmi šikovný
a vzdelaný človek, pán Karol
Margeta.
Krajinou, s ktorou nás podrobne zoznámil, bolo Taliansko. Konkrétne sa vo svojej
prednáške zameral na Benátky. Veľmi fundovane a podrobne nám porozprával o ich histórii. Benátky sú považované
za jedno z najromantickejších
miest Európy. Dozvedeli sme
sa, že sú hlavným mestom
talianskej provincie Veneto
a ležia v severnej časti Jadranskej riviéry. V minulosti

bývali významnou námornou
veľmocou a obchodným centrom. Dnes sú často navštevované turistami pre veľké
množstvo historických pamiatok. Turistov láka aj plavba na
romantických gondolách alebo miestnych vodných autobusoch nazývaných vaporeto.
Medzi najdôležitejšie kultúrne
udalosti patrí svetoznámy Benátsky karneval.
Zaujímavé rozprávanie pán
Margeta doplnil premietaním
obrázkov a videí. Za vyčerpávajúce vedomosti a poznatky
o Benátkach chcem pánovi
Karolovi Margetovi v mene
všetkých poslucháčov - seniorov JDS srdečne poďakovať.
Alžbeta Kopačková

A. Kopačková

Chutná prednáška
„Povinne o víne“

Cestou necestou

Seniori virtuálne cestovali po Taliansku.

nymi zážitkami sme sa vrátili domov.

Členovia Dobrovoľného hasičského zboru Nová Dubnica - Kolačín sa stretli 30.
januára v Kultúrnom dome
v Kolačíne, aby zhodnotili
svoju činnosť, odmenili najaktívnejších a diskutovali
o svojich plánoch na rok
2019.
Svoju činnosť v minulom
roku zameriavali na 3 oblasti
- internú činnosť, reprezentáciu zboru navonok a na prípravu na súťaže. Najaktuálnejšou úlohou bola a aj bude
prebiehajúca rekonštrukcia
požiarnej zbrojnice. Od minulého roka pokročili najmä
pri budovaní priestorov na
hornom podlaží osadením inžinierskych sietí a izolovaním.
Rovnako museli venovať veľkú
pozornosť údržbe techniky, jej
skladovaniu a menším renováciám. Celkovo brigádnicky
odrobili viac ako 700 brigádnických hodín.
Okrem toho vykonali 5 zásahov v rámci obce, ale i mimo
nej pri požiaroch i povodniach, pomáhali pri organi-

zácii cyklistických pretekov
Okolo Slovenska, vykonávali
pravidelné preventívne prehliadky a informovali občanov
o predchádzaní požiarom
i rizikovým oblastiam pri
ochrane života a majetku.
DHZ zorganizoval niekoľko
spoločenských akcií a podujatí
aj pre širšiu verejnosť. Dobročinná Floriánska kvapka krvi
sa konala 7. mája a bol to už 5.
ročník tejto akcie, na ktorú prišlo 75 dobrovoľníkov, z ktorých
až 69 darovalo svoju najvzácnejšiu tekutinu. Propagovať
hasičské povolanie sa snažili
organizovaním podujatí pre
najmenších. Poslednou z väčších spoločenských akcií bolo
stretnutie hasičov pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Toto podujatie sa
konalo 20. októbra a zúčastnilo
sa ho celkovo 50 dobrovoľníckych zborov.
Na reprezentáciu
organizácie tento rok prispel aj
Trenčiansky
samosprávny
kraj prostredníctvom dotácie
na projekt „Rýchlejšie k terču.“ Projekt bol zrealizovaný

s ﬁnančnou podporou v celkovej sume 1600 €, pričom 50 %
nákladov dotoval spomínaný
TSK a 50 % nákladov hasiči
uhradili zo svojho rozpočtu. Za
peniaze sa im podarilo nakúpiť
kompletné obutie pre členky
dievčenského družstva, nové
hadice, zakúpila sa kompletná
súprava savíc a ostatné vybavenie potrebné na reprezentáciu na súťažiach.
O súťaže nebolo ani minulý rok núdza a zaznamenali
v nich mnoho krásnych
umiestnení, o ktorých informovali na stránkach Novodubnických zvestí priebežne.
Okrem ﬁnančnej
podpory
z projektu dostali dotáciu
v rámci celoplošného rozmiestnenia síl, ktorú mohli
použiť na vybavenie zásahového družstva. Ďalším výrazným zdrojom bola dotácia od
mesta, ktorá bola použitá na
repasovanie PPS striekačky,
režijné náklady a náklady súvisiace s organizovaním akcií.
Na výročnej členskej schôdzi preto adresovali poďakovanie primátorovi mesta Petrovi

