
Milí spoluobčania, úvodom tohto článku 
vám v prvom rade prajem všetko naj-
lepšie v novom roku 2023, aby bol plný 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody, pra-
covných úspechov. V novom roku si do-
volím ticho vysloviť jedno želanie, kto-
rým by sme sa mohli inšpirovať: „Nikto 
nie je taký chudobný, aby nemohol daro-
vať úsmev a nikto nie je taký bohatý, aby 
ho nepotreboval“.

Nový rok priniesol mnoho starostí nielen 
do vašich rodín prostredníctvom drastické-
ho zdražovania potravín, energií a vecí kaž-
dodennej spotreby, ale aj mestám a obciam 
na celom Slovensku. Musím úvodom roka 
konštatovať, že máme pred sebou náročný                  
a ťažký rok, tak isto musíme čeliť hlav-
ne drastickému zdražovaniu materiálov                       
a vstupov, ktoré mesto zabezpečuje na jeho 
plynulý chod. Elektrickú energiu sa podari-
lo mestu vysúťažiť v roku 2019 na obdobie                                                                          
3 rokov, teda do konca roka 2023 máme sta-
ré ceny na úrovni 67,00 €/MWh. 

Čo ale mestu dramaticky zdraželo, boli 

povinnosti a vstupy okolo nakladania                   
s komunálnym odpadom. Tieto náklady 
boli vypočítané a premietnuté do návrhu 
nového poplatku za odpad. Poslanci boli in-
formovaní o tejto situácii, že poplatok musí 
dramaticky vzrásť pre rok 2023. Nakoľko 
nezávislí poslanci predložili vlastný nekon-
zultovaný návrh, ktorý bol nižší ako reálne 
náklady, tak VZN o komunálnom odpade 
(ďalej len TKO) prijaté nebolo. Na základe 
týchto udalostí je mesto nútené pristúpiť   
k redukcii nákladov, čo sa v priebehu roka 
premietne do kvality poskytovaných slu-
žieb pre obyvateľom mesta (viac informácii 
v článku na 3. strane).

Aj napriek ťažkej situácii, bude našou 
snahou pripraviť a zrealizovať projekty za 
účelom rozvoja nášho mesta. Začiatkom 
roka začneme s rekonštrukciou zberného 
dvora z prostriedkov EU, aby sme mohli 
začať zhodnocovať bioodpady. Hlavným 
cieľom je vyseparovať  väčšie množstvo od-
padu. 

Mesto sa trápi s problémom, že mnoho 
ľudí prichádza žiť do mesta do prenajatých 
bytov a vyhýbajú sa povinnosti platenia 
poplatku za TKO, a zároveň na týchto oby-
vateľov mesto nedostáva podielovú daň 
od štátu. Preto padlo rozhodnutie s prípra-
vou parkovacej politiky v našom meste.                           
V prvom kole od 1. júla 2023 bude zakázané 
parkovanie dodávok a nákladných áut vo 
večerných a nočných hodinách na parkova-
cích miestach okrem miest na to určených. 
V meste aktuálne súkromné spoločnosti 

a ich zamestnanci parkujú viac ako 70 ta-
kýchto vozidiel a zaberajú parkovacie mies-
ta tam, kde majú stáť osobné automobily 
obyvateľov mesta. Následne pripravujeme 
parkovaciu politiku v tom, že budú prísne 
parkovacie podmienky len v nočných hodi-
nách, aby ľudia, ktorí tu nemajú trvalý po-
byt, si ho prostredníctvom parkovacej poli-
tiky prihlásili a tým aj ofi ciálne začali platiť 
v meste poplatok za TKO.

V tomto roku sa budeme koncentrovať 
hlavne na drobné investičné aktivity, ako 
sú detské ihriská, športoviská (podanie 
žiadosti o nenávratný fi nančný príspevok 
na tartanovú dráhu), oprava chodníkov 
(na cintorín, za OC Družba) Pracovať bude-
me na projekte kompletnej modernizácie                                    
a výmene verejného osvetlenia v celom 
meste s termínom realizácie v roku 2024. Od 
1.8.2023 bude spustená prevádzka nového 
Zariadenia sociálnych služieb, ktoré si vy- 
žiada ešte investíciu na interiérové vybave-
nie viac ako 50.000 €.

V miestnej časti Kolačín plánujeme spus-
tiť prevádzku nového rozhlasu ako I. etapu 
v rámci obnovy rozhlasu v celom meste. 
Taktiež by sme radi dokončili v tomto roku 
rekonštrukciu kaplnky.

Pevne verím, že stanovené ciele pre rok 
2023 sa nám podarí naplniť a nepríde žiad-
na okolnosť alebo situácia, ktorá by naruši-
la plány mesta v ich ďalšom rozvoji a napre-
dovaní k spokojnosti vás, našich občanov.

Peter Marušinec
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PETER LIPA V PANOREXE
Rozhovor so slovenskou jazzovou legendou.
Čítajte na strane 5.

VIANOCE UBEHLI AKO VODA
Povianočné ohliadnutie za vianočnými akciami.
Pozrite si fotoreportáž na strane 4 a 5.

POČET VOLIČOV ZAPÍSANÝCH V ZOZNAME VOLIČOV
POČET VOLIČOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ
POČET VOLIČOV, KTORÍ ODOVZDALI OBÁLKU PODĽA § 24
POČET VOLIČOV, KTORÍ ZASLALI NÁVRATNÚ OBÁLKU Z CUDZINY
POČET ODOVZDANÝCH A ZASLANÝCH HLASOVACÍCH LÍSTKOV
POČET PLATNÝCH HLASOVACÍCH HLASOV

POČET VOLIČOV, KTORÍ KRÚŽKOVALI „ÁNO“
POČET VOLIČOV, KTORÍ KRÚŽKOVALI „NIE“
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ZNOVU SVETOVÍ AJ V ROKU 2022
O úspechoch Mladých reportérov pre životné prostredie.
Dozviete sa na strane 7.

Rodinný život má byť popretkávaný chvíľami zábavy                           
a osláv. Deti chcú byť tam, kde je smiech, veselosť a 
zábava. Ako rodičia by sme mali vedieť odľahčovať si-
tuácie. To predpokladá občas sa zastaviť a zamyslieť 
nad tým, čo je skutočne dôležité. Pravidelné rozhovory                                   
a smiech počas spoločného stolovania môžu byť dôle-
žitejšie ako to, či deti všetko zjedli a nepovedali pri tom 
ani slovo. 
Ak budeme mať účasť na ich spoločných radostiach, 
rozvíjať spoločný zmysel pre humor a smiať sa s nimi              
a ich priateľmi, bude náš domov miestom, kde sa budú 
rady vracať, aj keď budú dospelé.

Štefan Wallner, SDB

Mesto Nová Dubnica prijme do pracovného 
pomeru referenta na oddelenie výstavby, 
územného plánovania a dopravy.
 

Na uvedenú prácu požadujeme  úplné stredoškolské 
vzdelanie, stavebné zameranie a prax je výhodou. Pra-
covný pomer na dobu určitú so skúšobnou dobou 3 me-
siace, možnosť prehodnotenia doby neurčitej. Nástup 
možný ihneď. 

Pracovnou náplňou by bolo hlavne  vydávanie stano-
vísk k investičnej činnosti v meste, zabezpečovanie pro-
jektovej dokumentácie na výstavbu realizovanú mestom 
Nová Dubnica, zvolávanie a zúčastňovanie sa výberov 
stavenísk, kontrolných dní a ďalších rokovaní v priebe-
hu prípravy, realizácie stavieb a koordinácia postupov 
jednotlivých prác a dodávok, zabezpečovanie ich pre-
bratia od dodávateľa stavby, odovzdanie dokončených 
stavieb alebo ich častí do vlastníctva alebo správy bu- 
dúcim vlastníkom, prípadne prevádzkovateľom, kontro-
la, preberanie a evidovanie uskutočnených prác a ďalšie 
činnosti vyplývajúce z pôsobnosti oddelenia. 

Životopisy posielajte na adresu msu@novadubni-
ca.sk s predmetom správy „referent oddelenia vý-
stavby“ najneskôr do 31.01.2023.

Ján Krumpolec

SLOVKO PRE RODIČOV

ČO PRINESIE ROK 2023
HĽADÁME 
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Novozvolení poslanci sa po druhýkrát 
stretli na plánovanom zasadnutí v Kultúr-
nej besede dňa 15.12.2022. Podľa zverejne-
ného programu čakalo na nich prerokovať 
dvadsaťtri bodov. Po schválení programu 
úvod rokovania patril hlavnej kontrolórke, 
ktorá predniesla správu o výsledku realizo-
vaných kontrol a plánu kontrol  na prvý pol- 
rok 2023. V ďalšom bode poslanci schválili 
návrh rozpočtu Bytového podniku, ktorý je 
v príjmovej, ako aj vo výdavkovej časti vo 
výške 237.154,00 eur. 

