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Pri deťoch sa učíme milovať. 
My sa snažíme učiť ich a ony učia nás.
Rušia náš spánok, prekážajú našim plánom, prebúdzajú 
skryté vášne.
Učia nás, čo je to obetovať sa, byť menej sebeckými, lebo 
ešte nevedia poďakovať za starostlivosť.
Nútia nás meniť sa, rásť, hľadieť na potreby iných, cvičiť 
sa v trpezlivosti, stretať sa s neistotami, aby sme sa 
stávali úplnejšími. 
Buďme im za to vďační.

(Nicky a Sila Lee – Kniha o rodičovstve)
Vybral Štefan Wallner

Sobota 26. februára 9.00 – 12.30 hod.
Letný amfi teáter 
  
10.00 Opatovská dychovka
11.30 Moštenskí pajtáši

Ako keď zamiešaš pre nové kolo karty, stretáš ich v krásnej hre: Márie, Magdy,

Marty, Zuzanky, Júlie, Anežky, Alžbety, čarovné lupienky na jednom okvetí.

Všetky sú rovnaké, a predsa každá iná: Beáta, Helena, Terezka, Katarína,

Klára i Barbora, Agáta, Brigita, v ľúbezných kuklách mien jediná ukrytá.

(Ján Kostra)

Ku dňu žien vám prajeme veľa opätovanej lásky, pevného zdravia, 

trpezlivosti  a vďaky za to, že ste jedinečné, nežné a obetavé.

Marec
Medzinárodný Deň Žien

Slovko pre rodičov

VAŠE OTÁZKY O POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD NOVODUBNICKÉ 
FAŠIANGY

V zmysle Všeobecne záväzného naria-
denie č. 9/2021 č. 10/2021 má každý občan                 
s trvalým alebo prechodným pobytom, ale-
bo s oprávnením užívať nehnuteľnosť na 
území mesta Nová Dubnica povinnosť platiť 
poplatok za zber a likvidáciu komunálneho 
odpadu. Sadzba na rok 2022 je pre fyzickú 
osobu 0,0987 EUR/deň, čo robí na celý rok 
36,02 EUR, čiže v prepočte 3 EUR/mesiac.

Z tohto poplatku môžu občania získať zľa-
vu v prípade, že sa na území mesta nezdr-                                                                               
žiavajú viac ako 90 dní za rok, po predlože-
ní požadovaných dokumentov. O tom, aké 
dokumenty sú akceptované, sme vás infor-
movali v predchádzajúcom čísle Novodub-
nických zvestí.

Napriek tomu dostávame veľa otázok, 
z ktorých najčastejšie sa opakujúce, vám 
zodpovieme v nasledujúcom príspevku:

Stiahnete si z našej web stránky predpísa-
ný formulár, na prvej strane vypíšete svoje 
osobné údaje a vyberiete si časť, ktorú si 
dáte potvrdiť za každú osobu zdržiavajúcu 
sa v zahraničí samostatne - originál doručí-
te v priebehu aktuálneho zdaňovacieho ob-
dobia (t.j. rok 2022) na MsÚ Nová Dubnica.

Všetky potvrdenia treba na predpísanom 
tlačive doručiť poštou alebo osobne, tak aby 

bolo zrejmé, že to je originál. Na doklady 
poslané mailom sa nebude prihliadať.

Treba si dať potvrdiť časť určenú pre potvr-
denie v obci, kde žijete (miestny úrad, cu-                                                                                                     
dzinecká polícia alebo iná úradná inšti-
túcia)

Pracovnú zmluvu, potvrdenie o pobyte ale-
bo nájomnú zmluvu na 20% úľavu. Alebo 
rozhodnutie na platbu za KO v danom mes-
te spolu s potvrdením o zaplatení poplatku 
za KO v danom meste na 50% úľavu.

Áno, na predpísanom tlačive si dá dcéra po-
tvrdiť u zamestnávateľa alebo na príslušnej 
inštitúcii v meste a deťom v škole alebo na 
príslušnej inštitúcii v meste.

Treba si dať potvrdiť časť určenú pre po-
tvrdenie v obci, kde žijete (miestny úrad, 
cudzinecká polícia alebo iná úradná inšti-
túcia), plus zmluva so zamestnávateľom.

Treba si dať potvrdiť časť určenú pre potvr-
denie v obci, kde žijete (miestny úrad, cud-
zinecká polícia alebo iná úradná inštitúcia).

Každý občan, ktorý má trvalý pobyt v Novej 
Dubnici a dosiahol k 1.1. 2022 vek 62 rokov 
má automaticky prepočítaný poplatok s 
úľavou 30%. Nemusí predkladať žiadne tla-
čivá.

Všetky potvrdenia, či už zo zahraničia, ale-
bo zo Slovenska, môžete doniesť na úrad               
v priebehu celého roka. V prípade, že dosta-
nete rozhodnutie na zaplatenie KO skôr ako 
požiadate o úľavu, zaplaťte len jeho časť                                                                                                     
a zvyšok bude na základe predložených do-
kumentov upravený.

Klientske centrum MsÚ
Foto: Peter Jelínek

ŽIJEM V ZAHRANIČÍ, AKÉ 
POTVRDENIE MÁM PREDLOŽIŤ?

MÔŽEM POSLAŤ DOKLADY 
E-MAILOM?

ČO AK SOM ŽIVNOSTNÍK
V ZAHRANIČÍ A NEMÁ MI KTO 
POTVRDENIE POTVRDIŤ?

ŽIJEM V BRATISLAVE (ALEBO 
INOM MESTE NA ÚZEMÍ SR), AKÉ 
TLAČIVÁ MÁM DORUČIŤ?

DCÉRA S DEŤMI ŽIJE
V ZAHRANIČÍ, TREBA ZA 
VŠETKÝCH POTVRDENIE?

CHODÍM PRACOVAŤ NA TURNUSY 
DO ZAHRANIČIA CEZ SLOVENSKÚ 
AGENTÚRU, AKÉ POTVRDENIE 
POTREBUJEM?

SOM ŽENA V DOMÁCNOSTI, 
ŽIJEM V ZAHRANIČÍ, NEMÁM 
ZAMESTNÁVATEĽA. AKÉ 
POTVRDENIE MÁM POSLAŤ.

SOM DÔCHODCA, MÁM NÁROK 
NA ZĽAVU?

DOKEDY TREBA PREDLOŽIŤ 
DOKLADY?
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DEPISTÁŽ
V MATERSKÝCH 
ŠKOLÁCH

ČO ROBIŤ, KEĎ...

Máme za sebou prvý polrok ďalšieho 
školského roka. Je to rok, v ktorom naša 
škola oslavuje 30 rokov od svojho vzni-
ku (školský rok 1991/1992). V jeseni nám 
pandémia neumožnila veľké oslavy, ale 
pevne veríme, že ďakovnú slávnosť bu-
deme môcť čoskoro realizovať.

V atmosfére ďakovania sa niesol aj po-
sledný deň prvého polroka. Keďže 31. ja- 
nuár je sviatkom nášho patróna svätého 
Jána Bosca, pravidelne sa celá naša komu-
nita stretáva pri tejto príležitosti v kostole 
na svätej omši.  V tomto roku sme vzhľadom 
na aktuálne protipandemické opatrenia 

pozmenili režim a do kostola šla iba jedna 
trieda. Pre všetkých však bol zabezpečený 
online prenos do tried, prípadne priamo 
domov pre žiakov v izolácii a karanténe. 
Program pokračoval aktivitami zameraný-
mi na lepšie spoznanie života a diela nášho 
patróna. V závere dňa si žiaci prevzali svoje 
polročné vysvedčenia, pochvaly a diplomy 
za rôzne súťaže. Vyučujúci všetkých po-
vzbudili k usilovnosti aj v ďalšom štúdiu.