Svoju činnosť hodnotili aj
členovia Klubu slovenských
turistov Kolačín na svojej
výročnej členskej schôdzi,
ktorá sa konala 31. januára.
KST Kolačín má v súčasnosti 77 registrovaných členov,
ktorí v priebehu roka usporiadali niekoľko turistických
a spoločenských podujatí nielen pre svojich členov, ale aj
pre širšiu turistickú verejnosť
- zimný a letný výstup na Markovicu, Novodubnickú 25-ku
Ivana Markoviča či Jánsky haluškový festival. So záujmom
sa stretli autobusové výlety do
Kremnice i na Kráľovu hoľu.
Klub ako jeden z mála nezabúda na prípravu turistickej
mládeže a pravidelne sa zúčastňuje turistických pretekov,
pričom dosahuje výborné výsledky nielen na krajskej, ale
aj celoslovenskej úrovni.
O svojich podujatiach KST
Kolačín pravidelne informuje
verejnosť na stránkach novín
i webovej stránke. Na zaujímavé akcie sa môžete tešiť aj
v roku 2019.
Soňa Kačíková

www.novadubnica.sk

Malé nahliadnutie
do činnosti SZZP

Foto : Štefan Kročil
Slovenský zväz zdravotne
postihnutých v Novej Dubnici má za sebou ďalší rok plný
zážitkov z rôznych akcií.
Zúčastnili sme sa športového dňa v Dubnici nad Váhom,
kde nás prišiel povzbudzovať
aj primátor mesta Peter Marušinec. Vďaka dotácii z mesta
sme mohli zorganizovať zájazdy na termálne kúpaliská
do Dunajskej Stredy a Podháj-

skej a v októbri na divadelné
predstavenie. Pripravili sme
aj posedenie pri guláši.
Tradične v mesiaci september sme zorganizovali rehabilitačný pohyb pri hudbe
a v novembri posedenie pri
príležitosti Medzinárodného
dňa ľudí so zdravotným postihnutím. Tento rok nás tam
prišiel pozdraviť náš dlhoročný člen Arpád Herencziar,
zakladateľ tejto organizácie,
ktorého návšteva nás veľmi
potešila.
Na záver roka sme si vyšli
za hranice do čokoládovne
v Kittsse a na spiatočnej ceste
sme sa zastavili v Trnave na
vianočných trhoch, kde sme sa
naladili na tú správnu vianočnú atmosféru.
Touto cestou by som chcela
v mene všetkých členov veľmi
pekne poďakovať primátorovi
mesta, ako aj poslancom mesta za podporu našej základnej
organizácie, vďaka ktorej môžeme dať našim členom viac.

SPEKTRUM / FOTOREPORTÁŽ
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Za zdravší život v dubnickom regióne
Vážení občania dubnického
regiónu. Mnohí z vás ste po
infarkte srdca s balónkovaním alebo bez, mnohí z vás
majú takéto prípady v rodine, u známych, priateľov aj
nepriateľov.
Práve pre týchto ľudí, pacientov ponúkame novú službu, nový liečebný prístup
a starostlivosť v kardiologickej
ambulancii v Centre kardiorehabilitácie.
Sme prvé súkromné zariadenie pre ambulantnú
kardiorehabilitáciu
nielen
v dubnickom regióne, ale aj
v SR. Chceme osloviť práve
vás a naše dlhoročné skúsenosti s kardiorehabilitáciou

