
NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

Jánsky haluškový festival
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Tesne pred prázdninami 
dňa 26. júna 2019 sa uskutoč-
nilo zasadnutie poslancov v 
Kultúrnej besede. Podľa po-
zvánky poslancov čakalo pre-
rokovať 12 bodov programu 
zastupiteľstva. Najdôležitej-
ším bodom bolo prijatie VZN 
mesta Nová Dubnica o mieste                                                                                         
a čase zápisu dieťaťa na pl-
nenie školskej dochádzky 
v základnej škole, o výške 
príspevku za pobyt dieťaťa 
v materskej škole, o výš-
ke príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť 
školského klubu detí, o výš-
ke príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov na činnosť 
centra voľného času, o výške 
príspev- ku v základnej ume-
leckej škole, o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákladov                                                                       
a podmienky úhrady v škol-
ských jedálňach. V súlade                  
s novelou zákona č. 544/2010 
Z. z. o dotáciách  bolo potrebné 
schváliť nové VZN, ktoré rieši 
úpravu poplatkov zákonných 
zástupcov v školských jedál-
ňach pri materskej a základnej 
škole. Novela zákona umožňu-
je dieťaťu stravovať sa v škol-
ských jedálňach s prispením 
štátnej dotácie na jedno jedlo 
a jedno dieťa, ktorej výška je 
1,20 € na každý deň, v ktorom 
sa dieťa zúčastnilo výchovno-
-vzdelávacej činnosti v mater-
skej škole alebo vyučovania 
v základnej škole a odobralo 
obed. Pokiaľ je schválený fi -

nančný limit nižší ako je výška 
dotácie, zostávajúci rozdiel je 
možné použiť na doplnkové 
jedlo (ovocie a pod.) alebo na 
prevádzkové (režijné) náklady 
školského zariadenia. S účin-
nosťou od 01. 09. 2019 sa mení 
fi nančné pásmo na nákup 
potravín na jedno jedlo podľa 
vekových kategórií stravníkov. 
Školské jedálne predškolského 
a školského zariadenia v zria-                                                                             
ďovateľskej pôsobnosti mesta 
Nová Dubnica boli zarade-
né do druhého pásma. Deti                        
v materskej škole budú platiť 
za celodennú stravu 1,45 €,                  
žiaci – 1. - 4. ročníka – 1,15 €                   
a  žiaci 5. - 9.  ročníka – 1,23 €. 

Zákonný zástupca bude 
uhrádzať režijné náklady vo 
výške 20 € za školský rok, kto-
ré sa rozpočítajú nasledovne - 
10 € v mesiaci október a 10 €                                                                          
v mesiaci január kalendár-
neho roka. Zákonný zástup-
ca dieťaťa a žiaka je plne 
zodpovedný za odhlasovanie                            
a prihlasovanie dieťaťa a žiaka 
zo stravy. Spôsob odhlasova-
nia a prihlasovania ostáva                  
v platnosti v zmysle školské-
ho poriadku materskej školy 
a základnej školy. Zo stravy je 
nutné sa odhlásiť deň vopred, 
najneskôr do 14,00 hod. v dni 
predchádzajúcom dňu, kedy 
stravník neodoberie stravu 
(obed). 

(pokračovanie na 2. strane)

Spomienky na detstvo môžu byť šťastné alebo bolestné. 
V dôsledku skúseností z detstva sa môže stať, že reagujeme občas 
iracionálne, čo môže životného partnera veľmi znepokojovať. 
Zo zranení z detstva vyplývajú dve nebezpečenstvá: 
1. Pocit beznádeje – už sa nezmením, som obeť, môžu za to moji 
rodičia. Nesmieme sa zbaviť zodpovednosti, keď aj nesieme 
zranenia z minulosti. Vždy sa môžeme slobodne rozhodnúť 
vyjsť zo seba a otvoriť sa potrebám iných, vrátene svojho 
partnera.
2. Nedostatok pochopenia zo strany partnera, ktorý skôr 
obviňuje než pomáha. Uzdravenie je možné, ale veľakrát 
vyžaduje viac času. Kto bol hlboko zranený, môže potrebovať 
pomoc skúseného poradcu. V procese uzdravovania veľmi 
pomáha láska, povzbudzovanie a modlitby partnera.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Už si musíme pomaly zvykať, 
že letné mesiace bývajú po-
riadne horúce a nielen oby-
vatelia, ale aj okolitá fl óra 
sa v mnohých prípadoch so 
zvyšujúcimi teplotami ťažko 
vyrovnáva. Zaprší len zried-
ka a tento nedostatok vlahy 
je vidieť aj na mestských 
trávnatých plochách.