Počas uplynulého polroka sme vďaka 
podpore zriaďovateľa a našich priaznivcov 
mohli realizovať viaceré projekty smerujúce 
k zlepšeniu podmienok na štúdium v ško-
le. Výmena okien zvýšila estetickú úroveň 

a taktiež ušetrila nemalé fi nančné pros-
triedky na vykurovanie. Prebehli aj rekon-
štrukčné práce na toaletách, v triedach sa 
vymenili umývadlá a skrášlili sa spoločné 
priestory chodieb. Na najbližšie týždne je 
naplánované zlepšenie energetickej kondí-
cie telocvične. Vďaka kvalitnej spolupráci          
s dobrovoľníkmi sa nám podarilo vymaľovať 
viaceré triedy a pre žiakov pripraviť učebne, 
v ktorých sa cítia príjemne. Nezaostáva ani 
rozvoj technickej vybavenosti - v špeciál-
nych učebniach a kmeňových triedach sú 
samozrejmosťou projektory a taktiež v ce-
lom priestore dostatočne rýchle pripojenie 
k internetu pre žiakov aj zamestnancov.

Prioritou vedenia aj rady školy za posled-
né obdobie bolo zlepšenie dopravnej situá-
cie v rámci areálu školy s cieľom zásadného 
zvýšenia bezpečnosti detí na jej území. Bola 
vypracovaná projektová dokumentácia tak, 
aby bolo možné mať dva samostatné vstu-
py do areálu a dve parkoviská. Zatiaľ bol              
z vlastných zdrojov vybudovaný a spustený 
do prevádzky nový vjazd z Okružnej ulice 
s parkovaním za areálom materskej školy. 
Cesta popod školskú jedáleň sa prestala 
využívať a pre žiakov sa rozšíril priestor na 
bezpečný pohyb.

S nádejou na skoré ukončenie pandé-
mie pozeráme do budúcnosti. Tešíme sa na 
nové výzvy a pri pohľade do minulosti sme 
presvedčení, že tých 30 rokov kvalitnej prá-
ce malo zmysel.

Jana Kláneková

SPOJENÁ ŠKOLA SV. JÁNA BOSCA
SA PRIPRAVUJE NA OSLAVU VÝROČIA

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Depistáž je cielené, predbežné vyšetrenie, zmapova-
nie pripravenosti detí na školu. Zachytáva rizikové 
skupiny detí (hlavne predchádzanie porúch uče-
nia), ktorým je ponúknutá adekvátna pomoc (inter-
vencia) buď v rámci materskej školy alebo v rámci 
nášho centra.

V období december 2021 – január 2022 sa v materských 
školách v Novej Dubnici (Jilemnického, elokované pra-
covisko Kukučínova a elokované pracovisko Komenské-
ho sady) uskutočnila prvá časť depistáže, samozrejme so 
súhlasom rodičov. 

Bola zameraná na oblasť reči dieťaťa (všímali sme si 
nielen slovnú zásobu, ale najmä výslovnosť), oblasť gra-
fomotoriky (ako dieťa drží ceruzku, kreslí, napodobňuje 
tvary a pod.), oblasť pozornosti (ako dlho dieťa dokáže 
sedieť za stolíkom, akú má vytrvalosť, či je schopné úlo-
hu dokončiť), oblasť predmatematických predstáv (počí-
tanie do 5, poznávanie a kresba geometrických tvarov). 

Druhá časť bude realizovaná začiatkom marca 2022 
opäť vo všetkých triedach predškolákov. Budeme sa za-
ujímať o pravo- ľavú orientáciu detí (schopnosť správne 
určiť pravú a ľavú stranu), orientáciu v priestore i na pa-
pieri, ďalšie úlohy budú zamerané na pozornosť, pamäť 
sluchovú a zrakovú, ale aj na fonologickú stránku reči 
(vytlieskanie slov, určenie prvého alebo posledného pís-
mena) a podobne. 

Potom oboznámime rodičov s výsledkami. Všetky 
spomenuté oblasti sú nevyhnutné pre ďalší rozvoj die-
ťaťa a jeho napredovanie pri zaškolení v základnej škole 
a je len na rodičoch, či akceptujú naše zistenia.

Čo môže robiť rodič, keď mu po depistáži v materskej 
škole špeciálny pedagóg/učiteľ oznámi, že jeho dieťa má 
určité oslabenia:

a) nič, spoliehať sa na to, že dieťa dozreje
b) poprosiť pani učiteľku v MŠ o nejaké pracovné listy
c) vyhľadať najbližšie centrum - v Novej Dubnici,
    Dubnici, v Trenčíne

Novodubnické centrum má k dispozícii tieto základné 
materiály pre deti predškolského veku s miernym osla-
bením (samozrejme, je ich viac):

Rozvíjanie slovnej zásoby – Eľkonin, Kopasová,                   
nielen nové slová, ale aj určovanie prvej, prípadne po-
slednej hlásky v slove, analýza a syntéza jednoduchých 
slov (skladanie a rozkladanie) ako príprava na čítanie              
a písanie diktátov.

Rozvíjanie grafomotoriky, správneho držania ceruzky 
- rôzne pracovné zošity, ale aj zábavné cvičenia podľa 
Heyrovskej, Tymichovej, Loosovej.

Rozvíjanie pozornosti – program HYPO od Michalovej.

Z každého rožku trošku – obľúbený je program Ruka-
vička od Lazíkovej, 10-týždňový program na domácu 
úlohu, KUPREV... 

Nie všetko sa hodí pre každé dieťa, je potrebné „ušiť“ 
mu program na mieru. Po dohode s rodičom navštevujú 
centrum buď 1x do mesiaca, alebo častejšie, vždy však 
tak, aby rodič po inštruktáži potom doma sám pracoval 
v krátkom každodennom režime s dieťaťom a do centra 
sa prídu pochváliť, aké robia pokroky. 
Pokiaľ ide o nápravu nesprávnej výslovnosti hlások, tre-
ba sa prihlásiť u logopéda a cvičiť a cvičiť...

Mgr. Alžbeta Kvasničková
Súkromné centrum ŠPP, Nová Dubnica

OSLAVA PATRÓNA
I POLROČNÉ HODNOTENIE

ZVYŠOVANIE BEZPEČNOSTI 
V AREÁLI ŠKOLY

POSTUPNE VYLEPŠUJEME

Poradňa

V minulom roku sme vytvorili najviac 
komunálneho odpadu od roku 2015 - 
spolu 4508,8 t, čo je 422,5 kg na osobu           
a rok. Sila, že?

Poľahčujúcou a veľmi pozitívnou infor-
máciou je, že z tohto množstva bolo 2451 
t odpadu recyklovaného,  a na skládku sa 
odovzdalo „iba“ 2057,8 t, takže úroveň re-
cyklácie odpadu je 54,36%.  

Na skládku uložil každý obyvateľ mesta 
takmer 164 kg zmesového komunálu, čo je 
takmer pol kila denne!  Naozaj je toto číslo 
hrozivé. Aj pri pohľade do kontajnerov na 
zmesový odpad je vidno, že nie každý Novo-
dubničan triedi odpad, alebo teda netriedi 
precízne. Množstvo plastov, papiera, kovov, 
bioodpadu v zmesovom komunáli zvyšuje 
naše náklady na odpad. 

Objemných odpadov, ktoré museli ísť na 
skládku,  sme vytvorili 210 t, a na zhodnote-

nie putovalo 198 t dreva z nábytkov  -  čiže 
na každého obyvateľa to vychádza 38 kg vy-
hodených kobercov, kresiel, nábytkov.