poskytnúť práve vám. Chceme osloviť vás, ktorí ste práve po infarkte srdca, náhrade
srdcovej chlopne a pomôcť
vám v ďalšej liečbe. Ste po príhode a neviete čo vám vlastne
je, neviete, ako ďalej, ako je to
s vašou chorobou, akú máte
perspektívu, neviete ako ďalej
žiť, čo môžete a čo nemáte robiť, aby ste mali zaistenú dobrú kvalitu života.
Priebeh vášho ochorenia je
možné priaznivo ovplyvniť, len
musíte vedieť, ako to urobiť,
čo je správne. Príďte k nám,
objednajte sa, vyšetríme vás,
zhodnotíme váš aktuálny zdravotný stav. Na základe tohto
vás zaradíme do programu
kardiovaskulárnej rehabilitá-

cie. Tento je komplexný a zahŕňa v sebe edukáciu - širokú
informáciu o ochorení, o zdravom stravovaní, o zmene životného štýlu. Kľúčovou súčasťou
tohto programu je vykonávanie fyzického tréningu, ktorý
je stanovený na základe vyšetrenia a je kontrolovaný, so
stanovenim intenzity tréningu, trvania, frekvencie.
Kardiorehabilitácia je nenahraditeľnou a neoddeliteľnou
súčasťou následnej starostlivosti o pacientov s ochorením
srdca. Zatiaľ, bohužiaľ, nie je
hradená zdravotnými poisťovňami, preto je nutná spoluúčasť pacientov.
Kardiorehabilitácia doká-

že zachrániť život. Ponúkame bezplatné poradenstvo
do 15-teho dňa od srdcovej
príhody.
Sme tu pre vás, pre vaše
zdravie. Nečakajte, že doma
niečo za vás niekto vyrieši.
Využite príležitosť aktívneho
prístupu v riešení vášho ochorenia. Rozhodnite sa včas, stojí to zato, pretože vaše ochorenie je možné výrazne ovplyvniť
preventívnymi opatreniami,
ktoré označujeme ako sekundárna prevencia.
Čakáme vás v kardiologickej ambulancii - Centre ambulantnej kardiorehabilitácie.

Kardiologická ambulancia - Centrum ambulantnej kardiorehabilitácie
ASS n .o., Gagarinova 1261, 018 41 Dubnica nad Váhom
Kontakty:
Bartošíková Štefka (zdravotná sestra) 042/44 20 103
MUDr. Rus Viliam (lekár) 0905/ 483 427
E-mail: ass.dubnica1@gmail.com
www.kardiorehabilitacia.sk

Júlia Králiková, SZZP

XVII. Reprezentačný ples mesta Nová Dubnica

Hostitelia plesu každého osobne privítali. Foto: P. Mrázik

Ples otvoril primátor mesta Peter Marušinec, moderovala
pohotová a vtipná Martina Kacinová. Foto: P. Mrázik

Živé sochy boli zaujímavým spestrením plesu. Foto: P. Mrázik

Šťastná majiteľka 1. ceny v tombole - elektrobicykla, ktorý
prevzala od darcu riaditeľa Realitky 4U. Foto: P. Mrázik

Krásna prvá dáma a jej valčík otvoril prvé tanečné kolo.
Foto: P. Mrázik

Na ples prijali pozvanie aj predstavitelia družobného mesta
Dubna. Foto: P. Mrázik

Tanečný program a skvelá ABBA REVIVAL. Foto: P. Mrázik

Vynikajúca zábava počas celého plesu. Foto: P. Mrázik

Tanečná škola LT - tanec predviedla skvelú choreograﬁu
vytvorenú špeciálne pre túto príležitosť. Foto: P. Mrázik
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KULTÚRA
FAŠIANGOVÁ SÚŤAŽ

Február 2019
NECHAJTE SA POZVAŤ
MIRO JAROŠ ŤUKI TOUR 3 – Pesničky pre (ne)poslušné deti
Piatok 1. marca o 16.30 hod. / kino Panorex
Objavte s vašimi deťmi svet strašidiel, ktorých sa netreba báť, vyberte sa spolu
s Mirom do vesmíru preskúmať všetky planéty, alebo sa vráťte do čias dinosaurov a zistite, ako to s nimi celé vlastne bolo. Po predstavení bude autogramiáda
a fotenie s Mirom a kohútikom Ťukim. Každé dieťa dostane na koncerte k vstupenke darček - plyšáka Ťukiho. Koncert trvá cca 55 minút. Nie je vhodný pre deti
do 3 rokov a pre deti zle znášajúce hlasnú hudbu. Vstupné: 10 €.