Dôležitými bodmi zastupiteľstva z po-
hľadu občana bolo schválenie rozpočtu 
mesta na rok 2023. Zastupiteľstvo schváli-
lo spolu s rozpočtovými a príspevkovými or-
ganizáciami rozpočet na rok 2023 v členení: 

V súčasnej zložitej situácii v spoloč-
nosti sa mesto, ale hlavne občania,  budú 
musieť poskladať na zvýšené výdavky            
z dôvodu rastúcich cien energií, infl ácie, 
ale aj prijatím vládneho rodinného ba-
líčka, ktorý mestám znižuje príjmy. Po-
litika súčasnej vlády pridala samosprá-
vam nové kompetencie bez adekvátneho 
fi nančného krytia vrátane slabej fi nančnej 
disciplíny štátu v dôsledku nedofi nanco-
vania zvýšených výdavkov na prenesený 
výkon štátnej správy. Skutočnosť je taká, že 
tieto výdavky mestám zo strany štátu neboli 
kompenzované. Na základe uvedených sku-
točností poslancom boli predložené všeo-
becne záväzné nariadenia, kde sa počíta so 
zvýšením daní a poplatkov.  

Jedným z prvých nariadení bol predlože-
ný poslancom návrh Všeobecne záväzné-
ho nariadenia mesta Nová Dubnica (ďa-
lej len „VZN“) o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, v 
ktorom boli navrhnuté nové sadzby poplat-

kov za odpad pre rok 2023. Ako sme písali, 
uplynulý rok priniesol výrazné zvýšenie 
cien energií, pohonných hmôt, cien za 
skládkovanie. Preto mesto navrhlo zvýšenie 
poplatku za odpad na 49 eur/osobu a rok. 
Zvýšené sadzby sa dotkli aj právnických 
osôb-podnikateľov, ako aj množstevného  
zberu. Samozrejme aj v novom návrhu sa 
počítalo so znížením poplatku pre senio-
rov a pre Novodubničanov žijúcich mimo 
územia nášho mesta. Navrhnuté sadzby po-
platku pokrývali v plnej výške predpokla-
dané náklady na odpad pre rok 2023, ktoré 
predstavovali čiastku vo výške 594.827,00 
eur. 

 Aj napriek silným argumentom, skupi-
na nezávislých poslancov s týmto návrhom 
nesúhlasila. Nebol schválený ani posla-
necký návrh vo výške 42 eur/osobu, ktorý 
nezohľadňoval reálne výdavky na TKO. To 
znamená, že pre rok 2023 zostalo v plat-
nosti  pôvodné VZN č. 9/2021 o poplatku 
za komunálne odpady a drobné staveb-
né odpady v znení VZN č. 10/2021 o zme-
ne a doplnení VZN č. 9/2021 a poplatok 
zostal v nezmenenej výške 36 eur na oso-
bu a rok. V platnosti zostávajú aj pôvodné 
zľavy pre seniorov a ostatné osoby žijúce 
mimo územia mesta. Pri výške poplatku 
36 eur však budú príjmy na zabezpečenie 
odpadového hospodárstva vo výške približ-
ne 450.755,00 eur. Ako ste si určite všimli, 
rozdiel medzi nákladmi a príjmami pred-
stavuje sumu vo výške 144.072,00 eur, čo 
znamená potrebu výraznejšieho šetrenia                                                          
a redukciu pri nakladaní s odpadmi. Pove-
dané ináč, bude nutné znížiť počet vývo-
zov a iných služieb spojených s odpado-
vým hospodárstvom. 

Poslanci ďalej schválili VZN č. 13/2022            
o miestnych daniach na území mesta Nová 
Dubnica. Prišlo k úpravám nasledovných 
daní:

• dane zo stavieb na bývanie, dane zo 
stavieb na pôdohospodársku pro-
dukciu, chaty a stavby na individu-
álnu rekreáciu, 

• dane za garáže, 
• dane za priemyselné stavby, za stav-

by na ostatné podnikanie,
• dane za byty a nebytové priestory,
• dane za psa.

Napríklad daň z bytov bola zvýšená                                                                        
o desať centov. Na území mesta tak roč-
ná sadzba dane z bytov bude vo výške 

0,40 eur/m2. Len pre predstavu, pri štan-
dardnom dvojizbovom byte o rozlohe 50 
m2 bude zvýšenie o 5,00 eur/rok. Ďalej 
bolo schválené VZN č.14/2022 o miestnom 
poplatku za rozvoj, ktorým mesto na svo-
jom území stanovuje poplatok na stavby. 
Ide napríklad o stavby na bývanie, kde bol 
schválený poplatok vo výške 10 eur/m2. Pri 
stavbách určených na priemysel a stavbách 
na podnikanie je výška poplatku 15 eur/m2.  

Ďalším dôležitým bodom rokovania bolo 
schválenie VZN č. 12/2022 o rozsahu po-
skytovania sociálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne služby v meste 
Nová Dubnica. Schválením sme rozšírili 
pomoc pre občanov mesta. Zvýšil sa po-
platok za hodinu opatrovateľskej služby 
zo sumy 1,30  € na sumu 1,60 € a zmenil 
sa výpočet pre klienta v zariadení pre se-
niorov. Taktiež sa zmenila príloha č. 7 uve-
deného VZN a to výška príspevku za poskyt-
nutie sociálnej služby v jedálni od 01. 01. 
2023. Upravila sa výška rozpätia dôchod-
kov a taktiež výška príspevku mesta za 
poskytnutie sociálnej služby v jedálni:

 Manželia, ktorí majú spoločné trvalé by-
dlisko, platia obedy v plnej výške aj vtedy, 
ak by obedy poberal iba jeden z manželov. 
Invalidný dôchodca musí byť riešený do 
hranice životného minima na Úrade práce, 
sociálnych vecí a rodiny Trenčín, pričom 
podmienka je, že je evidovaný na  úseku 
služieb zamestnanosti.

Celý zápis z rokovania mestského 
zastupiteľstva nájdete na internetovej 
stránke mesta www.novadubnica.sk.

Pavol Pažítka

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO ROKOVALO O VÝŠKE 
DANÍ A POPLATKOV ZA SLUŽBY OBČANOM

BEŽNÉ PRÍJMY

BEŽNÉ VÝDAVKY

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

FINANČNÉ AKTÍVA

FINANČNÉ PASÍVA

PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU

9.919.760 €

9.286.915 €

1.113.813 €

1.749.045 €

363.600 €

361.213 €

11.397.173 €
11.397.173 €
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Mestská knižnica na Mierovom námestí už nevy-
hovuje súčasným potrebám návštevníkov. Vznikla                                                                                                                          
v 60. rokoch minulého storočia. Jej interiér je opotre-
bovaný časom, neprispôsobený osobám s obmedze-
nou schopnosťou pohybu, osvetlenie a hygienické 
zázemie je nevyhovujúce a čiastočne nefunkčné, vy-
bavenie si už od jeho vzniku tiež žiada obnovu.

Mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu                
a podalo  v novembri 2021 žiadosť o poskytnutie nená-
vratného fi nančného príspevku na jej rekonštrukciu. 
O rok neskôr došlo k podpisu zmluvy s Ministerstvom 
kultúry SR. 

Navrhnutá rekonštrukcia nijako nenaruší celkový ar-
chitektonický ráz a vzhľad jestvujúceho bytového domu. 
Obnoví a zmodernizuje sa interiér knižnice, zvýši sa tak 
kvalita poskytovaných služieb i hygienických štandar-
dov. Pre vnútornú pohodu je potrebná montáž nových 
okien, radiátorov, obnovou prejdú aj hygienické zaria-
denia. Rekonštrukcia sa týka aj podláh a stropov. Pries-
tor mestskej knižnice, ktorá sa nachádza v 2.NP, bude 
sprístupnený novo nainštalovanou bezbariérovou plo-
šinou a pribudne detský kútik pre najmenších čitateľov          
a ich mamičky.

Celková výška oprávnených výdavkov projektu je 210 
526,25 EUR, nenávratný príspevok bude vo výške 199 
999,94 EUR. Výška nenávratného fi nančného príspe-
vku nedokáže pokryť všetky výdavky, ktoré je potreb-
né v rámci rekonštrukcie knižnice zrealizovať. Okrem 
spolufi nancovania oprávnených stavebných prác, bude                                                         
z rozpočtu mesta hradená výmena okien, rekonštrukcia 
kúrenia a nákup interiérového vybavenia (regále, vit-
ríny, kreslá, stoly, vešiaky, vybavenie detského kútika, 
počítače, tlačiarne atď.)