Vďaka roztrieďovaniu stavebných od-
padov pri prerábkach  sme na skládku 
uložili 100 ton  nerecyklovateľných drob-
ných stavebných odpadov a na recykláciu                       
a podrvenie išlo 270 t tohto odpadu. Vďaka 
množstvovému zberu drobného stavebného 
odpadu náklady na jeho likvidáciu nezaťa-
žovali peňaženky všetkých Novodubniča-
nov - každý, kto na zbernom dvore stavebný 
odpad odovzdal, zaplatil hneď za jeho ďal-
šie spracovanie či uloženie na skládke. 

Najlepšie čísla máme pri bioodpadoch - 
268,5 t konárov  a  413,34 t odpadu zo zelene 
(tráva, lístie, buriny) nám v štatistike robí 
„pekné“ čísla - okrem konárov a odpadu zo 
zelene od obyvateľov rodinných domov je to 
aj bioodpad z kosenia a hrabania trávnikov 
v meste a konáre z orezov stromov a krov. 
Bioodpad je zhodnocovaný v kompostárni 

v Nemšovej, konáre  sa štiepkujú  na výro-
bu paliva. Novinkou je 95,5 t kuchynských 
odpadov, ktoré sme v druhom polroku vyz-
bierali do hnedých nádob, pristavených na 
stojiskách pri bytových domoch. 

Papiera a kartónov sme vytriedili 322 t, 
skla 226 t, 152 t plastov, 13,3 t tetrapakov,  48 
t elektroodpadu, 2 t jedlých olejov, 19 t šat-
stva a 70 ton kovov a kovových obalov. Ďal-
ších 347 t kovov od Novodubničanov nám 
ohlásili  zberné suroviny v okolí - podľa 
novinky v zákone o odpadoch do celkového 
množstva odpadov započítavame aj kovy, 
ktoré odovzdali naši obyvatelia vo výkup-
niach kovov. 

Triedenie v našom meste je na sta-
bilnej úrovni - čo síce znamená, že sa 
nezhoršujeme, ale zase máme stále veľ-
ký priestor na zlepšovanie. A o to zlepše-
nie  sa budeme spoločne usilovať v roku 
2022. 

Katarína Bašná

V ROKU 2021 PADALI ODPADOVÉ REKORDY

POZRIME SA NA TO TROCHU 
PODROBNEJŠIE

A ČO NAŠE TRIEDENIE?

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rok

2460,90

2535,58

2537,06

2181,41

2230,84

2057,82

Množstvo odpadu 
uloženého
na skládku
(v tonách)

1898,51

1516,81

1911,49

2304,43

2182,30

2450,98

Množstvo 
vytriedených 
zložiek odpadu 
(v tonách)

4359,51

4052,39

4448,55

4485,84

4413,14

4508,80

Celkové množstvo 
vzniknutého 
odpadu
(v tonách)

390,53

364,00

398,00

404,00

402,00

422,50

Množstvo 
odpadu
na 1 obyvateľa 
(v kg)

43,55

37,43

42,80

51,29

49,45

54,36

Miera 
zhodnocovania 
odpadu
(v %)
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PRI PRÍLEŽITOSTI OTVORENIA 
ZREKONŠTRUOVANÉHO
KINA PANOREX 
PRIPRAVUJEME PUBLIKÁCIU

Viete, že strechu kina Panorex projektoval 
statik Jozef Poštulka? Rodák z Českej Třebo-
vej, ktorý v roku 1950 patril k prvým absol-
ventom stavbárčiny na bratislavskej tech-
nike. V Bratislave už zostal natrvalo, aby  
tu vyprojektoval vyše sto ďalších lanových 
striech. Špičkový statik tomuto mestu zane-
chal napríklad aj športovú halu na Pasien-
koch. Stavbu s unikátnou lanovou strechou 
v tvare hyperbolického paraboloidu, ktorá 
ani po polstoročí od vzniku nestráca na 
príťažlivosti.  Lanové strechy projektoval  aj 
pre exotické krajiny ako Čína, Afganistan, 

Južná Kórea, či na  olympijskom štadióne 
v Mníchove. Ľudia od fachu dobre poznali 
jeho ľahké oceľové nosníky, zvané „poštul-
káče“. Bol autorom siedmich vynálezov. 
Keď ho za normalizácie udal kolega, vraj          
v roku 1968 „nedovolene podnikal“, odse-
del si štyri roky  vo väzení. No aj tam si žia-
dal priniesť rysovacie „nádobíčko“.  A celý 
čas projektoval. Pre naše mesto je veľkou 
cťou, že tento svetovo uznávaný statický 
odborník zanechal svoju pečať aj u nás.

Eva Kebísková

„Len k málo stavbám v mestskom pro-
stredí sa viaže toľko nostalgických spo-
mienok ako ku kinu,“ hovoria s úsme-
vom na tvári pamätníci. Nedá sa nám 
nesúhlasiť.

Panorex bol miestom stretnutí kama-
rátov, dejiskom prvých rande, príjemným 
spestrením rodinných popopludní. Otvore-
ný bol 30. apríla 1969. Patrí medzi tri kiná 
(v Česku sú to kino Kosmos v Třinci a kino 
Panorama vo Vansdorfe), ktoré vznikli                 
v Československu podľa rovnakého projek-
tu architektov Ľ. Bořutu, A. Daříčka a pro-
jektanta statiky J. Poštulku. Každé z týchto 
troch kín však bolo prispôsobené okoliu, 
mestskej štruktúre a dotvorené umeleckými 
zásahmi.  

V pripravovanej publikácii Kino Panorex 
1968 – 2022 sa chceme venovať jeho výstav-
be v období socializmu, pôvodnému funkč-

nému riešeniu, špecifi kám projektu, ale aj 
akciám, ktoré sa tu organizovali, ľuďom, 
ktorí tu pracovali  a spomienkam a príbe-
hom návštevníkov. 

Máte doma staré fotky kina? Spomínate 
si, ako kedysi žilo a vyzeralo? Aké máte na 
kino spomienky a príbehy? Podeľte sa o ne 
s nami a pomôžte nám tak priblížiť histó-
riu prvého panoramatického kina na Slo-
vensku. Fotky aj príbehy, ktoré použijeme 
do pripravovanej publikácie a na výstavu 
o histórii Panorexu, zašlite prosím do 7. 3. 
2022 na adresu kebiskova@novadubnica.
sk, tel. 042 44 33 484, kl. 110, 111.

Eva Kebísková

POHĽADAJTE DOMA FOTKY 
STARÉHO KINA

NOVODUBNICKÝ HYPERBOLICKÝ 
PARABOLOID

Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné domy, a to vždy len 1 deň pred 
termínom jeho odvozu, najneskôr do 6.00 h v deň vývozu. Prispejete tak k udržiavaniu čistoty                    
v našom meste. 
Neodvážame drobný stavebný odpad, zmesový komunálny odpad, bioodpad a konáre. Je za-
kázané vykladať odpad na spoločné verejné priestranstvá či parky, odvezieme len tie odpady, 
ktoré sú vyložené priamo pred jednotlivými  rodinnými domami.
Nebezpečný odpad – chladničky, zvyšky farieb, je vhodnejšie bezplatne odovzdať na zbernom 
dvore, aby nedošlo k nedovolenej manipulácii okoloidúcimi.

Prosíme občanov, aby objemný odpad ukladali ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom 
odvozu objemného odpadu, najneskôr do 6.00 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udr-
žiavaniu čistoty v našom meste. Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí!
Elektroodpad a drobný stavebný odpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, tento odpad je 
treba doviezť na zberný dvor. Ak je to možné, nábytok rozobrať na dosky a zbaviť kovových                     
a sklených častí. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov určených na papier.