Preto sa vedenie mesta 
rozhodlo uvoľniť fi nančné pro-
striedky na vybudovanie závla-
hového systému ma Mierovom 
námestí a ďalších trávnatých 
plochách. Iste ste si všimli, že 
na Mierovom námestí v jej se-

vernej časti prebiehajú práce 
na položení rozvodov závlaho-
vého systému. Práce by mali 
byť hotové v priebehu mesia-
ca júl a celkové náklady podľa 
zmluvy o dielo predstavujú 
9.807,72 eur s DPH. Veríme, 
že prevádzkou závlahového 
systému bude trávnatá plocha 
na Mierovom námestí vždy 
zelená a tým aj celková klíma 
pre občanom, ktorí tak radi se-
dávajú na okolitých lavičkách 
prijateľnejšia.

To ale nie je všetko. Závla-
hový systém je vybudovaný aj 
na futbalovom ihrisku v Novej 
Dubnici a v Kolačíne. Nákla-

dy na vybudovanie závlahy na 
futbalovom ihrisku v meste 
boli podľa zmluvy o dielo vo 
výške 14.650,40 eur s DPH. 
Zdroj vody na polievanie je zo 
studne, hĺbka vrtu 18 bežných 
metrov. Náklady na studňu                 
a technologické vybavenie sú 
v objeme 8.071,76 eur s DPH. 

Na futbalovom ihrisku v Ko-
lačíne náklady podľa zmluvy 
o dielo boli vo výške 14.189,04 
eur s DPH. Zdroj vody na 
polievanie je tiež zo studne, 
hĺbka vrtu 31 bežných met-
rov. Napriek tomu je slabšia 
výdatnosť a z tohto dôvodu je 
voda najskôr prečerpávaná do 

nádrže s objemom 10 m³ a od-
tiaľ ide do samotného zavlažo-
vacieho systému. Náklady na 
vŕtanú studňu a technologické 
vybavenie predstavujú čiastku 
10.612,92 eur s DPH.

Rozvody potrubia a samot-
nú závlahu realizovala fi rma 
Lotos – garden s.r.o. z Tren-
čína. Vybudovanie studní za-
bezpečovala spoločnosť VRTY 
s.r.o resp. Vrty – Mont s.r.o. 
obe z Nemšovej.

Ján Krumpolec
oddelenie výstavby a dopravy

Nový závlahový systém na Mierovom 
námestí a futbalových ihriskách

Práce na Mierovom námestí sú v plnom prúde - realizujú sa výkopy a ukladajú sa rozvody závlahového systému.

Na mestskom futbalovom ihrisku a tiež na futbalovom ihrisku v Kolačíne je závlaha už funkčná.
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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
(pokračovanie z 1. strany)

Ak sa stravník nemôže do-
staviť na obed z akéhokoľvek 
dôvodu a nebol vopred odhlá-
sený (napr. z dôvodu akútnej 
zmeny zdravotného stavu), je 
potrebné si v tento deň prísť     
s obedárom po obed. V prípa-
de neodhlásenia dieťaťa alebo 
žiaka zo stravy, je rodič povin-
ný uhradiť poplatok za jedlo vo 
výške stanoveného fi nančného 
pásma za každý deň, v ktorom 
sa dieťa nezúčastní vzdeláva-
cieho procesu v škole. 