V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodá-
vateľa stavebných prác. Rekonštrukcia knižnice sa pred-
pokladá v termíne máj – august 2023. Tento projekt bol 
podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Lucia Vrbová

KNIŽNICA
SA PRIPRAVUJE
NA ROZSIAHLU 
REKONŠTRUKCIU

ZMENA DOPRAVNÉHO 
ZNAČENIA PRE ŠKOLU

DO 399,90 €

400 €  - 419,99 €

420 € - 469,99 €

470 € A VIAC

VÝŠKA 
DÔCHODKU

0,80 €

0,60 €

0,40 €

0,00 €

PRÍSPEVOK
OD MESTA

POČET

OBYVATEĽOV

K 31. 12. 2022

10 505

208184 275

82 151

POČET

NARODENÝCH

DETÍ

POČET

ÚMRTÍ

POČET

PRESŤAHOVANÝCH

V RÁMCI MESTA

POČET

PRISŤAHOVANÝCH

POČET

ODSŤAHOVANÝCH

59

POČET

SOBÁŠOV

Časť mesta

Pobyt len v meste Nová Dubnica

Nová Dubnica

Malý Kolačín

Veľ ký Kolačín

Spolu

muži

248

3680

146

264

4338

ženy

126

4250

150

262

4788

chlapci

13

639

28

53

733

dievčatá

20

551

29

46

646

spolu

407

9120

353

625

10505

POČET OBYVATEĽOV 
ROZDELENÝ PODĽA 
ČASTÍ MESTA
K 1. 1. 2023

ŠTATISTIKA VÝVOJA POČTU OBYVATEĽOV V MESTE NOVÁ DUBNICA

Pri Základnej škole na Ulici Janka Kráľa došlo ku 
zmene dopravného značenia.
Vodiči, najmä rodičia žiakov, môžu na dvoch ozna-
čených parkovacích miestach v čase od 7.00 do 
16.00 hod. zaparkovať na maximálne 15 minút, po-
čas ktorých deti vysadia, alebo odprevadia do školy.

Text a foto: Ján Krumpolec
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ČO NOVÉHO 
NÁM PRINIESLI 
SVIATKY?

Okrem darčekov nám v meste aj niečo odniesli.  Kvô-
li oslave Vianoc a Silvesta padli za obeť dva stromy            
v našom meste.

Na Štedrý  deň niekomu chýbal vianočný stromček, 
tak šmykol vrcholec smrečka v Sadoch kpt. Nálepku. 
Pozrite, čo zo stromu zostalo...  Mať doma živý vianočný 
stromček je v poriadku, ale kúpený v obchode či od lo-
kálneho záhradníka,  menšie jedličky sa už dajú kúpiť za 
pár eur. Poškodzovať  kvôli Vianociam ihličnatý strom 
vo verejnej zeleni však v poriadku nie je, ani narodený 
Ježiško by to určite nepodporil. 

Silvestrovské ohňostrojové orgie každoročne spôso-
bujú poškodzovanie majetku mesta -  petardami sme už 
mali zničené plastové uličné koše a koše na psie exkre-
menty,   čistenie mesta od zvyškov ohňostrojov nám trvá 
týždeň. V tomto roku pribudla novinka – petardy vhode-
né do dutiny „smutnej“ vŕby pri paneláku 725 spôsobi-
li, že vŕba „vyhorela“ zvnútra – práchnivé drevo horelo 
ako zápalka, zasahoval aj hasičský zbor. Vŕba zostala 
požiarom poškodená a znížila sa aj jej stabilita, budeme 
ju musieť vyrúbať. Vinníkov nikto nevidel, ťažko odhad- 
núť, či si aspoň uvedomili následok svojho konania.

Nemali by byť oslavy Vianoc a príchodu Nového roku  
radostné, priateľské a nedajbože aj  primerane ohľadu-
plné k prírode?

Text a foto: Katarína Bašná

Ako sme už informovali, v tomto roku 
ostal poplatok za odpad už tretí rok ne-
zmenený, a to 36 € na nezľavnenú osobu 
a rok. Na jednej strane asi občania uví-
tajú, že sa v dobe, kedy všetky poplatky 
a ceny „idú hore“, tento poplatok ne-
zmenil.

Na druhej strane sme sa ale dostali do 
situácie, že príjem z poplatku by nepo-
krýval náklady na odpad, ak by sme ne-
zmeneným spôsobom zvážali odpad ako 
doteraz. Keďže musíme zoškrtať v rozpočte 
na odpady cca 145.000 €, a ceny vývozcu 
odpadu aj odberateľov odpadu sú vyššie, 
škrty budú pomerne zásadné. Odzrkadlí sa 
to najmä v nasledovných bodoch:

1. Nákup nových kontajnerov bude veľmi 
redukovaný, obmieňať sa budú naozaj len 
úplne nepoužiteľné nádoby.

2. Nebudú sa budovať stojiská na kontajne-
ry.

3. Zvoz objemného odpadu aj zvoz konárov 
nebude 2x ročne, ale len 1x v roku.

4. Odstraňovanie čiernych skládok objem-
ného odpadu pri kontajneroch budeme vy-
konávať len 1x za rok (doteraz to bolo cca 
4x ročne).

5. Na základe prepočítania počtu poplat-
níkov v jednotlivých bytových domoch bu-

deme optimalizovať počet kontajnerov na 
zmesový komunálny odpad – odoberieme 
cca 10% kontajnerov z mesta. V triedení 
odpadu máme ešte veľké rezervy, preto je 
táto úspora – jednak na nákladoch za vývoz 
kontajnerov jednak na nákladoch za sklád-
kovanie odpadu – najdôležitejšia.

6. Čiastočne po preverení naplnenosti                    
a využívania uličných košov zredukujeme 
vývoz a počet uličných nádob, ročne nás 
stoja takmer 30.000 €! A odpad z nich putu-
je na skládku, takže náklady sú ešte vyššie.

PRE VYSVETLENIE SITUÁCIE
Ak triedime papier, plasty, kovy, sklo, 

tetrapaky, tak nás to nič nestojí, pretože   
náklady na kontajnery na triedené odpa-
dy, ich vývoz a dotriedenie nie sú zahrnuté                          
v poplatku za odpad, fi nancie na to získa-
va mesto jednak za ich odpredaje a jednak                                
z pravidelného príspevku od tzv. organizá-
cie zodpovednosti výrobcov - OZV ENVI-
-PAK a.s.Za odovzdané elektroodpady, jedlé 
oleje, šatstvo, batérie takisto nič neplatíme, 
prípadne aj získavame fi nancie za ich odo-
vzdanie. Preto je pre nás – pre mesto aj pre 
poplatníkov za odpad najdrahší zmesový 
komunálny odpad, ktorý končí na sklád-
ke odpadu. Kým nakladanie s triedenými 
odpadmi, ktoré sú zahrnuté v poplatku za 
odpad – čiže drevo, konáre, biologicky roz-
ložiteľný odpad, kuchynský odpad, drobný 
stavebný odpad stojí len cca 130.000 €,  vý-
voz nádob a kontajnerov od rodinných do-

mov, bytových domov, podnikov, uličných 
košov a uloženie tohto odpadu na skládku 
predstavuje bez redukčných opatrení ná-
klad vo výške 390.000 €!  

Okolité mestá a obce zvýšili pre rok 2023 
poplatok za odpad na sumu 42 – 45 € na 
osobu a rok, u nás ostáva 36 €. Ak sa však 
nezlepšíme v triedení odpadov, znižova-
ní množstva čiernych skládok a využívaní 
zberného dvora, poplatok určite v ďalšom 
roku vyskočí do nebezpečných výšok.

Ďalšou z možností, na ktorej by malo 
mesto aj obyvatelia mesta popracovať, je 
zlepšiť sa v priznávaní sa k poplatkovej 
povinnosti. Mnohí vlastníci bytov, ktorí 
prenajímajú byty, neprihlásia nájomníkov 
k plateniu poplatku za odpad (platiť po-
platok za odpad môžu aj tí, ktorí nemajú                                                      
v našom meste trvalý pobyt, ale dlhodobo 
sa tu zdržujú a tvoria odpad!) a tí tak vyha- 
dzujú svoj odpad do kontajnerov zadarmo, 
platíme za to my ostatní. V tomto smere 
podnikne mesto rôzne opatrenia a kontroly.  
Ak by všetci, ktorí tu tvoria odpad, aj platili 
za odpad, bola by v tomto roku situácia ur-
čite lepšia.  

Uvidíme, čo redukčné opatrenia prinesú, 
veríme, že to nebude viac čiernych skládok, 
ale naopak, že sa naše triedenie a recyklá-
cia odpadu výrazne zlepší. Poďme na to!

Katarína Bašná

NAKLADANIE S ODPADMI
V ROKU 2023 BUDE ÚSPORNÉ

V poslednom roku sa stupňujú sťažnosti 
obyvateľov na psy v meste – a bohužiaľ 
väčšinou oprávnene.  V mnohých loka-
litách obyvatelia bytových domov žia-
dajú, aby sa v okolí ich domu zakázal 
vstup so psom úplne. Prečo?

Pretrváva problém nemiznúcich psích 
výkalov - psie hovienka zdobia trávniky, 
chodníky, dokonca už boli nimi „prikrášle-
né“ aj vyvýšené záhony pred Panorexom – 
tesne po ich vysadení a defi nitívnej úprave.  
Množia sa tiež podnety na poškodzovanie 

drevín psami -  niektorí majitelia veľkých 
plemien psov nechávajú psy „hrať sa“ alebo 
ich dokonca cvičia vo vyskakovaní na kríky 
a stromy,  pričom dochádza k poškodeniu 
kôry a postupnému usychaniu drevín.  Prí-
klady nám svietia na námestí – poškodený 
krík ibištek pred cukrárňou, niekoľko stro-
mov a krov v Sade Cyrila a Metoda...  