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

28. 3. 2022 pondelok
Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady,

Účko - P. Jilemnického: domy č. 16, 17, 18,
19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730, 

Letka 990, 991

29. 3. 2022 utorok domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68,
77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

30. 3. 2022 streda
Komenského sady, Sady kpt. Nálepku:

domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65

31. 3. 2022 štvrtok paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365, 
533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

1. 4. 2022 piatok
domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6,

7, 9, 11, 838 a Gagarinova 300 a 301.
Dlhé Diely - domy č. 927, 928, 929, 930.

BYTOVÉ DOMY
- JARNÝ ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7.00 hod.!

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

10. 3. 2022 štvrtok garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického,
garáže pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP

11. 3. 2022 piatok
garáže na Ulici Okružnej a na Ulici

Trenčianskej pri čínskom múre,
garáže v Sade duklianskych hrdinov

(pri bývalom CVČ)

GARÁŽE - JARNÝ ZVOZ ODPADU

DÁTUM VÝVOZU DEŇ VÝVOZU ULICE A ČÍSLA DOMOV

28. 2. 2022 pondelok Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

1. 3. 2022 utorok Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, 
J.G.Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová

2. 3. 2022 streda
M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom,
M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska, 

Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná,
Javorová, Dubová, Dlhé Diely

3. 3. 2022 štvrtok
Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku,

B. Němcovej, Strážovská, Svoradova,
Odbojárska

4. 3. 2022 piatok
Ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 

Družstevná, Farská, Pod Húštikom,
Medové lúky

IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY A KOLAČÍN
- JARNÝ ZVOZ OBJEMNÉHO ODPADU

JARNÉ ZVOZY ODPADU

ZBERNÝ DVOR

Oznamujeme občanom, že 
od 1. 3. 2022 budú otváracie 
hodiny zberného dvora opäť 
v letnom režime.

Pondelok:  zatvorené
Utorok:  7.00 – 16.00 hod
Streda:  7.00 – 17.00 hod
Štvrtok:  7.00 – 16.00 hod
Piatok:  7.00 – 16.00 hod
Sobota:  9.00 – 13.00 hod
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V kaviarni som sedel sám, bez jediného 
človiečika naokolo, nepočítajúc môjho verného 
priateľa Tomasa, ktorý je tak trochu blázon, 
že aj na Štedrý deň má otvorené. Tomas nemá 
čo robiť a ja sa snažím napísať trhák. Vyčítajú 
mu, že nenasledoval remeslo svojho otca – 
elektrikára. Vianoce bývajú smutné a pracovné, 
a tak, ako sa už stáva tradíciou, s Tomasom 
sedíme v jeho kafetérii a zatiaľ čo ja si píšem 
tie moje „bludy“ ako ich nazýva Tomas, on 
popíja fi ltrovanú kávu so smotanou a zdobením, 
ktoré nazýva vianočným. Sedím pri veľkom 
okne, čakám kým ma kopne múza a medzitým 
si škodoradostne užívam výhľad na mrznúcich 
okoloidúcich v snehovej fujavici.
,,Nič mi nenapadá,“ vzdychnem si a opriem sa 
o červené kožené sedadlo, na ktorom už dve 
hodiny sedím a snažím sa prísť na nápad.
,,A vydajú ti to?“ odpovedá Tomas spoza baru.
,,Tentokrát by mohli, keď redaktor čítal moju 
prácu, vyzeral byť spokojnejší ako naposledy.“
,,Slová ,Bolo to dobré, neznamená zrovna 
spokojnosť. Tak na trojku,“ uškrnul sa Tomas      
a vyšiel spoza baru, aby mi na stôl naservíroval 
jeho vianočnú kávu. 
,,No to áno, ale lepšie ako minule, keď sa mi 
vysmial za príbeh o krvavej grófk e,“ obraňoval 
som sa.

,,Lebo si ju spravil obéznou?“ spýtavo na mňa 
pozrel Tomas.
,,Dobre, dobre, každý máme svoje 
chúťky,“ukončil som konverzáciu a Tomas 
zjavne súhlasil.
Odkráčal preč za bar a neskôr sa stratil niekde 
vzadu v miestnosti pre zamestnancov, keď vtom 
sa rozzvonil zvočnek pri dverách. Z dverí sa 
vyvalil najprv neuveriteľný chlad spolu 
s fujavicou snehu a objavila sa postava muža. 
Nie príliš vysoký chudý muž stál vo dverách 
a potom vošiel dnu. Muž sa chvíľu obzeral 
navôkol kafetérie a potom podišiel až k môjmu 
stolu: ,,Môžem si prisadnúť?“ spýtal sa ma.
Najprv som neveril vlastným očiam, muž bol 
slabo oblečený, určite celý uzimený a najmä sám 
počas štedrého dňa. 
,,J-jasné, kľudne,“ zajajkal som zo seba a muž sa 
posadil oproti mne.
,,Máte chvíľu čas?“ pozeral mi zúfalo do očí. 
Žobrák, pomyslel som si.
,,Čo potrebujete?“ spýtal som sa.
,,Viete, ja som sa tu tak trocha stratil, neviem 
nájsť moju ženu a deti. Nevideli ste ich?“ muž sa 
stále obzeral navôkol kaviarne akoby ich hľadal 
tu.
,,Tu určite nebudú,“ upokojil som ho, „ale 
skúsim vám pomôcť, pri tomto okne sedím už 
hodiny. Ako vyzerali?“ pýtam sa muža, ktorý už  
v mojich očiach nevyznie ako žobrák, ale ako kus 
smutného a uzimeného muža. 
,,Môj syn má jedenásť rokov, je vysoký mne asi 
po bradu. Dcérka má len tri roky, mala na sebe 
ružový kabátik. Moja žena je veľmi nádherná, 
určite by ste si ju všimli,“ muž sa neprestal 
zmätene obzerať okolo seba.
,,Och, tak to je mi ľúto, ale tých som nevidel. 
A čože sa stalo keď sa vám stratili z dohľadu?“ 
vyzvedám ďalej.
,,Viete, strhlo sa to veľmi rýchlo, najprv som videl 
záblesk svetiel druhého automobilu a potom...,“ 
muž nedopovedal.
,,A potom ste ich stratili?“ 

,,A potom prišlo k autonehode. Po nej som ich 
stratil všetkých z dohľadu,“ chlapík zosmutnel     
a uprene pozrel na zem.
,,Smiem sa spýtať na vaše meno, pane?“ 
rozhodol som sa zblížiť s mužom.
,,Moje meno je Gabriel. Manželka sa volá Annie, 
dcéra je Rebecca a syn je Lucas,“ pri pomyslení 
na mená svojich detí sa pánovi rozsvietili oči.
,,Tak, Gabriel, smiem vám niečo objednať?“ 
snažím sa pánovi zdvihnúť náladu náznakom 
vianočnej štedrosti, ale jeho tvár bola stále 
smutná. Mala byť aj prečo, keď myslí len na 
svoju stratenú rodinu.
,,Nie, vďaka, ja už pôjdem hľadať ďalej,“ postavil 
sa Gabriel na odchod.
,,Počkajte, nie je vám v tej fujavici zima?“ pýtam 
sa Gabriela, ktorý už stál pri dverách pripravený 
na odchod.
,,Nie, hreje ma láska k žene a deťom. Šťastné 
Vianoce vám prajem, Hugo,“ pousmial sa pán                                                                                        
a odišiel z kafetérie. Vravel som mu svoje meno? 
pomyslel som si. Možno ma pozná z novín, 
predsa kedysi som bol o dosť viac čítaným 
autorom. 
Dlho som sa nad zvláštnym príchodom 
zmäteného muža Gabriela nezamýšľal, Tomas 
bol dlho preč a mne neostávalo nič iné k zábave, 
ako začať čítať miestne noviny. Možno odtiaľ 
kopne múza.
Na titulnej strane stálo: Tragická autonehoda! 
Pri autonehode umreli štyria ľudia, z toho dve 
maloleté deti. 
Telom mi prešla triaška. Keď som otvoril noviny 
na príslušnej strane, kam ma posielala titulná 
strana, uvidel som fotky Gabriela, jeho detí                 
a ženy. Ale to je nemožné. Tu sa píše, že všetci 
štyria zahynuli krátko pred Vianocami. Pán, 
s ktorým som sa rozprával, teda nemohol byť 
Gabriel, možno si zo mňa niekto strieľal alebo 
podobne...
,,Hugo? S kým si sa rozprával?“ podozrivo sa ma 
pýta Tomas, ktorý sa zjavil spoza mňa namiesto 
z miestnosti pre zamestnancov a v rukách držal 