V ďalšom bode poslanci zo-
brali na vedomie upozornenie 
prokurátora a schválili postup 
pri prevodoch nehnuteľného 
majetku v intenciách poda-
ného upozornenia prokurá-
tora. V oblasti protipožiarnej 
ochrany mestské zastupi-
teľstvo poverilo Rudolfa Žáka 
na vykonanie preventívnych 
protipožiarnych kontrol v ob-
jektoch na území mesta Nová 
Dubnica. Poslanci ďalej schvá-
lili dodatok č. 12 k Zásadám 
hospodárenia s majetkom 
mesta. Táto zmena sa dotý-
ka hlavne prevodu pozemkov 

časti IBV Miklovky, kde vlast-
níci rodinných domov (RD) 
mali možnosť požiadať mesto 
o odpredaj pozemkov pred, 
za alebo vedľa rodinných do-
mov. Dodatok upravuje cenu 
z pôvodných min. 10 eur/m2 
(pozemok pred RD) a 5 eur/
m2 (za pozemok za RD) na 
min 20 eur/m2  (pozemok pred 
RD) a 10 eur/m2 (za pozemok 
za RD). V ostatných bodoch 
poslanci súhlasili s predajom 
pozemkov v mestskej časti Ko-
lačín na Ul. Odbojárska man-
želom Škrabalovým o výmere 
59 m2 za kúpnu cenu 20 eur, na 
Ul. Slobody Milanovi Dudášovi 
s manželkou o výmere 69 m2 
za kúpnu cenu 20 eur/m2. Po-
sledným bodom bol odpredaj 
pozemku na Ul. Slobody a to 
Pavlovi Krejčíkovi o výmere 25 
m2, Milanovi Mikušovi o výme-
re 10 m2 a Marte Kotlárikovej 
o výmere 7 m2. Všetkým trom 
za cenu 20 eur/m2. 

Celý zápis z rokovania 
mestského zastupiteľstva 
nájdete na internetovej 
stránke mesta www.nova-
dubnica.sk.

Oceňovanie
najlepších žiakov

Dňa 26. 6. 2019 sa uskutočnilo oceňovanie najlepších žiakov 
školských zariadení nášho mesta za výborné výchovno-vy-
učovacie výsledky, úspechy na súťažiach a vzornú reprezen-
táciu školy a mesta Nová Dubnica  v školskom roku 2018/2019. 

Primátor mesta Peter Marušinec, ich srdečne privítal v obrad-
nej sieni mestského úradu a odovzdal oceneným žiakom diplom 
a knihu. Všetci ocenení sa podpísali aj do pamätnej knihy nášho 
mesta. 

Ocenení žiaci: 
Základná škola, J. Kráľa 33/1, Nová Dubnica:
Daniela Lichvárová, Jakub Szabo, Natália Vranová, Jakub Gálik.

Súkromná základná škola, SNP 366/96, Nová Dubnica:
Peter Vavrinec, Jonáš Štepita.

Spojená škola sv. J. Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica:
Janka Bulková, Michal Sadloň, Terézia Vaľková, Dominika Ada-
míková.

Základná umelecká škola Š. Baláža, P. O. Hviezdoslava 13/4, 
Nová Dubnica: 
Lenka Vranová, Natália Vranová, Jakub Pecen, Martin Vančo.

Centrum voľného času, P. O. Hviezdoslava 13/4, Nová                         
Dubnica:
Karolína Bložonová.

Srdečne všetkým gratulujeme. 

Mgr. Zuzana Vanková, vedúca OSVaŠ MsÚ

Ocenení žiaci - nech sa vám darí aj naďalej!
Foto: Peter Jelínek

Zdravý životný štýl a pesto-
vanie tela je trendom dneš-
nej doby a vyznávajú ho aj 
mnohí Novodubničania. Na 
ich podnet vyčlenilo mesto 
peniažky na dobudovanie 
tohto typu ihriska v Sade 
Duklianskych hrdinov (za 
Tescom) a spoločnými sila-
mi boli zvolené aj jednotlivé 
prvky a zostava na cvičenie. 