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
Sobota 9. marca o 18.00 hod. / kino Panorex
Autorské predstavenie Predstavím ťa oteckovi poukazuje vtipnou formou na zaujímavú tému: Viete, čo všetko sa môže zomlieť, ak váš nastávajúci túži spoznať
vašich rodičov, lenže otecko vlastne nie je vaším oteckom? Zápletka plná nečakaných zvratov od najvychytenejšieho súčasného britského dramatika, autora
vyše osemdesiatky celosvetovo uvádzaných hier, majstra situačných komédii
Sira Alana Ayckbourna, umožňuje naplno zažiariť brilantným výkonom Kamily Magálovej a Jozefa Vajdu. Ako prekonávajú zrelí aristokrati nečakané krízy?
A vydrží či nevydrží skúšku ohňom vzťah nezodpovedných snúbencov? Partnerskými kotrmelcami prekvapia aj Mária Bartalos a Juraj Bača. Vstupné: 17 €.

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY FRAGILE
Nedeľa 31. marca o 19.00 hod. / kino Panorex
Slovo „fragile“ znamená „krehký“ a ako názov vokálnej skupiny vystihuje podstatu celého žánru a cappella. Je krehký. Keď spolu muzicíruje skupina spevákov bez doprovodu hudobných nástrojov, neskryje sa žiadna nedokonalosť. Preto
stačí malá nepozornosť jedného zo spevákov na to, aby sa hudobná pyramída
z hlasov v okamihu rozsypala. Skupina FRAGILE ale interpretuje žáner a cappella s nadhľadom a s ľahkosťou, a energia, ktorú vám z pódia odovzdá, sa dá ťažko
opísať. Treba ju zažiť na vlastnej koži. Vstupné: 14€

PRIPRAVUJEME
NA SLOVENSKEJ ZÁBAVE
Hudobno – zábavný program
Nedeľa 14. apríla o 17:00 hod.
kino Panorex
Účinkujú: SKUPINA PROFIL, SKUPINA AKORD Z ČERVENÉHO KAMEŇA, SESTRY BACMAŇÁKOVÉ. Moderátor a humorné slovo: ŠTEVO HRUŠTINEC. Vstupné: 10 €.

Sestry Bacmaňákové.

CHUŤ A TRADÍCIA
NA VAŠOM STOLE

Moderátor Števo Hruštinec.

SYROVÉ TORTY
MÔŽETE OBJEDNÁVAŤ
NA ČÍSLE 042 44 64 008

www.novadubnica.sk
Z bloku mestskej polície
Dňa 5. 1.2019 o 09.05 hod. bolo prijaté telefonické oznámenie,
že na Ul. P. O. Hviezdoslava leží na zemi krvavý muž. Hliadka pri
vstupe do budovy kina Panorex spozorovala dve osoby, z ktorých
bola jedna zjavne pod vplyvom alkoholu. Na mieste bolo hliadkou
zistené, že zranenému mužovi sa okoloidúce osoby snažili pomôcť, ale ten odmietal lekárske ošetrenie. Po zistení totožnosti
a následnom informovaní príbuzných, si títo prevzali 29-ročného
obyvateľa Krompách do svojej opatery. Vec bola riešená v blokom konaní.
Dňa 8. 1. 2019 o 18.30 hod. sme prijali telefonické oznámenie
o voľnom pohybe psov v priestore Trenčianskej ulice. Hliadka na
miesto vykonala výjazd a spozorovala dve ženy, ktoré mali pustené psy. Pri riešení priestupku bolo zistené, že obe nemali svoje
psy prihlásené v evidencií psov v meste Nová Dubnica. Uvedené
porušenie predpisov bolo na mieste riešené v blokovom konaní.

OZNAMY
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Spomienky a poďakovania
Helena Češková
5. marca uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy
opustila naša milovaná mama, babka a prababka Helena Češková. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. S láskou spomína
dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami.