nové výtlačky novín.
,,S kým? S tým pánom, čo tu sedel..,“ neveriacky 
vravím, lebo sám začínam pochybovať o svojej 
zdravej mysli.
,,S akým pánom? Stojím tu už hodnú chvíľku             
a pozorujem, ako sa rozprávaš sám so sebou,“ 
opatrne sype zo seba Tomas.
,,Veď si musel počuť zvonček, keď prišiel,“ 
vravím viac a viac neveriacky.
,,Žiadny zvonček som nepočul,“ odpovedal 
Tomas.
Zamyslím sa. Som asi prepracovaný. 
,,Prepáč, Tomas, som asi prepracovaný. Občas 
sa tak rozprávam sám so sebou, keď tvorím,“ 
snažím sa ututlať pred Tomasom môj zvláštny 
výjav.
,,U- určite si v poriadku? Znelo to, akoby si sa 
rozprával s tým pánom, čo umrel aj s rodinou 
pri autonehode.“ Tomas mykne hlavou na moje 
položené noviny na stole popritom, ako skladá 
nové noviny na zem.
,,Určite, som v poriadku. Tak mi napadlo, že tieto 
Vianoce by som mal osláviť s rodinou, keď táto 
rodina už Vianoce spolu neoslávi,“ zapozeral 
som sa ešte raz na titulnú stranu časopisu.
,,Tak predsa len pôjdeš?“ usmial sa Tomas.
,,Tento rok by som mal. Asi ma navštívil duch 
Vianoc alebo podobne,“ zasmejem sa a začnem 
si baliť notes. 
,,Tak ich pozdravuj. Dúfam, že ťa privítajú              
s otvorenou náručou,“ potľapkal mi po pleci 
Tomas.
Na hlavu si nasadím klobúk, oblečiem si kabát 
a rozlúčim sa s Tomasom. Poprajem mu pekné 
Vianoce a vyjdem von z kafetérie. Zvonček 
zazvoní na znak zatvorenia dverí a ja kráčam 
po ceste domov. Cestou sa zastavím ešte kúpiť 
drobnosť rodičom, no v hlave mi stále ostáva 
nápad na neuveriteľný príbeh. Príbeh, ktorý ma 
dohnal paradoxne upustiť od písania a poslal 
ma za rodinou.

Martina Mareková

Na konci minulého roka sme pre vás pripravili súťaž Vaše Vianoce. Skladala 
sa z literárnej a fotografi ckej časti. 
Rozhodli sme sa oceniť Môj vianočný príbeh Martiny Marekovej v kaktegórii 
dospelých a prácu Moje prvé Vianoce od Mišky Matušíkovej v kategórii detí. 

Zadanie fotografi ckej časti vianočnej 
súťaže bolo odfotiť originálnu 
vianočnú výzdobu vášho domu, bytu 
či záhrady. Víťazkou tejto časti sa 
stala pani Oľga Pecháčová za fotky 
dokonale zladeného vyzdobeného 
bytu v moderných ružovo bielych 
farebných tónoch.

Ďakujeme všetkým súťažiacim, 
členom hodnotiacej komisie
i sponzorom Mestu Nová Dubnica
a spoločnosti JKC, s.r.o.

MÔJ VIANOČNÝ PRÍBEH

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE
VAŠE VIANOCE

Po viac ako roku, počas ktorého ste nám posielali vaše zábery Novej Dubnice, je tu vyhlásenie víťaza. 
Vlastne víťazov. Do štyroch častí súťaže sa vás zapojilo 31. Poslali ste nám spolu 104 fotografi í. Tie, 
ktoré sa nedržali témy Moje mesto, sme „posunuli“ do osobitnej kategórie, z ktorých gestor súťaže, náš 
dvorný mestský fotograf Peter Jelínek vybral tú, ktorá ho oslovila najviac. 
Cvičené oko skúseného fotografa sme ďalej využili na vytriedenie záberov, na ktorých síce bola Nová 
Dubnica, ale ktorým ku dokonalosti ešte chýbal väčší kus. Po takomto predvýbere ostalo 44 fotografi í, 
z ktorých víťazné vybrali členovia kultúrnej komisie. Fotografi e mali k dispozícii samozrejme bez mien 
autorov.

1. miesto - Narodil sa Máj - Milan Ondřejíček (výherca hlavnej ceny - dvojdňového pobytu)
2. miesto - Už sme dosť ďaleko (tak si to nepokazme) - Michal Štefan
3. miesto - Zimný záber parčíka pri mestskom úrade - Jitka Kováčová

Výhercov sme však počas celého roka mali ešte viac –  po každom ročnom období sme uverejnili                        
3 najkrajšie fotky ročného obdobia jednu vybral primátor mesta, jednu pán Jelínek a jedna vzišla                                                                                                                        
z hlasovania na webovej stránke mesta. 
Preto sa už teraz tešíme na spoločnú výstavu fotografi í zapojených do tejto súťaže, na ktorej 
budú ocenení všetci výhercovia a návštevníci budú môcť obdivovať Novú Dubnicu na vašich 
záberoch.

ROZUZLENIE CELOROČNEJ SÚŤAŽE

A TU SÚ VÝSLEDKY:

Výherná fotografi a „Narodil sa Máj“ od Milana Ondřejíčka.
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Ako každé ráno, išiel som sa von vycikať. Mimi 
mi otvorila dvere a poslala ma von. ,,Počkať, čo 
to je?“ štekol som. Vonku bolo niečo biele, vlhké 
a studené. ,,Čo to asi je? Vyzerá to ako zmrzlina. 
Mňaaam, zmrzlina! Z neba padá zmrzlina!“ 
Rozbehol som sa po dvore. Zrazu mi začala byť 
zima na labky. Vôbec mi to nevadilo, bola to 
zábava. Váľal som sa v tej zmrzline, žral som 
ju... Ale. Nechutí to ako zmrzlina, asi to zmrzlina 
nie je. Nevadí, aj tak som sa veľmi bavil. Skákal 
som, behal som, ňuchal som... Potom ma Mimi 
zavolala dnu. Nechcel som ísť. Chcel som, aby mi 
hodila loptičku. No nehodila. Musel som ísť do 
domu. Otriasol som sa a Mimi bola celá od tej 
divnej zmrzliny. ,,Tak čo Šajko, páčil sa ti sneh?“ 
opýtala sa ma Mimi. Zamyslel som sa.,, Aháááá, 
tak tá divná zmrzlina sa volá sneh. Áno, páčilo 
sa mi to.“ Zaštekal som. ,,Tak to som rada,“ 
usmiala sa na mňa. ,,Neskôr pôjdeme na dlhšiu 
prechádzku.“ Prechádzky som miloval. 
Doma ma už čakali raňajky. Mám rád raňajky. 
Vždy mám chutné granulky so šťavnatým 
mäskom. Ale...stále sa mi niečo nezdalo. Ten deň 
bol divný, iný, nerozumiem tomu. 
Po raňajkách sme išli na prechádzku. Stále            
z neba padal ten biely, studený sneh. Bolo ho 
veľa. Keď zrazu Mimi začala niečo robiť z toho 
snehu. Bolo to ako loptička. Ale zo snehu? 