Street workout zostavu, ako 
aj fi tness posilňovacie stroje, 
do exteriéru vyrobila a osadi-
la spoločnosť Veríme v zába-
vu s.r.o. z Trenčína v celkovej 
cene 13.195,20 € s DPH. Na 
šiestich outdoor fi tness prv-                                                                           
koch(ako ich odborníci na-
zývajú) v zložení: eliptický 

trenažér, veslovací trenažér, 
trenažér chôdze, posilňova-
cí stroj na hrudník – výtlak, 
posilňovač brušných svalov, 
posilňovač nôh a surfboard, si 
každý môže precvičiť celé telo, 
a ak mu nestačí, presunie sa 
o kúsok ďalej na street work- 
out zostavu (ešte odbornejší 
termín, že?), kde na hrazdách, 
bradlách, rebrinách zosta-
vených v rôznych výškach                     
a kombináciách môže posilne-
nie svojho tela doraziť na ma-
ximum (o tom, čo je to street 
workout a aké cviky sa dajú vy-
konávať na zostave, si môžete 
nájsť množstvo článkov a videí 
na internete).  

Už počas niekoľkých dní od 
osadenia prvkov sa ukázalo, 

že ihrisko bude slúžiť všetkým 
vekovým kategóriám, pretože 
každý si môže vybrať taký pr-
vok a intenzitu cvičenia, ktorá 
mu je pochuti. 

K ihrisku pribudne nádoba 
na odpad a lavička. Veríme, že 
každý bude užívať ihrisko tak, 
aby prvky slúžili bez poškode-
nia čo najdlhšie, že z ihriska sa 
nebude do diaľky šíriť hlučná 
hudba či výrazy, z ktorých cit-
livejším občanom vstávajú vla-
sy dupkom.  Tak teda – cviče-
niu zdar a vidíme sa na fi tness 
a street workout ihrisku!

Ak uprednostňujete skejt        
a navštevovali ste Skate-ihris-
ko na Trenčianskej ulici pri 
„čínskom múre“, asi viete, že 
došlo k jeho preloženiu na Uli-

cu P. O. Hviezdoslava k futba-
lovému štadiónu. Veríme, že aj 
na novom mieste sa bude tešiť 
takému záujmu ako doposiaľ.

Katarína Bašná

Fitness a street workout fi čí aj
v Novej Dubnici

Nové ihriská sa tešia veľkému záujmu. Skejt si po novom vychutnáte pri futbalovom štadióne.

Organizátori 12. ročníka  
Jánskeho haluškového fes-
tivalu, členovia Klubu slo-
venských turistov Kolačín              
v spolupráci s mestom Nová 
Dubnica, sa na sobotu 22. 
júna pripravovali už niekoľ-
ko týždňov vopred. 

Predpoveď počasia sľubova-
la pekné počasie, ktoré je vždy  
prísľubom príjemne strávené-
ho dňa. Priestor v okolí Kul-
túrneho domu Kolačín nebolo 
možné využiť naplno, pretože 
hasiči z Kolačína si upravujú 
terén na tréningy pred hasič-
skými súťažami, a preto sa 
využili aj priestory kultúrneho 
domu, čo sa neskôr ukázalo 
ako šťastné riešenie. 

Od skorého rána sa postup-
ne zišli členovia jednotlivých 
tímov - haluškári, gulášnici, 
výčapníci, zvukári, animátor-
ky, domáce pekárky, prevažne 

členky Jednoty dôchodcov                           
z Kolačína. Všetci sa snažili, 
aby o 10. hodine bolo všetko 
pripravené pre prvých ná-
vštevníkov, ktorí prichádzali 
nenápadne, postupne ich bolo 
okolo 1500 a zaplnili celú plo-
chu v okolí kultúrneho domu.

Deti s rodičmi smerovali 
do kultúrneho domu, kde na 
nich čakali atrakcie. Čakáreň 
bola vyčlenená na maľovanie 
na tvár a pred kultúrnym do-
mom boli pripravené hracie 
stanovištia. Za súťaže ich ča-
kali sladké odmeny.  Mnohí  si 
vyskúšali jazdu na koni. Veľ-
kou atrakciou bol bublifukový 
automat, ktorý chŕlil bublinky 
do okolia. 