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynulo 6 rokov, keď nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama
a babka Emília Pappová. Smútok a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname. S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá
a ostatná rodina.

Jolana Kočková
More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala. Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba ostáva v nás. Dňa 21. januára uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustila
manželka, mama a babka Jolana Kočková.
Spomíname.

Peter Hollý
Dňa 15. februára uplynulo 10 rokov, odkedy
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec
a dedko Peter Hollý. S láskou spomína manželka s deťmi a ostatná rodina.

Ján Pružinec a Marta Pružincová
Dňa 16. februára uplynul rok a 10. decembra
uplynulo osem rokov, čo nás navždy opustili
naši rodičia Marta a Ján Pružincovci, ale
v našich srdciach žijú stále. Spomienku si navždy uchovajú dcéry s rodinami.

František Bene
Dňa 19. februára uplynulo 10 rokov, odkedy
nás navždy opustil manžel a brat František
Bene. S láskou a úctou spomínajú manželka,
krstná, deti a sestry s rodinami.

Václav Špico
Dňa 25. februára uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil náš milovaný otec Václav
Špico. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou spomínajú synovia
Zdenko a Ľubomír s rodinou.

Alexander Rejda
Dňa 22. februára uplynulo 30 rokov, odkedy
nás navždy opustil manžel a otec Alexander
Rejda. S láskou a úctou spomínajú manželka
a synovia.

Peter Stacho
Dňa 10. februára uplynulo 5 rokov, čo nás
navždy opustil manžel a otec Peter Stacho.
S láskou spomínajú manželka, dcéra s rodinou a syn.

Alžbeta Macejechová
Dňa 2. februára uplynulo smutných 5 rokov,
kedy nás navždy opustila naša drahá manželka, starostlivá matka a babička Alžbeta
Macejechová. S láskou a úctou spomínajú
manžel Ján, dcéra Martina, synovia Peter
a Ján s rodinami.
Štefan Dorička
Dňa 11. februára uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustil otec, dedko a brat Štefan
Dorička. S láskou spomínajú dcéry Daniela
a Štefánia s rodinami. Navždy ostaneš v našich srdciach.

Jozef Galko
Dňa 3. 2. uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, dedko a pradedko
pán Jozef Galko. S láskou spomínajú manželka a deti.

Jozef Hujo
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli dňa 10.
januára rozlúčiť s naším milovaným manželom, otcom a dedkom Jozefom Hujom. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Smútiaca
manželka, synovia s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Slovko pre manželov
Zranenia a hnev v nás vyvolávajú túžbu po odplate: zranenie za zranenie, urážka za urážku, odmietnutie za odmietnutie.
Chceme zasadiť odvetný úder tak, aby náš manžel či manželka vedeli, aký je to pocit byť zranený týmto spôsobom. Chceme
vyrovnať skóre. Pri takomto správaní nemôže prežiť žiadne manželstvo.
Inou reakciou na zranenie je strach: bojíme sa, že sa zranenie zopakuje a výsledkom je, že sa stiahneme do seba. Toto platí
najmä o tých, ktorí ako jež držia ostatných v patričnom odstupe, aby sa tak chránili. Prestaneme byť otvorení a uzavrieme sa
pred hlbšou komunikáciou.
Hnev, či už prejavený alebo potlačený, sa musí vyriešiť a s ním súvisiace zranenia vyliečiť, aby vzťah mohol rásť. Hoci tento
proces je ťažký a niekoho stojí naozaj veľa, pomôže nám aj nášmu manželstvu k oslobodeniu.
Štefan Wallner, SDB

Marec - mesiac knihy v mestskej knižnici
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