Nešlo mi to do hlavy. Loptička bola stále 
väčšia a väčšia. ,,Čo to je?“ celý som sa vrtel a 
poskakoval od zvedavosti. Stavali sme obludu! 
,,Neboj sa, Šajerko, to je snehuliak,“ vysvetľovala 
mi Mimi. Bál som sa ho. Mimi sa tešila. Tak som 
sa aj ja osmelil. Keď sme ho dostavali, Mimi 
mu namiesto nosa dala mrkvu. ,,HA,HA,HA, 
že mrkvu,“ zasmial som sa. ,,Veď mrkva je 
na jedenie, nie na čuchanie.“ Vyskočil som, 
chňapol som po nej a moje silné zúbky ju už žuli. 
Mňaaaam. Mimi sa na mňa hnevala a vynadala 
mi. ,, To nesmieš, to je pre snehuliaka,“ kričala 
po mne. Potom išla pre druhú mrkvu a dala mu 
ju na nos. Keď sme snehuliaka dostavali, Mimi 
vytiahla čudnú, drevenú dosku. Myslel som si, že 
ideme trénovať prekážky. Ale toto som nečakal. 
Mimi mi dala povel: ,,SADNI!“ Trochu som sa 
čudoval,  prečo si mám sadnúť na tú neznámu 
vec, ale vyskočil som a sadol som si. Mimi ma 
vyviezla na kopec. Ona si sadla za mňa a pustili 
sme sa dole. Bol som prekvapený, ale bola to 
zábava. ,,Jóóóój, padáme!“ vystrašene kričala 
Mimi. Rýchlo ma zhodila dole a to voziace drevo 
skončilo v priekope. My sme sa ocitli na zemi 
v kope snehu. Oňuchal som Mimi, či sa jej nič 
nestalo. Našťasie nie. Smiala sa. Asi sa jej to 
páčilo. Vytiahli sme drevo z priekopy a celí mokrí 
sme išli domov.
Keď sme prišli domov, vysušili sme sa a Mimi 
išla piecť. Mám rád, keď Mimi pečie. Vždy je to 
niečo mňami pre mňa. Tešil som sa. No, voňalo 
to zvláštne. Takú vôňu som predtým necítil. 
Motal som sa okolo rúry, vrtel som chvostíkom 
a nevedel som sa dočkať, kedy to bude hotové. 
Keď dopiekla, dala mi ochutnať. ,,Šajo! Chceš 
ochutnať medovníček?“ ponúkla ma Mimi. Dal 
som si, ale nechutilo mi to. Nebolo tam mäsko. 
,,Fúúúj, fúúúj, to nie je nič pre mňa,“ štekol som.  
Bol som unavený ako vždy po prechádzke a tak 
som si radšej išiel ľahnúť. Zaboril som si ňufáčik 
do pelieška, zatvoril očká a už sa mi aj sníval 
krásny sen.
Zrazu ma zobudili pesničky. Také pesničky som 

ešte nepočul. Spievalo sa o Vianociach, snehu, 
láske...,, Čo sú to tie Vianoce?“ Ničomu som 
nerozumel. Ponaťahoval som sa, zazíval som si 
a keď som sa otočil, zazrel som strom.,, Čo robí 
strom v dome? A ešte taký neobyčajný?“ Boli 
na ňom loptičky. Chcel som to prebádať. Ňuchal 
som,  štekal som, kňučal som. Točil som sa okolo 
stromu a vravím si.,, Tak ho aspoň ocikám.“ 
V tom Mimi skríkla: ,,Fúúúj, nesmieš! Nemohol 
som ho ani ocikať. To je divné. Dnes som ničomu 
nerozumel. Potom som sa s Mimi ešte pohral, ale 
bolo toho na mňa už dosť. Pomaly sa stmievalo 
a ja som bol ospalý. Ani neviem ako a zase som 
zaspal.
Keď som sa zobudil, bolo ráno. Ako každé ráno, 
išiel som sa von vycikať. Potom som vždy dostal 
raňajky. Ale dnes nie. Čo sa zase deje? Zase 
bude čudný deň? Žeby tie Vianoce? V ten deň 
všetci spolu varili, spievali, niečo pripravovali... 
Vzdychol som si. Nejak sa mi to nepozdávalo. 
Všetci sa tešili. V ten deň ma Mimi ani necvičila. 
Bola nejaká iná. Slávnostne prestrela stôl, 
poskladala servítky do tvaru stromčeka. To 
zvyčajne nerobieva. Maľovala sa, lakovala si 
nechty, vyberala šaty a dokonca mi vyžehlila 
šatôčku a dala mi ju na krk. Dokonca ma 
učesala. Príjemne ma to škrabkalo. To mám rád. 
Vedel som, že dnes je výnimočný deň, lebo iba 
vo výnimočné dni nosím šatku a parádim sa. Keď 
som bol hotový, zavolala ma do kotolne. ,,Do 
kotolne?“ Zamyslel som sa. Veď tam nesmiem 
chodiť. ,,Si si istá, Mimi?“ Pozrel som sa na ňu 
a zakňučal som. ,,Poď Šajo, ukážem ti našu 
tradíciu!“,, Založíme oheň ako ľudia kedysi.“ 
Vzala kresadlo, ale nepodarilo sa jej to. Vtom 
vošiel tato. Priniesol kúsok vaty a zrazu to 
bolo. Preskočila iskrička. ,, Hurá, podarilo sa 
to!“ štekal som od radosti. Od nášho ohňa sme 
zapálili sviečky. Pekne žiarili v tme. 
Už som bol poriadne hladný a škvŕkalo mi             
v brušku. ,,Šajinko, poď, ideme k stolu!“ zavolala 
ma Mimi. Išiel som s veľkou radosťou. Všetci si 
sadli za stôl a Mimi začala vinšovať. Nechápal 

som, čo sa robí, ale poslušne som počúval. Oni 
pri stole robili všelijaké veci. Krájali iba jedno 
jablko. ,,A to mi má stačiť? Som hladný!“ štekol 
som. Rozdelili ho dokonca všetkým, nielen mne. 
Našťastie to nekončilo. Jedli aj oplátku a aj ja 
som dostal. ,,Mňam. To bola dobrota.“ Takto 
papali všeličo možné a zo všetkého dali aj mne. 
Bola to sviatočná večera. Keď sme sa najedli, 
Mimi vybehla von. Zavolala všetkých a aj mňa. 
,,Šajo, poď, ideme privolať Ježiška.“ ,,A ako? 
Budem na neho vyť?“ No som zvedavý. Vonku 
tato zapálil nejaké magické paličky. Oheň z nich 
prskal na všetky strany. A v tom som z domu 
začul zvuk.  Zvonček? Zaštekal som:,, Kto to 
zvoní, všetci sme vonku?“ Išli sme sa pozrieť. 
A čo to? V obývačke pod stromčekom bolo veľa 
pekných krabíc. Všetci sa tešili. Boli nadšení. 
Mimi si sadla pod stromček a dala mi krabicu. 
,,Šajer, toto je pre teba.“ Nevedel som, čo s tým 
mám robiť. Očuchal som to a krásne to voňalo. 
Nemal som odvahu to trhať, ale Mimi mi to 
dovolila. Zaboril som zúbky do kartónu. Šklbal 
som, trhal som, hrýzol som. Zrazu som zbadal 
z krabice trčať nový peliešok. Potešil som sa. 
Bolo tam aj veľa hračiek, pamlskov a všelijakých 
prekvapení. Každý dostal krabicu a všetci ju aj 
rozbalili. Mali pekné darčeky. Boli sme šťastní. 
Vtedy som pochopil, čo sú VIANOCE. Keď sú 
všetci doma, keď je stromček, keď napadne 
sneh, keď sme spolu, smejeme sa, hráme sa                                      
a vychutnávame si čas s rodinou. Milujem 
Vianoce a ten magický čas. 