Samozrejme, že nezbieranie výkalov                                                                    
a poškodzovanie zelene nie je pravidlom                
u všetkých psíčkarov, bohužiaľ  nevôľa pro-
ti psom v meste má vplyv na všetkých –  aj 
disciplinovaných aj tých, čo im ešte nedo-

šlo, že zeleň v meste je aj pre ostatných, 
nielen pre ich  psa. Preto by bolo vhodné, 
keby sme sa aj my- psíčkari navzájom tro-
chu kontrolovali a v prípade zistenia po-
rušovania pravidiel alebo poškodzovania 
zelene buď upozornili nedisciplinovaného 
majiteľa psa, alebo privolali hliadku mest-
skej polície. Prehliadaním  či tolerovaním 
protiprávneho konania sa podieľame na 
zhoršujúcom sa stave zelene aj na zvyšujú-
com sa odpore proti psíčkarom v meste. 

Text a foto: Katarína Bašná

PSÍČKARI, TAKTO TO NEPÔJDE

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší  
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj neby-
tového priestoru č. 26, na 3. poschodí  bytového domu 
súp. č. 21,  vchod č. 14,  vchod č. 41,  Ul. SNP  v  Novej  
Dubnici.  Výmera 96 m² plus  prislúchajúci  podiel  z  po-
zemku pod stavbou a na spoločných častiach a zariade-
niach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy. Celková minimálna požadovaná cena je                  
69 990,00 eur. Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej 
zábezpeky vo výške  6 774,65 eur. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejne-
né na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke 
mesta www.novadubnica.eu a tiež sa nachádzajú               
v sídle vyhlasovateľa.

NEBYTOVÝ PRIESTOR
VO VLASTNÍCTVE MESTA
NA PREDAJ

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ
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POVIANOČNÉ OHLIADNUTIE
ZA VIANOČNÝMI AKCIAMI

Čas adventu, bohato naplnený akciami  
pre obyvateľov aj návštevníkov, začal roz-
svietením prvej adventnej sviece  a vyvr-
cholil  Štedrým dňom.  Konečne sme mohli 
byť spolu, stretnúť sa s priateľmi a vychut-
nať si pohár vynikajúceho punču Milana 
Grambličku. Krásny adventný veniec, už 
tradične umiestnený pred pódiom na Mie-
rovom námestí, vyrobila Ľubka Špániková.                                             
Vianočný strom, symbol vianoc darovala 
mestu rodina Adamčíkova. Jeho ukotvenie 
a výzdobu zabezpečili Technické služby a 
Oddelenie životného prostredia MsÚ.  

Prvú adventnú sviecu rozsvietila pred-
sedníčka JDS Nová Dubnica  Alžbeta Ko-
pačková spolu s primátorom mesta Petrom 
Marušincom. Takmer 40 minútový program 
žiakov ZŠ na Ulici Janka Kráľa plný spevu, 
tanca a hry  priniesol  krásne pocity z via-
nočného obdobia a hrdé úsmevy rodičov 
účinkujúcich. Ďakujeme pani učiteľka Ga-
lovičová!    

Mladých reportérov pre životné prostredie 
mnohí z vás poznajú. Sú to žiaci Súkromnej 
základnej školy v Novej Dubnici pod vede-
ním Mareka Janičíka, dlhodobo zapojení  do 
celosvetového projektu  v oblasti ekológie                                                                                          
a žurnalistiky. Preto nám bolo cťou, že prá-
ve títo žiaci zapálili 2. adventnú sviečku. 

O program sa postarala  Súkromná zá-
kladná škola a Spojená škola. Vianočná 
rozprávka, pásmo vinšov a  piesní  s pre-
krásnou  Šťastné a veselé ešte dlho rezo-
novali  u návštevníkov 2. adventnej nedele. 
Po programe privítalo plné námestie detí 
Mikuláša s anjelmi. Prišli na koči ťahanom 
koňmi. Nová Dubnica zažila čarovný večer. 
Do detských čias sa vrátili aj dospelí. Mi-
kuláš rozsvietil stromček, prihovoril sa k 
deťom a rozdal darčeky. Detské tváre žiarili 

od radosti a úsmev na perách neskrývali ani 
dospelí. Na niektoré deti sa darčeky nedo-
stali. Nevadí. Doma si ich isto našli v topán-
ke alebo za oknom.  

Tretia adventná nedeľa by sa mohla na-
zvať tak trocha maratónska. Účinkovali na 
nej žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej 
školy, ktorí mali na presun z KC Panorex 
(vystupovali tu na vianočnom koncerte 
svojej školy) naozaj len pár minút. Podari-
lo sa. O 17.00 hod. zapálil adventnú sviecu 
dlhoročný tréner futbalistov a poslanec 
mestského zastupiteľstva Vincent Bezdeda, 
ktorý túto funkciu vykonáva už 8 volebných 
období, čo je 32 rokov! Hodnotný program 
takmer na profesionálnej  úrovni  pripravili 
žiaci  a učitelia ZUŠ , Centrum voľného času 
reprezentovali deti z Mini Dance, Star dan-
ce, Detského folklórneho súboru Dubinka        
a Slnečnice. 

Posledná štvrtá adventná nedeľa (alebo 
zlatá) pripadla na 18. december. V ten deň 
zapálil na adventnom venci sviečku, tzv. 
anjelskú, ktorá predstavuje mier a pokoj,  
don Štefan Wallner. Krásne hlasy Opatov-
ských harmonikárov a členov folklórnej 
skupiny Teplanka boli dôstojnou bodkou za 
adventným programom. 

Vo štvrtok 8.decembra sa konali vianoč-
né predajné trhy. Návštevníci  si mohli kúpiť 
rôzne remeselnícke výrobky, ochutnať tra-
dičné aj netradičné dobroty, vianočný punč 
vo viacerých podobách. Sortiment ponúka-
ný na trhu bol pestrý a dýchal Vianocami.  
Aj vďaka našim deťom zo škôl a školských 
zariadení, ktorí ponúkali rôzne dekorácie, 
aranžmány, keramické výrobky, pohľadnice 
či vianočné pečivo. Atmosféru trhu umocni-
li naši najmenší z Materskej školy na Ulici 

Petra Jilemnického a jej detašovaných pra-
covísk. Úsmevy na tvárach a slzy v očiach 
boli odmenou za krásny program.  

Novodubnické Vianoce dýchali aj zo 
zrekonštruovaného Kultúrneho centra Pa-
norex. Koncert hudobnej skupiny Fragi-
le, vianočné koncerty ZUŠ Štefana Baláža                            
a Dychového orchestra a mažoretiek či 
Tanečná šou v podaní Tanečnej školy Cho-
reofactory. Stovky spokojných návštevníkov 
nabitých emóciami a  radosťou z úžasných 
umeleckých zážitkov boli vizitkou úrovne 
týchto vianočných programov. 

Krásna tradícia pokračuje. Viete, ako 
vyzerá Štedrý deň u nás v meste? Všetci sa 
stretneme ako jedna veľká rodina. Od 12.00 
hod. sa námestie zapĺňalo desiatkami No-
vodubničanov, ale aj mnohých, čo prišli 
na sviatky za svojimi najbližšími. Skauti 
rozdávali svetlo z Betlehema, skupina Boží 
šramot potešila koledami a vianočnými 
melódiami, snáď každého zasiahol dychvy-
rážajúci spev 7-ročného Mateja Hrubinu. 
Podávala sa vianočná kapustnica, čaj. Ús-
mevy, objatia, nečakané stretnutia, sviatoč-
ný pocit,  láska a mier v srdciach. Taký bol 
Štedrý deň na námestí v Novej Dubnici.

Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali na prípra-
ve Novodubnických Vianoc 2022. Ďakujeme  
našim dobrovoľníkom, zvukárom, tech-
nikom ako aj 450 účinkujúcim. Ďakujeme 
vám, Novodubničania, že ste prišli v takom 
hojnom počte. 

Eva Kebísková
foto: P. Jelínek / ImpulzPress

ROZLÚČKA
SO STARÝM  ROKOM

SENIORI Z JDS 
NA LIEČEBNO-
RELAXAČNOM 
POBYTE

Jednoťáci  sa so starým  rokom 2022 veselo rozlúčili na 
silvestrovskej zábave v Kultúrnej besede. Pre oklieštený 
priestor sa nás zišlo 58 členov, čo bolo  maximum. Aj na-
priek malému priestoru  sa seniori bavili veľmi dobre. Do 
rytmu vyhrával pán Cyril Suchánek z Bohuníc. Za vyni-
kajúce jedlo a aj výbornú kapustnicu ďakujeme pánovi 
Igorovi Gulovi. V prestávke tanca prítomných  pobavili  
naši  seniori scénkou VESMÍR, za čo im patrí poďako-
vanie. Veselá zábava pokračovala do skorých ranných 
hodín .Veľké poďakovanie patrí členom výboru, ktorí sa 
zaslúžili o zorganizovanie rozlúčky so starým rokom.