Tí, ktorí prišli bez detí, sme-
rovali k niektorému zo stánkov 
s občerstvením. Všetci sa však 
tešili najmä na vynikajúce slo-
venské halušky alebo guláš. 
Čapovalo sa pivo Svijany i ko-

fola, k tomu  hrala hudba, vša-
de priatelia a známi a navôkol 
výborná nálada. 

Radosť mali aj organizá-
tori. Koláče sa vypredali už 
okolo poludnia a kuchárom 
sa podarilo predať 1133 porcií 
halušiek, 265 porcií gulášu a aj 
niekoľko porcií klobás. Krát-
ko popoludní sa predviedli už 
tradične Trombitáši Štefáni-
kovci a na svoje vystúpenie sa 
pripravovali deti z folklórneho 
súboru Kolíska. 

Počasie však rozhodlo, že 
všetko bude inak. Viac ako 
hodinový vytrvalý dážď ďalšie 
vystúpenia pod holým nebom 
neumožnil, ale mnohých náv- 
števníkov, ukrytých pod stan-
mi a v kultúrnom dome, neod-
radil úplne. Po chvíli sa všetko 
vrátilo do normálu a zábava 
podporená Ľudovou hudbou 
Váh mohla pokračovať. 

Popoludnie patrilo deťom       

i dospelým a tradičným súťa-
žiam, akými boli preťahova-
nie lanom, súťaž v pití kofoly 
a piva či točenie okolo suda                            
s dojazdom do cieľa.  So zotme-
ním sa okolie kultúrneho 
domu postupne vyprázdnilo      
a začalo sa  s upratovaním. Po-
máhali aj mnohé deti. O tom, 
že sa tu  voľačo dialo, svedčili 
len haldy plastového odpadu                                                       
a unavení organizátori, kto-
rých však tešil pocit radosti, 
že sa to celé vydarilo k spo-
kojnosti ľudí, na počesť pa-                                                                              
miatky Janka Uličného – au-
tora myšlienky. Poďakovanie 
patrí aj DHZ Kolačín a spon-
zorom podujatia, pracovní-
kom MsÚ v Novej Dubnici                              
a vedeniu mesta za podporu. 
Už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutie o rok.

-sk-

Jánsky haluškový festival
neprekazil ani dážď

Po daždi pokračoval Jánsky haluškový festival súťažami. Pre najmenších boli pripravené viaceré zábavné stanovištia.
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Tento článok vznikol na 
základe podnetu od obyva-
teľa mesta, ktorý navrhol: 
„Dobrý deň, mal by som pre 
Vás námet do nového čís-
la  Novodubnických zvestí. 
Bývam na Trenčianskej 726                            
a v tomto kalendárnom 
roku je v nočných hodinách 
(po 22.00 h) počuť špecifi c-
ký piskot nejakého vtáka 
na celé okolie. Na interne-
te sa mi podarilo dohľadať                                                         
a zrejme ide o kuvika. Rád 
by som sa dozvedel o tomto 
dravcovi nové informácie                    
(v čom je prospešný) a či 
napríklad nehrozí jeho pre-
množenie v Novej Dubnici. 
Nakoľko z jedného nočného 
piskotu v okolí Súkromnej 
základnej školy sa ich sta-
lo viacero už aj v ulici Pod 
Bôrikom.“
 

S kolegynkou, s ktorou ven-
číme psy v tomto „rajóne“, sa 
zaujímame o toto pomerne 
hlučné a intenzívne hvízda-
nie už druhý či tretí rok. Keď-
že ona mala tú výsadu, že zo 
štvrtého poschodia svojho 
bytu mohla z okna nakúkať do 
hniezda, z ktorého sa píska-
nie ozývalo, vedeli sme, že ide                                                                           
o sovy.  Mláďatá týchto noč-
ných dravcov vypiskovali už 
minulý rok v Komenského 
sadoch, Pribinových sadoch 
a pomedzi panelákmi, kto-
ré sú najbližšie ku Kolačínu.                                           
V tomto roku ostali verné 

panelákom okolo súkromnej 
školy a domova pre seniorov 
a rozšírili svoje pôsobisko aj 
na ulicu Pod Bôrikom. Niek-
torí obyvatelia vítajú týchto 
nových operených obyvateľov 
nášho mesta s radosťou (hlav-
ne tí, ktorí nemáme týchto 
hlučných ponocovačov pod 
oknami), niektorí sú však z ich 
príchodu a hlavne zo zvuko-
vého prejavu na nervy – tento 
intenzívny a opakovaný nočný 
piskot nepodporuje pokojný 
spánok ľudských tvorov býva- 
júcich v okolí hniezd.
 