Miška Matušíková

MOJE PRVÉ VIANOCE

Špeciálnu cenu Petra Jelínka získava Gabriela 
Vrabcová za emotívnu jarnú fotku Spoznávame 
svet.Tretie miesto - Zimný záber parčíka pri Mestskom úrade.Druhé miesto - Už sme dosť ďaleko (tak si to nepokazme).
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Pospájaním bodov 1 – 95 sa vám objavili dva krásne tvory, to však nie sú tie naše tajomné.
Ale teraz už viete, kam treba zájsť. Ak nájdeš v meste obrázok, ktorý si práve pospájal, dobre
sa na celý výjav pozri a prečítaj si druhú indíciu:

„Zo slnka všetko energiu berie. Tráva i kvety, všetko navôkol.
Tajomné tvory majú modré perie, sám autor ich tak navrhol.“

Tak už ich vidíte? Koľko ich je na obrázku?
Nezabudnite nám poslať fotku na novodubnickezvesti@gmail.com alebo si príďte
na oddelenie kultúry po odmenu!

Teší nás, že sa vám pátracia hra páči. Tu sú niektoré z detí, ktoré sa zapojili do januárovej hry.

Spájačka sa vám páčila, preto ňou začíname aj v tomto čísle. Bacha, je poriadne ťažká.

Ahoj, pátrači! Skvelé, ako ste si poradili s vypátraním prvého tajného tvora v minulom čísle
novín! Ste šikovní. Tu sú indície pre novú záhadu.

DETSKÁ PÁTRAČKA

1. INDÍCIA

2. INDÍCIA

JANUÁROVÍ PÁTRAČI

Práce na zariadení pre seniorov napredujú po dokončení fasády 
najmä v interiéri realizáciou obkladov, podhľadov a sanity.

V Panorexe je dokončený javiskový portál, položený koberec                  
a osadené nové sedadlá. Prebieha dokončovanie javiska a inšta-
lácia javiskovej techniky. Šatne účinkujúcich čakajú na výrobu 
nábytku.

Všimli sme si



7www.novadubnica.sk

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynulo 9 rokov, keď nás na-
vždy opustila naša milovaná manželka, mama 
a babka Emília Pappová. Smútok a žiaľ v srdci 
máme, na teba s láskou spomíname. S láskou                                           
a úctou spomínujú manžel, deti, vnúčatá a ostat-
ná rodina.

Ing. Anna Ružičková
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, zná-
mym a spolužiakom, ktorí sa dňa 21. 12. 2021 prišli 
rozlúčiť na cintorín v Novej Dubnici s manželkou, 
matkou, babkou a prababkou Annou Ružičkovou 
na jej poslednej ceste. Ďakujeme za dôstojnú roz- 
lúčku a kvetinové dary. S láskou spomína manžel, 
deti Janka a Roman, vnučky Dominika, Lucka, 
Sofi a, vnuk Nikolaj a pravnúčatá Meliska a Ma-
ximko.

Ivan Hvožďara
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a kolegom, ktorí prišli dňa 20.12.2021 odpre-
vadiť na poslednej ceste Ivana Hvožďaru, ako aj 
za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakuje-
me pohrebnej službe Styx za jej služby a ľudský 
prístup k pozostalým. Smútiaca rodina

Pavlínka Vančová
Dňa 27. februára uplynie 22 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mama, babka                   
a prababka Pavlínka Vančová. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. S láskou spomínajú 
synovia Peter, Marián a dcéra Marta s rodinami. 
Navždy zostaneš v našich srdciach.

Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko Miloslav Vlach. Len sviečku horiacu a krás-
nu kyticu ti môžeme na hrob dať, chvíľu postáť                         
a s láskou spomínať. S úctou a láskou spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodinami, vnúčatá                          
a ostatná rodina.

Ján Martiš
Dňa 17. februára uplynul 1 rok, čo sme sa rozlúčili 
s naším otcom, dedkom a pradedkom Jánom Ma-
rišom. Spomínajú dcéry Iveta a Jana s rodinami. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynie 12 rokov, odkedy nás opus-
tila naša milovaná mama, babka a prababka He-
lena Češková. Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás 
učí žiť bez tých, čo sme mali radi. S láskou, úctou 
a bolesťou v srdci spomínajú dcéra Jaroslava a syn 
Ján s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte jej, pro-
sím, tichú spomienku.

Ing. Karol Jakúbek
Dňa 18. februára 2022 uplynuli 3 roky, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný otec, dedko a brat Karol 
Jakúbek. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku. S láskou v srdci spomína man-
želka Anna, dcéry, syn, vnúčatá a ostatná rodina.

Jozef Adamec
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez 
tých, čo sme mali radi. Dňa 13. februára uplynul 
rok, odkedy nás opustil manžel, otec, brat a strý-
ko Jozef Adamec. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Spomína manželka Táňa, brat 
Peter a sestra Jana s rodinami, dcéry Dominika                
a Kristína.

Štefan Dudáš
Dňa 17. februára uplynulo 5 rokov, čo dotĺklo 
láskavé srdce drahého manžela, tatinka, ded-
ka a pradedka Štefana Dudáša. S láskou v srdci                             
a smútkom v duši spomínajú manželka Emília, 
dcéry Daniela a Ivana s rodinami. Kto ho poznal, 
spomenie si, kto ho mal rád, nikdy nezabudne.

Ľudovít Graňák
Dňa 7. februára uplynulo 25 rokov, odkedy nás 
opustil manžel Ľudovít Graňák. Spomíname                       
a myslíme naňho s celou rodinou. Spomeňte si aj 
vy, ktorí ste ho poznali.

Otto Guliš
12. januára sme sa rozlúčili s Ottom Gulišom, ktorý odišiel dňa 10. ja-
nuára vo veku 79 rokov. Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kveti-
nové dary rodine, susedom, priateľom a známym. Manželka, synovia 
Roman a Otto s rodinami.

Mária a Ľudovít Marekovci
V týchto dňoch uplynulo 25 rokov od doby, čo nás opustila Mária                
Mareková a 20 rokov, odkedy za ňou odišiel jej manžel Ľudovít                  
Marek. Ak ste ich poznali, s láskou si na nich zaspomínajte.

Emil a Agnesa Galkovci
Už len kytičku kvetov vám na hrob môžeme dať, tichú modlitbu 
odriekať a s láskou spomínať. 17. februára uplynul 1 rok a 17. marca 
uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy opustili naši drahí rodičia Emil 
Galko a Agnesa Galková. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčatá,                   
sestry Oľga a Tonka s rodinami.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Začiatkom januára prišla smutná správa o úmrtí 
Janka Znášika vo veku 74 rokov. Posledná rozlúčka 
sa konala na cintoríne v Omšení aj za účasti vedenia 
nášho mesta.