Alžbeta Kopačková
predsedníčka ZO JDS

Relax, oddych, regenerácia tela i duše. V tomto du-
chu sa niesol 5-dňový zájazd do Piešťan, ktorý zor-
ganizoval  pre svojich členov výbor ZO JDS Nová 
Dubnica. 

    
Pobyt  sa konal od 30.11. do 4.12.2022. I napriek začí-

najúcemu zimnému obdobiu bol pobyt vynikajúci. Lie-
čebný dom Alegro sa nachádza v Piešťanoch v časti Ban-
ka, kde nie je žiadny ruch. To umožnilo seniorom využiť 
pekné počasie na regeneráciu a prechádzky. Vedenie 
liečebného domu (LD) zariadilo rekreantom zájazd do 
Trnavy s fundovanou sprievodkyňou. Denne bol vypra-
vený  autobus do centra  Piešťan, čo seniori využívali na 
poznávanie mesta a piešťanských kúpeľov.

Zájazdu sa zúčastnilo 62 členov . Vzhľadom k tomu, 
že sme mali ešte voľné miesta, prizvali sme na zájazd 
aj členov  susedných ZO JDS  z Ladiec a Tuchyne, čo 
bolo hodnotené ako výborné podujatie založené na vzá-
jomnej spolupráci  a vymieňanie skúseností. Každý člen 
zájazdu absolvoval päť procedúr na veľmi dobrej úrovni.   

Po večeri bol  zabezpečený program s muzikou nielen 
na počúvanie, ale aj do tanca. K príjemnej atmosfé-
re prispeli aj naši členovia, a to s originálnym tancom                         
a s vtipnými scénkami. 

Vedenie LD pripravilo prekvapenie. Medzi nás prišiel 
Mikuláš s čertom a maličkým anjeličkom.  Všetci dostali 
balíčky. Na záver  nášho pobytu bola pripravená aj tom-
bola, takže niektorí účastníci získali aj pekný darček 
naviac.  

Pobyt sme vyhodnotili ako vynikajúci, s príjemným 
oddychom, procedúrami, vynikajúcou stravou,  dobrým 
ubytovaním a ochotným personálom.  Veľmi sa nám pá-
čilo a všetci skonštatovali, žeby boli za to, aby sa takýto 
pobyt  mohol zopakovať.      

Za usporiadanie vydareného zájazdu sme poďakovali 
nášmu výboru my, aj účastníci zo susedných organizácií. 

Mária Kariková
foto: Vlasta Klobučníková
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Prekvapením tohtoročných Trojkráľo-
vých koncertov bol hosť Peter Lipa. Opý-
tali sme sa ho, ako sa mu v Novej Dubnici 
spievalo.

Pre všetkých, ktorí s vami spolupracujú 
na projekte tohtoročných Trojkráľových 
koncertov, je to veľká česť, zapamätajú si 
to na celý život, ale keď ste na pódiu, zdá 
sa, že aj vás táto spolupráca baví...

Áno, určite. To množstvo ľudí, teraz my-
slím nás na javisku, ale aj tých v hľadisku, 
to je zaujímavé. Každý večer to hovorím di-
vákom v sále, že mám radosť, že môžem byť              
v prostredí, kde je toľko ľudí, ktorí majú radi 
hudbu. Lebo to je jediný dôvod, prečo sme 
sa tu zišli. Ide len o hudbu. Som rád, lebo 
také niečo človek nezažije len tak ľahko.

Spravidla spolupracujete s profesionál-
mi, toto je trošku iné, sú to väčšinou ľu-
dia, ktorí sa neživia hudbou, majú svoje 

vlastné zamestnania, popri ktorých prí-
ležitostne hrajú a spievajú.

Viete, ja vôbec nerozdeľujem hudobní-
kov ani hudbu na profesionálnu a amatér-
sku. Tieto pojmy som už dávno vymazal 
zo svojho repertoáru. Hudba je len dobrá                                                                                                 
a zlá. Dobrú hudbu môžu robiť profesionáli 
aj amatéri, ale aj zlú hudbu môžu tvoriť jed-
ni aj druhí. Tam treba hľadať kvalitu. Jednak 
nadšenie a jednak takú odbornú úroveň, 
aby to bolo dobré, a potom to čo najlepšie 
zahrať. Každý to robí najlepšie, ako vie. Ide 
o to, akú má úroveň každý jednotlivec a 
potom, keď sa to spojí, ten výsledný efekt. 
Mne je úplne jedno, v akom som prostredí, 
keď to dobre hrá, tak som spokojný. A tu 
je ten dôležitý faktor nadšenia veľmi veľmi 
silný. Ten potom prípadne preklenie to, že 
to nemá svetové parametre kvality, ale je to 
výborné, lebo je to od srdca. Títo ľudia si ani 
nekladú za cieľ, aby boli perfektní, ale aby 
boli dobrí a mali radosť z hudby. A to sa tu 
plní.

Plánujete aj nejakú ďalšiu spoluprácu?
To nie je žiaľbohu v mojich rukách, mám 

svoje projekty a svoje plány, ktoré si plním. 
Toto sú plány Gospel Family a keď ma vy-
zvú, ja sa veľmi rád zúčastním, ak to bude 
možné, tak určite dáme sily zase dokopy. 
Ale nie je to len v mojich rukách.

Čo v súčasnosti najviac napĺňa vaše dni, 
čo vás najviac teší?

Ja sa celkom teším, lebo mám pocit, že 
sa dostávam do lepšej zdravotnej kondí-
cie. Keď som sem prišiel, som bol vo veľmi 
zlom stave. Bál som sa, že to nezvládnem, 
ale teraz som na tom lepšie. Tým chcem 
naznačiť, že zdravie je čím ďalej tým viac 
faktor, ktorý ovplyvňuje to, čo robím. A to 
ma vie veľmi deprimovať. Ale ja každý deň 

trochu cvičím a pripravujem sa, a dnes som 
pri cvičení zistil, že som už blízko k tomu, 
aby som mal dobrý pocit, že idem ako bež-
ne pripravený človek na scénu. Takže to je 
veľmi dôležité, to ma teší, lebo ma čakajú 
veľké plány. Koncom minulého roku som 
bol nahrávať päť pesničiek v New Orleans 
v Spojených štátoch. Je to moje milované 
mesto, mesto hudby. Žije tam množstvo veľ-
mi dobrých hudobníkov. Teraz robím tých 
istých päť pesničiek aj po slovensky, chcem 
ich vydať, takže tým žijem, zaoberám sa, 
dokončujem a to je teraz môj hlavný cieľ. Ži-
jem absolútne tomuto projektu, už v marci 
by malo vyjsť CD aj LP. V utorok mám kon-
cert vo Vrábľoch, v stredu aj vo štvrtok bu-
dem v televízii, v piatok idem do Žiliny ho-
sťovať s tamojším bigbandom. No a takto to 
ide, nahrnie sa toho, potom budú mesiace, 
kedy bude pokojnejšie. Využívam situáciu                                      
a hrám, kedy môžem, keď sa nedá, tak sa 
viac venujem rozmýšľaniu a príprave.

Videli ste mesto? Čo hovoríte na zrekon-
štruovaný Panorex?

Nepodarilo sa mi vidieť mesto. Býval som 
v Dubnici nad Váhom, využil som možnosť                                                                                                         
a trošku som odpočíval, pracoval som, pí-
sal, pripravoval scénar na jeden projekt. 
Bolo aj daždivé počasie, takže sa mi nepo-
darilo ísť do mesta, budem to musieť dobe-
hnúť.

Panorex je pekný, úctyhodný priestor. Po-
čul som o jeho rekonštrukcii. Jeho kapacita 
je veľmi slušná, pekná scéna. Hlavná sála 
je veľmi pôsobivá, páči sa mi, že hľadisko 
nie je veľmi dlhé, ale široké. To je pre nás 
účinkujúcich veľmi dobré, lebo tým pádom 
máme divákov blízko pri sebe.

Petra Hrehušová
foto: Pavol Rekem

PETER LIPA – HUDBA JE DÔVOD, 
PREČO SME SA TU ZIŠLI

Tóny, rytmus novodubnického orchestra doplnené              
o tanečné choreografi e našich mažoretiek, po dvoch ro-
koch vynútenej pauzy sa opäť ozývali vynovenou, ľuďmi 
zaplnenou sálou v Kultúrnom centre Panorex. Vianočný 
koncert tohto zoskupenia patrí dlhoročne k tradíciám 
nášho mesta. V roku 2019, keď odzneli posledné tóny                
v KD Kolačín, na ktorom som účinkoval ešte v pozícii                     
Es-klarinetistu, nikto z nás netušil, že nasledujúce                                                                                                        
2 roky sa tento koncert nebude môcť uskutočniť. Za ten 
čas v orchestri nastala jedna zásadná zmena, a to, odo-
vzdanie štafety vo forme dirigentskej taktovky dlhoroč-
ného dirigenta DOM, môjho kolegu Antonína Maděru. 
Tonko sa chcel veľkolepo, symbolicky rozlúčiť práve na 
vianočnom koncerte v roku 2021. Na poslednom koncer-
te oddirigoval skladbu What a wonderful world, ktorou 
pomyselne urobil bodku za účinkovaním v orchestri ako 
dirigent, no je potešením, že ho aj naďalej v orchestri 
bude počuť z pozície trumpetistu/krídlováka.