Marec je už za dverami. Je
nielen prvým jarným mesiacom, ale aj mesiacom knihy.
Viete prečo?
Marec sa ako mesiac knihy
oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne to je od roku
1955, kedy bol po prvýkrát vyhlásený na počesť zberateľa
starých rukopisov a tlačí – Mateja Hrebendu Hačavského.
Narodil sa a zomrel práve
v tomto mesiaci (1796-1880).
Bol to šíriteľ slovenskej a českej knihy a hoci bol slepý, ne-

bránilo mu to venovať sa ich
zbieraniu a zachraňovaniu.
Nové slovenské knihy roznášal medzi vlastencov a vzdelancov. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej
spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil
o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru. Svoju súkromnú zbierku
kníh daroval Matici slovenskej
a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej.
Do mesiaca knihy vhodne
zapadol aj Týždeň sloven-

ských knižníc, ktorý vyhlásila
Slovenská asociácia knižníc
v roku 1999 a pravidelne sa
organizuje každý rok začiatkom marca. Táto akcia má
verejnosti pripomenúť význam
a opodstatnenie knihy, ktorá
od svojho vzniku prechádza
neustálym vývojom – od svojej
rukopisnej podoby cez tlačenú
formu až do modernej elektronickej podoby. Čo sa však po
stáročia nezmenilo, je dôležitosť a funkcia knihy. Naďalej
zostáva zdrojom informácií,
vzdelania i zábavy, je zložkou

kultúrneho dedičstva každého
moderného národa.
A tak sa skúsme zamyslieť
nad tým, kedy sme naposledy
listovali v knihe, kedy sme prečítali aspoň krátku rozprávku
svojim najmenším. Majte na
pamäti, že čítanie je jednoduchá cesta, ako relaxovať. Iba
6 minút čítania denne dokáže
zredukovať hladinu stresu
o dve tretiny.
Marta Bieliková

Týždeň otvorených dverí v mestskej knižnici
V rámci Týždňa slovenských knižníc organizuje Mestská knižnica v Novej Dubnici Týždeň otvorených dverí. V dňoch od 4.
do 8. marca 2019 pozývame všetkých, ktorí majú záujem pravidelne navštevovať knižnicu a rozšíriť tak rady našich čitateľov.
Novým členom ponúkame bezplatné zápisné. Našim pravidelným návštevníkom, ktorí zabudli vrátiť vypožičané knihy načas,
odpustíme poplatky za oneskorené vrátenie. Môžeme ponúknuť kvalitný fond pravidelne dopĺňaný novými knihami, časopisy,
bezplatný internet, tlač z PC, skenovanie i kopírovacie služby. Na stretnutie so svojimi čitateľmi sa tešia pracovníčky knižnice.
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Futbalový turnaj prípraviek
U11 v Novej Dubnici
V športovej hale v Novej
Dubnici sa dňa 26. 1. 2019 konal futbalový turnaj prípraviek U11, ktorý usporiadal
TJ Družstevník Kolačín.

TJ Družstevník Kolačín. Horný rad zľava: asistent trénera
Mauer Jozef, Hupčík Matúš, Falath Martin, Samul Patrik, Mauer
Jakub, Kopčan Adrian, Barcík Marián, Lamačka Matúš, tréner
Mišovec Ladislav. Dolný rad zľava: Viskup Alex, Ulman Matúš,
Kurinec Tomáš, Holúbek Adam, Karel Juraj, Kaštíl Simon, Hlatký Marko. Brankári: Dobiaš Patrik, Kuric Michal.

O víťaznú trofej bojovalo až
desať tímov. Pre veľký záujem
o futbal v Kolačíne dokázal postaviť TJ Družstevník Kolačín
až dve mužstvá. V konkurencii desiatich tímov sa víťazmi
stali chlapci FK Dubnica nad
Váhom, ktorí vo ﬁnále zdolali
domáci TJ Družstevník Kolačín-A 3:0.
V boji o tretie miesto sa
stretla TJ Lokomotíva Trenčianska Teplá, ktorá zdolala
OŠK Bošáca 2:0.
Piate miesto si vybojovali
chlapci TJ Tatran Horovce po
penaltovom rozstrele s OŠK
Selec 2:1.
Na siedmom mieste skonči-

la TJ Štart Svinná, ktorá zdolala TJ Kovo Beluša 1:0.
O deviate miesto bojovalo
druhé domáce mužstvo TJ
Družstevník Kolačín B, ktoré
zdolalo Dolné Srnie 2:0.
Na záver boli ocenení aj najlepší jednotlivci. Za najlepšieho strelca bol vyhlásený Jakub
Plešivčák z FK Dubnica nad
Váhom, ktorému sa podarilo
streliť gól v každom zápase.
Celkovo ich nastrieľal desať.
Najlepšou hráčkou turnaja
bola vyhlásená Vanesa Vidová z OŠK Bošáca. Najlepším
brankárom bol vyhlásený Patrik Dobiaš z klubu TJ Družstevník Kolačín.
Veľká vďaka patrí celému
realizačnému tímu, ktorý dokázal zorganizovať takýto veľký turnaj.
Jozef Mauer