Po skončení futbalovej činnosti v Omšení sa presťahoval 
do Novej Dubnice, kde bol dlhoročne aktívny v oblasti 
športu. Stal hospodárom vo futbalovom klube a mal na 
starosti celý športový areál. Ním pokosený trávnik ob-
divovala celá futbalová verejnosť. Janko bol aj vodičom 
autobusu, ktorý vtedy patril Mestskému futbalovému 
klubu Nová Dubnica. Odviezol množstvo futbalistov na 
majstrovské zápasy, veľa školských zájazdov i najstar-
ších občanov na rôzne výlety. Nezabudnuteľnou akciou 
sa preslávil so staršími žiakmi MFK Nová Dubnica, keď 
získali prvenstvo v okresnej súťaži. Otvoril dvere autobu-
su a vyvesenou vlajkou, hlasným trúbením a okružnou 
jazdou po Novej Dubnici oslavoval spolu s hráčmi a tré-
nermi. Za to si od všetkých vyslúžil veľký potlesk.
Často sa zúčastňoval aj na spoločných futbalových zá-
pasoch rodičov a detí. Ako bývalý skvelý brankár nám 
pomáhal v zápasoch. Jeho obľúbený bicykel často par-
koval pred budovou MFK. Pracoval v Tebyte, potom                                         
v Tebyt-exe a bol príkladom pozitívneho ľudského 
prístupu, vždy všetko riešil s úsmevom na tvári a takého 
si ho pripomíname.

Česť jeho pamiatke! Janko, nezabudneme. 

Vincent Bezdeda

Od 1. marca 2022 bude otváracia doba mestskej kniž-
nice opäť taká, aká bývala pred pandémiou.
V piatok ju budeme môcť navštíviť až do 18.00 hod.

JÁN
ZNÁŠIK

NOVÝ VÝPOŽIČNÝ 
ČAS V MESTSKEJ 
KNIŽNICI
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VEĽA DROBNOSTÍ NA JEDNEJ VLNE
WORKSHOP PLSTENIA
25. marca o 17.00 hod., Kultúrna beseda

Plstenie je najstaršia textilná výrobná technika na svete. V súčasnosti 
je základným materiálom ovčia vlna v rôznych podobách aj v rôznych 
farebných variáciách. Prvý workshop tohto roku venujeme technike su-
chého plstenia. Pripravili sme pre vás aj základný materiál: molitanovú 
podložku, vpichovanú plsť – prefelt – štvorec 15×15 cm, vlnu – 30 gra-
mov mix farieb a brošňový mostík. Okrem toho si budete môcť vyskúšať 
aj formičky na plstenie (srdiečko, brošne), dozdobiť si veľkonočné va-
jíčko  alebo využiť koráĺky a iný materiál na dotvorenie vášho výrobku. 
Dostali ste práve chuť sami si niečo uplstiť? Stačí sa prihlásiť  na odde-
lení kultúry (kebiskova@novadubnica.sk, tel. 0424433484, kl. 111, 112), 
nakoľko počet miest na podujatí je obmedzený. Vstup na podujatie je 
zdarma.

Viac informácií o podujatiach nájdete na www.kst.sk

BESEDA SO SPISOVATEĽOM JOZEFOM BANÁŠOM
20. apríla o 17.00 hod., Kultúrna beseda 
 
Úspešný spisovateľ, diplomat a  politik  bude rozprávať o ži-
vote, literatúre a o svojich najnovších literárnych dielach.                                                                                                              
Jozef Banáš ovláda niekoľko cudzích jazykov, vďaka čomu prešiel mnohé 
krajiny sveta a je vôbec prvým slovenským spisovateľom,  ktorému vyšla 
kniha Sezóna potkanov v Indii, v jazyku hindov. Kritika ho prirovnáva k 
Danovi Brownovi, Kenovi Folletovi a hovoria o ňom, že nastúpil na vlak 
slovenskej literatúry v plnej rýchlosti rovno do lokomotívy. Jeho knihy 
sa dnes predávajú v tisícoch. Na besede sa bude bližšie venovať svojim  
posledným knihám Som Baťa, dokážem to! a Prebijem sa,Štefánik! 
Vstup voľný. 
Počet miest na besedu bude obmedzený, záujemcovia, prihláste sa  na 
oddelení kultúry MsÚ Nová Dubnica kebiskova@novadubnica.sk, tel. 
0424433484, kl. 110,  112.

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE - 10. apríla, Kultúrna beseda
KONCERT skupiny 3D BAND - 24. apríla o 17.00, Kultúrna beseda                                                                                                 

Všetky podujatia sa realizujú v súlade s aktuálnymi pandemickými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky. V PRÍPADE ZHORŠENIA EPIDEMIOLOGICKEJ SITUÁCIE SA PODUJATIE NEUSKUTOČNÍ.

Informácie o programoch: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110 alebo 112,
kebiskova@novadubnica.sk.

DANA KYNDROVÁ: ŽENA MEDZI VDÝCHNUTÍM
A VYDÝCHNUTÍM
Výstava fotografi í
3. – 18. marca, Mierové námestie 

Výstava je venovaná žene, jej údelu, postaveniu v spoloč-
nosti, jej mystériu a oblúku jej života od narodenia po smrť.                                                                                                                                          
Snímky boli nafotené počas sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov             
v rôznych krajinách vrátane Slovenska. Celý cyklus obsahujúci sto foto-
grafi í bol pod názvom Žena publikovaný knižne. Výstava sa už prezen-
tovala v mnohých svetových metropolách – ako je New York, Madrid, 
Istanbul, Moskva, Varšava, Mníchov. Česká fotografk a Dana Kyndrová 
sa preslávila svojimi snímkami z augusta 1968 a novembra 1989.
Výstava vznikla v spolupráci Veľvyslanectva ČR na Slovensku a Českým 
centrom Bratislava.

DEŇ UČITEĽOV - KONCERT DUO AETERNUM
28. marca o 16.00 hod., Kultúrna beseda

Ocenenie najlepších učiteľov primátorom mesta pri príležitosti Dňa uči-
teľov.
Pred ocenením vás pozývame na koncert   husľového dua  DUO AETER-
NUM. Jana Macíková (1996) a Alena Hermanová (1995) začali svoju čin-
nosť ako husľové duo v r. 2012 na pôde Konzervatória J. L. Bellu v Banskej 
Bystrici, kde študovali hru na husliach pod vedením Petra Strenáčika.                                      
V štúdiu pokračovala Jana Macíková u Stanislava Muchu na Konzerva-
tóriu v Bratislave, v súčasnosti sú obe študentkami Vysokej školy múzic-
kých umení v Bratislave, v triede Františka Novotného.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY NA MAREC 2022

PRIPRAVUJEME PRE VÁS

PLÁN HLAVNÝCH 
PODUJATÍ KST KOLAČÍN 
V ROKU 2022

POZVÁNKA TURISTOV
NA PRECHOD JAVORNÍKMI
Klub slovenských turistov Kolačín pozýva nielen svojich členov, ale aj milov-
níkov turistiky  na autobusový výlet do blízkeho okolia pod názvom „Pre-
chod Javorníkmi“, ktoré sa bude konať v sobotu 2. 4. 2022. 
Na výber budú dve trasy: 15,5 km a 18,5 km. Cena dopravy je 12 € na osobu. Záujem-
covia sa môžu nahlasovať telefonicky u S. Kačíkovej na tel. č. O905 802 341 alebo 
u M. Hála 0911 782 539, príp. emailom na Kacikovasona04@gmail.com najneskôr 
do 15. 3. 2022.
Podujatie sa uskutoční pod podmienkou, že nedôjde k zmene protipandemických 
opatrení. Bližšie informácie budú poskytnuté prihláseným záujemcom. Tešíme sa 
na stretnutie.

Soňa Kačíková