Pódium KC Panorex bolo zaplnené 50 hudobníkmi                
a hudobníčkami a nechýbali ani naši priatelia z Chebu. 
Vzácnym hosťom bol bývalý člen Českej fi lharmónie, 
trumpetista Miroslav Kejmar, ktorý so svojím kolegom 
Petrom Šimekom odohral skladbu Vzpomínka na Zbi-
roh. Spev sólistiky Terézie Ďatelinkovej taktiež dodal 
koncertu farby navyše. Celým koncertom nás sprevádzal 
Juraj Čurný, vďaka ktorému sa poslucháči o interpre-
tovaných skladbách mohli dozvedieť niečo naviac. Tí, 
ktorí sa koncertu zúčastniť nemohli, alebo si naň chcú 
zaspomínať, môžu tak urobiť prostredníctvom nahrávky, 
ktorá je dostupná na našom YouTube kanáli. 

Ako dirigentovi mi prináleží poďakovať sa všetkým 
účinkujúcim, našim divákom a poslucháčom, podpo-
rovateľom, sponzorom, mestu Nová Dubnica, ZUŠ Nová 
Dubnica za dlhoročnú spoluprácu a v neposlednom 
rade človeku, ktorý to má všetko pod palcom, tvorí po-
myselný základný pilier orchestra, Pavlovi Švedovi. Ďa-
kujem za dôveru a možnosť viesť DOM a teším sa na vašu 
priazeň v roku 2023. 

 
Stanislav Mokrý 
foto: Peter Jelínek

VIANOČNÝ 
KONCERT 
DOM



EXPEDIČNÁ KAMERA
Festival outdooorových fi lmov
Štvrtok 13. apríla o 17.00 hod., KC  Panorex
Vstupné: 5 €.

SIMA MAGUŠINOVÁ s kapelou
Štvrtok 20. apríla o 18.00 hod., KC Panorex
Vstupné: 18 €.

6 JANUÁR 2023NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Zmena programu vyhradená. Informácie o progra-
moch a predpredaj vstupeniek na všetky podujatia: 
Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.: 
042 4433 484, kl. 110,111, e-mail: kebiskova@nova-
dubnica.sk  
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video 
záznamy. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spra-
covaním a zverejnením.

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY

PRIPRAVUJEME

TAJOMSTVÁ VČIEL - workshop 
Piatok 24. februára o 16.00 hod., Kultúrna beseda

Pozývame vás nakuknúť do dielne Včelárovej ženy. Vydáte sa do 
voňavého a liečivého sveta včiel a včelích produktov. Sami si vy-
robíte sviečky z včelieho vosku, rôzne ozdoby, ochutnáte med, 
zoznámite sa s propolisom, peľom, pergom a inými včelími pro-
duktmi.
Pre Katarínu Ofúkanú alebo aj Včelárovu ženu, ako ju pozná in-
ternet, je práca spätá so včelárstvom splneným snom, ktorý vzni-
kol približne pred piatimi rokmi pri jej prvom medobraní. Dnes 
sa spolu so striedajúcimi sa ročnými obdobiami mení aj náplň jej 
práce z workshopov zameraných na spoznávanie včiel na tvorbu 
a predaj včelárskych produktov či zvyšovanie povedomia o eko-
logických témach.
Workshop je určený max. pre 20 záujemcov, trvá 2 hodiny a do-
mov si odnesiete krabicu včelích produktov. Poplatok: 25 €.

PREKLIATY KARBUNKUL
Mestské divadlo Považská Bystrica 
Nedeľa 19. februára o 17.00 hod., KC Panorex

Prekliaty Karbunkul je voľnou adaptáciou slovenskej báje Jastra-
bia hora. Toto dielo prechádza časopriestorom prelínajúc súčas-
nosť a bájnu minulosť, poukazuje na neschopnosť človeka dodr-
žať sľuby a krutosť prírody v ľudskom chápaní. Objavujú sa v ňom 
prvky folklóru, súčasného scénického tanca, vynikajúcej hudby 
skomponovanej výlučne pre toto predstavenie. Minimalistická 
scénografi a a prepracované kostýmy dokresľujú dva rozdielne 
svety a spoločne ponúkajú výnimočný zážitok. Predstavenie 
vzhľadom na silné emočné spracovanie v pohybovej, výtvarnej 
symbolike a hudbe nie je vhodné pre deti a mládež do 13 rokov. 
Scenár a réžia: Oľga Banincová, Herci: Kristína Gyepešová, Juraj 
Budzovský, Tomáš Hanek, Oľga Banincová, Hudba: Sisa Michali-
desová. Vstupné: 12 €.

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY PROGRES
Primátor mesta srdečne pozýva všetky ženy na oslavy MDŽ
Nedeľa 12. marca o 16.00 hod., KC Panorex                                    

Hudobná skupina Progres, to je skutočný hudobný matador.  
Vznikla na jar v roku 1995 v obci Čereňany v okrese Prievidza. 
Teda v kraji, ktorý je priamo presiaknutý emotívnou, hlbokou 
muzikou. Zakladajúci členovia kapely Karol Halan a Igor Dzina 
dali dokopy hudobné zoskupenie, ktoré sa začalo venovať pre-
pracovanej interpretácii slovenských ľudových piesní. Do dneš-
ného dňa natočila a vydala skupina Progres úctyhodných 25 hu-
dobných nosičov, ďalších 11 pre TV Šláger a boli ocenení zlatou, 
platinovou a multiplatinovou platňou za predaj!   
Miestenky na program si môžete vyzdvihnúť od 20. 2. v Kultúr-
nom centre Panorex. Vstupné: 1 €.

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE A TRHY 
Sobota 25. marca od 14.00 do 17.00 hod., KC  Panorex 

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče, veľko-
nočné a jarné dekorácie . Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolu-
práci s umeleckými remeselníkmi,  školami , združením Venuša, 
novodubnickými  čipkárkami a DSS Slávnica.

OTEC 
Pondelok 13. marca o 19.00hod., KC Panorex 

Pútavý, miestami až detektívny príbeh jedného muža, ktorý žije 
spolu so svojou dcérou fi nálnu etapu svojho života. Do nej mu 
fatálnym spôsobom zasahuje jeho choroba, ktorá však spôsobu-
je  smiešne, až groteskné situácie. Účinkujú: Emil Horváth, Petra 
Vajdová, Alexander Bárta, Helena Krajčiová, Dominika Žiarano-
vá a Peter Brajerčík.
Vstupné: 19 €.

MIRO JAROŠ  - VAŠE  NAJOBĽÚBENEJŠIE
Štvrtok 9. marca  o 17.00 hod., KC Panorex 

Všetky najväčšie hity na jednom koncerte! Zažite neopakovateľ-
ný zážitok na koncerte Mira Jaroša s kapelou! Príďte si zatancovať 
a zaspievať známe hity ako Moje telo, Balón, Strašidlá alebo To-
bogan! Koncert je vhodný pre celú rodinu. 
Vstupné: 14€.
Vstupenku musí mať každá osoba, aj rodič aj dieťa. Odporúča sa 
deťom 3+ a deťom dobre znášajúcim hlasnú hudbu.

TURNé

Možnost ochutnat PEČENÉ PRASIATKO.
Za lubovolný nákup budete zaradení do TOMBOLY.

9.00 – 15.00 Domáce zabíjačkové špeciality od fi rmy Ilavský, 
kapustnica, zabíjačková kaša, chlieb s mastou a cibulou,

chlieb s oškvarkovou nátierkou, šišky

10.00 - SPRIEVOD MASIEK
po trase Mierové námestie - amfi teáter

s Dychovým orchestrom na rebriňáku tahanom 
koňmi, Opatovskými harmonikármi,

choduliarmi a verejnostou.
10.30 - Otvorenie fašiangov primátorom

10.35 - Opatovskí harmonikári 
11.00 - Hudobná skupina Fanatik

12.00 - Milan Sloboda band 
13.00 - Fašiangové sútaže a ochutnávky  

13.30 - Dychová hudba KRASINKA

Mierové námestie / Letný amfi teáter
18. február 2023 od 9.00 do 15.00 hod.

PROGRAM:

FAŠIANGY
2023

Mesto Nová Dubnica
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Paulína Takáčová
So smútkom v srdci si pripomíname, že 14.1.2023 
uplynulo 1. výročie od úmrtia manželky, matky             
a babky  Paulínky Takáčovej. S láskou a úctou 
spomína manžel Jozef, dcéra Pavlína s rodinou, 
syn Peter s rodinou, vnúčatá Samko, Jakubko, 
Adelka a ostatná rodina.

Michaela Grambličková
Nečakane odišlo si, dievčatko naše, prázdno                    
a smutno ostalo tam, kde znel tvoj smiech a 
hlas.  20.1.2023 uplynul rok, čo nás opustila naša 
dcérka, sestrička, vnučka, neterka a sesternica                                                                                                     
Michalka Grambličková. Bohu patrí vďaka za 
krásnych a nezabudnuteľných 22 rokov, ktoré nám 
s tebou požehnal. S láskou spomíname, Mišenka.