Expedičná kamera 2019
Štvrtok 14. marca o 18.00 hod. v kine Panorex

V zdravom tele
zdravý duch

Pohyb prináša nielen zdravotné beneﬁty.
S týmto heslom na perách
a s veľkým elánom a odhodlaním sa 41 členov ZO JDS
zišlo 6. februára 2019 o 10.00
hod. na bowlingu v Zlatej reťazi.
S prevahou dámskej skupiny sa prítomní pustili do urputného zápolenia. Ženy boli
rovnocennými
partnerkami
mužských kolegov. V herni
bol hukot ako vo včelom úle.
Kvalitné výsledky boli odmeňované silným potleskom

a skandovaním. Na záver boli
najlepší športovci odmenení
drobnými cenami. Poďakovanie za sponzorský dar patrí
pánovi R. Böhmovi. Po doplnení pitného režimu a malom
občerstvení sa členovia JDS
rozišli príjemne unavení, ale
s dobrým pocitom, že urobili dobrú vec nielen pre svoje
zdravie a kondíciu, ale aj pre
duševnú pohodu.
Soňa Kršková
výbor JDS

Medzinárodný ﬁlmový festival Expedičná kamera ja najväčšia cestovateľská a outdoorová akcia v Čechách i na Slovensku. Tento unikátny projekt prináša najlepšie ﬁlmy sezóny z celého sveta i novinky z domácej produkcie. 6 ﬁlmov plných dobrodružstva. Lezenie
s jednou rukou, šesťdňový prechod Nového Zélandu na kajaku a bicykli, prvovýstup na kašmírske Tupendeo, na bicykli Tour Divide
- od hraníc Kanady po Mexiko, dobrodružstvo v amazonskom pralese i slovenský ﬁlm Kroky na hrane o 170km behu z Osvienčimu do
Žiliny po stopách Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera. Prestávka v premietaní o 20.00 hod. Vstupné: 2,50 €.

Hladáme pracovníkov
na letnú sezónu 2019
18:05 - Stumped, USA, 2017, 25 min., réžia: lor Keating,
jazyk: anglický, české titulky

18:30 - Waia-Toa Odyssey, Nový Zéland, 2017, 13 min.,
réžia: Simon Waterhouse, jazyk: anglický, české titulky

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

PROGRAM

Druh práce: pracovný pomer / Doba: neurčitá / Nástup
možný od 1. 3. 2019 / Brutto mzda: 730 Eur/mesiac.

18:45 - Tupendeo, Švajčiarsko, 2016, 26 min., réžia: H. Ambühl/ Visual Impact, jazyk: anglický, nemecký, české titulky

Údržbára technológie bazénového systému
a priestorov prevádzky kúpaliska
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti / Doba: určitá /
Brutto mzda: 4,50 €/hod.

Plavčíkov
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti /
Doba: určitá / Brutto mzda: 4,50 €/hod.
19:15 - Divided, Veľká Británia, 2017, 39 min., réžia: Rickie
Cotter, Lee Craigie, jazyk: anglický, české titulky

Pracovníkov do objektu
občerstvenia a nápojov
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti / Doba: určitá /
Brutto mzda: 3,80 €/hod.

Pracovníkov do pokladní
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti / Doba: určitá /
Brutto mzda: 4,30 €/hod.

Upratovačky
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti / Doba: určitá /
Brutto mzda: 3,50 €/hod.
20:20 - Matsés, Česká republika, 2017, 45 min.,
režia: Miroslav Haluza, jazyk: český

21:05 - Kroky na hrane, Slovensko, 2017, 42 min.,
réžia: Viliam Bendík, jazyk: slovenský

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
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