Emília Michalisková
5. januára uplynul rok, čo nás navždy opustila 
mamička, babička a prababička Emília Michalis-
ková. S láskou spomína celá rodina.

Peter Senko
21. decembra uplynulo 20 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko               
Peter Senko. S láskou a úctou spomína manželka, 
syn Marián a dcéra Alena  s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Vendelín Híreš
5. februára uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko Vendelín Híreš. S láskou spomína manžel-
ka Anna, syn Ľuboš a syn Ivan s rodinou.

Jolana Kočková
Osud je občas krutý a nevráti, čo raz vzal. Zostanú 
iba spomienky a v srdci žiaľ. Dňa 21. januára uply-
nulo 15 rokov, čo nás navždy opustila manželka, 
mama a stará mama Jolana Kočková. S láskou 
spomíname.

Margita Masárová
1. decembra pred 5 rokmi sme sa navždy rozlúčili 
s našou starostlivou a obetavou mamou Margitou 
Masárovou. S láskou spomínajú synovia, vnuci              
a pravnuci.

Otto Guliš
10.1.2023 uplynul rok, čo nás opustil náš milova-
ný manžel, otec, starý otec a pradedko Otto Guliš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Máme ťa v srdci a spomíname na teba. Manželka, 
synovia Roman a Otto s rodinami.

Ing. František Manas
Dňa 18. januára uplynulo 14 rokov, čo nás navždy 
opustil milujúci manžel, otec  a starý otec  Franti-
šek Manas.  Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou a bolesťou v srdci spomína 
manželka a dcéry s rodinami.

Milan Bašo
Posielame pozdrav do neba, myslíme stále na 
teba. V srdci ťa máme, s láskou spomíname. 
Dňa 12. januára uplynulo 15 rokov, keď nám rana                      
z neba vzala teba, drahého manžela, milované-
ho otca a dedka Milana Bašu. S láskou spomína  
manželka, deti s rodinami, vnúčatá a ostatná ro-
dina.

Ladislav Ďurč
Odišiel si cestou, kde každý ide sám, len brána 
spomienok ostáva dokorán. 19. januára uplynulo 
30 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko Ladislav Ďurč. Venujme mu, prosím, 
tichú spomienku. S láskou manželka a dcéry s ro-
dinami.

Elena Badíková r. Ďurčová
Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, 
nemôže na teba zabudnúť. Dňa 23. februára uply-
nie 28 rokov, čo nás opustila milujúca manželka, 
matka Elena Badíková. S láskou a úctou spomína 
manžel, mama, deti a sestry s rodinami.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

V Novej Dubnici už niekoľko rokov 
úspešne fungujú tzv. mladí reportéri pre 
životné prostredie. Ide o žiakov základ-
ných, stredných škôl, ale aj študentov 
vysokých škôl, ktorí sa rozhodli veno-
vať sa environmentálnym problémom 
vo svojom okolí. Ich cieľom nie je len 
vykonávať dobrovoľnícku činnosť, ale 
predovšetkým upozorňovať verejnosť 
na niečo, čo zhoršuje životné prostredie               
a následne aj náš život. 

Do tohto celosvetového programu sú za-
pojení niekoľkí žiaci zo Súkromnej základ-
nej školy, ktorí sú vedení učiteľom Mare-
kom Janičíkom. Je súčasťou charakterového                                                                                    
vzdelávania detí, o ktoré sa škola usiluje. 
Mladí reportéri tvoria články, fotografi e                                                        
a videá, ktoré sa zároveň raz ročne prihla-
sujú do celosvetovej súťaže. V nej si „me-
rajú sily“ a porovnávajú svoju kvalitu 
príspevkov všetci mladí reportéri z celého 
sveta. Práve v tejto celosvetovej súťaži žia-
ci zo Súkromnej základnej školy po minulé 
roky vynikali, pretože už viackrát získali 
medzinárodné prvenstvo, predovšetkým                                                     
v kategórii videoreportáže. Aký bol však pre 
mladých reportérov pre životné prostredie 
rok 2022? 

Aj tento rok sa podarilo byť úspešným           
v medzinárodnom meradle. Na to, aby sa                                                                                                    
žiaci prebojovali do celosvetového kola však 
musia najskôr zvíťaziť v národnom kole.                  
V ňom Peter Vavrinec zaujal reportážnou 
fotografi ou, s ktorou skončil na druhom 
mieste. Sofi a Sláviková a Michaela Danišo-
vá taktiež skončili na druhom mieste v ka-
tegórii video, v ktorom sa rozhodli ukázať 
ekologický spôsob života starších ľudí v ich 
detstve. Radka a Šárka Lamačkové sa zase 
rozhodli vytvoriť článok o tzv. kapsulovom 
šatníku, ktorý neničí životné prostredie. Aj 
ony sa rozhodli si takýto šatník vytvoriť a vy-
skúšali tento spôsob obliekania, čím zaujali 
porotu a tí im odovzdali Cenu Centra envi-
ronmentálnych aktivít. Na prvých miestach 
v národnom kole, a teda na miestach po-
stupujúcich do svetového kola, sa ocitli dve 

novodubnické študentky: Hanka Zubová                                                                                                         
a Mária Jánošíková a študent Michal Ma-
zánik z Trenčína. Michal a Mária boli v mi-
nulosti žiakmi Súkromnej základnej školy 
v Novej Dubnici, dnes už študujú vysoké 
školy. V programe Mladých reportérov však 
obaja zostali naďalej a Súkromná základ-
ná škola im poskytuje podporu pri tvorbe.  
Všetci autori, ktorí postúpili do celosveto-
vého kola, už v minulosti získali titul „maj-
strov sveta“ v tejto súťaži. Očakávania boli 
teda veľké. 

Michalovi Mazánikovi, ktorý vo svojom 
článku upozornil na problémy v trenčian-
skej Zátoke pokoja, udelila medzinárodná 
porota 3. miesto v kategórii novinový „člá-
nok vo veku 19-25 rokov“. Novodubničanke 
Márii Jánošíkovej sa podarilo umiestniť na 
2. mieste v rámci kategórii „video vo veku 
19-25 rokov“. Mária vo svojom videu pouká-
zala na neprávosti, ktoré sa dejú v chráne-
nom území Súľovských skál. Žiačka Hanka 
Zubová sa rozhodla vytvoriť video o záchra-
ne žiab, ktoré každoročne migrujú cez frek-
ventovanú cestu a končia pod kolesami áut. 
Medzinárodná porota ju ocenila 2. miestom 
v kategórii „video vo veku 11-14 rokov“. Do 
medzinárodného kola nominovalo 35 kra-
jín zapojených v programe z tisícich prác. 
V medzinárodnom kole sa nakoniec rozho-
dovalo z 230 prác. Novodubnickí Mladí re-
portéri síce tento rok nie sú „majstri sveta“, 
ale aj druhé či tretie miesto v rámci prác                      
z celého sveta je veľkým úspechom. 

Všetci Mladí reportéri za svoju prácu 
boli odmenení trojdňovým workshopom 
vo Vysokých Tatrách, kde sa učili od naj-
lepších odborníkov, ako napr. od fi lmára                                                                                             
a enviroaktivistu Erika Baláža. Tento 
rok študenti absolvovali aj fotografi cký 
workshop s fotografom Radovanom Stokla-
som, ktorý pracuje pre agentúru REUTERS a 
TASR. Viacerí mladí reportéri sa počas roka 
zúčastňovali aj na rôznych akciách, udalos-
tiach, z ktorých spracovávali krátke videá 
alebo fotografi e, ako napr. video o ekolo-
gických aktivitách spoločnosti Vetropack                                            
v Nemšovej. Mladí reportéri pre životné pro-

stredie zároveň minulý rok zvíťazili v rámci 
environmentálneho ocenenia VÚB banky. 
Vzácnu cenu Atlas tento rok ako laureáti 
nielen odovzdávali novým výhercom, ale 
zároveň celý galavečer aj spolumoderovali. 
Novodubničania Mária Jánošíková a Peter 
Vavrinec sa tak ocitli  v priestoroch unikát-
nej Prugerovej záhrady v Bratislave, kde 
spolu so skúseným moderátorom Šarkanom 
sprevádzali divákov aj na televíznych obra-
zovkách. 

Prácu Mladých reportérov pre životné 
prostredie ocenila tento rok znovu aj prezi-
dentka Slovenskej republiky, keď na festiva-
le Pohoda navštívila stánok Mladých repor-
térov a vyjadrila im podporu a poďakovala 
sa za ich činnosť. Počas návštevy bola prí-
tomná aj Novodubničanka Mária Jánošíko-
vá. Pani prezidentka zároveň pozvala dvoch 
mladých reportérov na Letnú školu pre kli-
matických lídrov do Prezidentského paláca. 

Mladí reportéri pre životné prostredie je 
pre mladých ľudí šanca naučiť sa nielen nie-
čo viac o ekológií, ale zároveň zistiť aj niečo 
viac o novinárskej práci. Program ich dobre 
pripraví nielen na štúdium na stredných či 
vysokých školách. Ale predovšetkým učí 
deti správať sa v symbióze s prírodou, ne-
ničiť životné prostredie a vážiť si ho. Čo je 
nesmierne dôležité, keďže planétu máme 
iba jednu. 

Text a foto: Marek Janičík

ZNOVU SVETOVÍ AJ V ROKU 2022

„ŠRAMOŤÁCI“
A „GOSPELÁCI“ 
OPÄŤ ZAŽIARILI

Tradičné Trojkráľové koncerty Božieho šramotu 
a The Gospel Family patrili v minulosti medzi naj-
vydarenejšie akcie mesta. Preto nás potešilo, že po 
dlhšej prestávke sa tieto koncerty stali opäť súčas-
ťou novodubnickej kultúry. 

Hneď od zverejnenia informácie o koncertoch boli 
lístky  bleskovo vypredané – ta to ich bolo šesť. Patrím 
medzi tých šťastlivcov, ktorým sa ušli, preto by som sa 
rada podelila o nezabudnuteľné zážitky. 

Bola som na predposlednom koncerte a možno by sa 
zdalo, že účinkujúci budú unavení a otrávení, ale opak 
bol pravdou. Od začiatku sa spustila lavína dynamickej 
hudby, vtipu, nápadov a dobrej nálady, ktorá strhla so 
sebou celé obecenstvo. Vynikajúcemu hosťovi Petrovi 
Lipovi prerfektne sekundovali „Gospeláci“ aj „Šramoťá-
ci“ a tiež speváčka Anna Hortová. Aj keď sa nepodari-
lo tento rok dať dokopy bývalé spevácke trio, zostala                         
z neho len Anička, na kvalite to neubralo. Tá svojím 
temperamentom zaplnila celé pódium a úspešne zastala 
aj kolegyne na materskej. 

Žijeme v neľahkej dobe. Spoločnosť je rozdelená                      
a unavená spoločenskou a politickou situáciou a prá-
ve hudba je fenoménom, ktorý dokáže ľudí spájať                                                                                                                   
a vrátiť im emócie. Dokáže v nás prebudiť pocity radosti 
a spokojnosti a naplniť vyprahnuté vnútro pozitívnou 
energiou. Veď čo môže  byť krajšie pre účinkujúcich ako 
vypredané sály, nadšené obecenstvo, spievajúce spolu 
so skvelým Petrom Lipom a záverečné standing ovation. 

Toľko nadšenia a elánu, ktoré ste nám odovzdali, milí 
speváci, hudobníci a všetci zainteresovaní, si zaslúži ve-
likánske ďakujeme. Juraj Hort, robíte to skvele!

Oľga Šebeňová
foto: Pavol Rekem
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Klub slovenských turistov Kolačín organizuje už niekoľko rokov na začiatku 
nového kalendárneho roka Trojkráľový výstup na Markovicu. Keďže ide o zimný 
výstup, očakávaná bola snehová prikrývka, no namiesto nej si takmer dve stov-
ky turistov užili predovšetkým blato, ale aj prekrásne prírodné scenérie a výhľady. 
Opäť nechýbali ani  fi guríny Troch kráľov, ktoré  účastníkom aj zo vzdialenejšieho 
okolia vyčarili úsmev na tvári. Stretli sa priatelia a známi, zaželali si všetko dobré 
do nového roka, zohriali sa pri ohníku a opiekli špekáčiky. Všetci účastníci výstupu 
boli spokojní, že premohli svoju lenivosť po vianočných sviatkoch a strávili opäť 
jeden pekný deň v prírode. Ďakujeme všetkým za organizáciu i účasť a už teraz sa 
tešíme na stretnutie na niektorej z plánovaných akcií KST Kolačín, o ktorých vás 
budeme informovať v nasledujúcich vydaniach novín.

Text a foto: Soňa Kačíková

Margarétka je členkou triatlonového 
klubu Trisport Nová Dubnica a je záro-
veň reprezentantkou Slovenska v triat-
lone. Na základe jej výborných medzi-
národných výsledkov bola v roku 2021 
zaradená do TOP tímu Slovakia (tím naj-
úspešnejších slovenských športovcov), 
do juniorského olympijského tímu a VŠC 
Dukla Banská Bystrica.

Jej sezóna 2022 bola pomerne kompliko-
vaná, sprevádzaná trojmesačným trénin-
govým výpadkom na jar z dôvodu zranenia 
a žiaľ potom, ako sa konečne dostala do 
formy na začiatku leta, ochorela tesne pred 
juniorskými majstrovstvami sveta tak, že 
musela ukončiť celú sezónu.

Napriek tomu absolvovala niekoľko pre-
tekov. Získala domáce tituly v elitnej kate-
górii v šprint triatlone aj akvatlone. V Eu-
rópskom pohári juniorov štartovala iba na 
dvoch pretekoch, z toho jedny vyhrala a na 

druhých skončila na druhom mieste, kde ju 
porazila iba aktuálna juniorská majsterka 
sveta. Na juniorských majstrovstvách Euró-
py v triatlone v poľskom Olsztyne zvíťazila  
v kvalifi kácii a do fi nále postúpila s najrých-
lejším časom. Žiaľ, vo fi nále mala pád počas 
cyklistiky a skončila na 20. mieste.

Potom, čo ochorela, začiatkom leta mu-
sela sezónu, ktorá sa ešte poriadne ani ne-
začala, ukončiť. Od začiatku augusta sa po-
stupne začala pripravovať na nasledujúcu 
sezónu 2023. Jej príprava ale išla tak dobre, 
že sme sa predsa len rozhodli absolvovať 
dvoje preteky koncom septembra. 

Bez tlaku na výsledok, iba pre dobrý po-
cit sa postavila na štart majstrovstiev Euró-
py v triatlone dorastencov (do 17 rokov) vo 
francúzskom La Baule a bolo z toho 6. mies-
to. Posledné preteky sezóny absolvovala                                                                                       
v španielskom Bilbau a boli to majstrovstvá 
Európy v akvatlone (plávanie-beh). So sezó-
nou sa rozlúčila najlepšie ako mohla. Získa-

la titul juniorskej majsterky Európy a v elit-
nej kategórii skončila na druhom mieste. 

Od októbra sa už plne koncentruje na se-
zónu 2023. S prípravou je spojené množstvo 
cestovania  a trénovania v teplejších klima-
tických podmienkach a tak trávi počas zimy 
oveľa viac času v zahraničí ako doma. 

Prvé preteky by mala, pokiaľ všetko pôjde 
podľa plánu, absolvovať už koncom marca 
v španielskej Melille. Vrcholom sezóny by 
mali byť majstrovstvá sveta juniorov v Ham-
burgu.

Ako klub by sme sa chceli poďakovať za 
pomoc a podporu zo strany nášho mesta. 
Mesto nám vytvára výborné podmienky 
hlavne pre plaveckú prípravu a podpora 
zo strany mesta nám pomáha s fi nancova-
ním tak nesmierne náročného športu ako je                                                                       
triatlon.

Jozef Vrábel

TROJKRÁĽOVÁ
MARKOVICA 2023

BOWLINGOVÝ 
TURNAJ ZO JDS

MARGARÉTA VRÁBLOVÁ – OHLIADNUTIE 
ZA TRIATLONOVOU SEZÓNOU 2022

Členovia ZO JDS Nová Dubnica sa zišli 18.januára 2023 
na prvej akcii v novom roku. Prežívali sme najkrajšie 
sviatky roka, Vianoce, ktoré sú nielen tradičný rodinný 
sviatok, ale je o spoločnom prežívaní radosti a utužova-
nia medzigeneračných vzťahov vo vlastnej rodine, ale aj 
mimo nej.        

Bol najvyšší čas urobiť niečo pre zdravie, aby sa čle-
novia prebrali z vianočnej pohody a dokázali, že sú vo 
forme.  Stretli sme sa na bowlingu v Zlatej Reťazi v počte 
56 členov. Jedna časť členov sa zapojila do súťaže a dru-
há časť povzbudzovala súťažiacich pri kávičke, dobrom 
čaji a pivečku. 

Boli vytvorené 4 Dráhy. Súťažiaci vynaložili svoje 
úsilie, aby dobre obstáli pri vyhodnotení súťaže. Medzi  
tých najúspešnejších patria nasledovní: 

Dráha 1:  
Florián  Pavel  93 bodov
Pikit  Vladislav 81 bodov
Lineková  Alena 75 bodov

Dráha 2:
Klištinec Alojz  89 bodov
Ondřejíček Milan 88 bodov
Klobučníková Vlasta 65 bodov

Na záver podpredsedníčka výboru ZO JDS Tonka 
Ďuďáková poďakovala všetkým členom za účasť, ob-
zvlášť  súťažiacim  za dobré výsledky a odmenila ich ma-
lým darčekom. Tešíme sa na ďalšie stretnutie. 

Mária Kariková
foto: Vlasta Klobučníková

ME v akvatlone Bilbao (foto: Trisport Nová Dubnica). Európsky pohár Paňevežys (foto: Europe triathlon).

Európsky pohár Caorle (foto: Silca Ultralite).