Poďme si teda povedať, kto 
nám to robí ten randál, prečo 
to robí, dokedy to bude robiť 
a či  je to v poriadku.
Opäť vďaka kolegynke Peťke 
vieme, kto to je – podľa nás 
je to sova myšiarka ušatá (la-
tinsky Asio otus) – aj ona so 
synom googlila na interne-
te          a podľa typu pískania 
hlasujeme za myšiarku. Aj z 
dostupných odborných člán-
kov sme zistili, že je to druh 
sovy, ktorý často využíva na 
hniezdenie aj mestá. Podľa 
vzoru kukučky si táto prefíka-
ná ušatá sova nestavia vlastné 
hniezdo, ale využíva hniezda 
iných druhov, často blízko 
ľudských obydlí, niekedy hni-
ezdi aj v dutinách stromov či 
v búdkach zavesených na stro-
moch. Spolu s ďalším dravým 
vtákom -  sokolom myšiarom, 
najčastejšie spestruje život na 

sídliskách. Mladé sovičky sa 
ozývajú hlasným pískaním pri 
zotmení a v noci. Prečo? Pý-
tajú papať – ako kaž- dé mláďa. 
Po pár týždňoch vylihovania v 
hniezde totiž vyletia z hniezda 
a preletujú  v okruhu niekoľ-
kých metrov od hniezda  z ko-
nára na konár. A aby ich určite 
mama či tata našli a naplnili 
im zobáčiky mňam mňam 
myškou, hmyzom či inou dob-
rotou, tak sa ozývajú. Nahlas, 
dôrazne                               a v krát-
kych intervaloch. Našťastie, 
toto zvučné obdobie trvá pár 
týždňov, kým sú mladé sovič-
ky pripravené osamotniť sa a 
potravu si zháňať samostatne.  
 
Aby sme boli o myšiarkach 
ešte viac informovaní, tak 
mám ešte niekoľko zaujíma-
vostí.
Je to stredne veľká sova, štíh-

la, s hmotnosťou do 400 g a roz-
pätím krídel do 100 cm, samec 
je menší ako samica, vyskytuje 
sa na celej severnej pologuli,   
u nás je to bežne sa vyskytuj-
úca sova s nízkym stupňom 
ohrozenia. Tak ako všetky dru-
hy sov, má aj myšiarka ušatá 
skvele vyvinutý sluch a zrak, 
svoju korisť dokáže dokonca 
lokalizovať aj v úplnej tme. 
Vtipné je, že k dobrému sluchu 
jej napomáha, že má „nakri-
vo“ uši – ľavú ušnú dutinu má 
vyššie ako pravú. Vidí výborne 
na väčšie vzdialenosti, ale na 
blízko  by potrebovala okulia-
re. Charakteristickým znakom 
myšiarky ušatej sú dlhé perá 
okolo uší, ktoré však, hoci tak 
vyzerajú, nemajú žiadny po-
diel na lepšej kvalite sluchu. 
Ostré pazúry a ostrý zahnutý 
zobák sú vhodnými zbraňami 
na získanie potravy - okrem 
hlodavcov (lovia myši, hrabo-
še a mladé potkany), ktoré sú 
základom ich stravy a preto 
sú sovy považované za veľ-
mi užitočné,  lovia aj hmyz, 
žaby, malé vtáky, dokonca aj 
veveričky. Hniezdi obvykle 1x 
ročne, kladie 3 -7 vajec. Dospe-
lé myšiarky nie sú príliš ureč-
nené, takže ich húkanie nás 
neruší. Premnožená určite nie 
je, jej presun do miest je skôr 
spojený s lepšou dostupnosťou 
potravy  a hniezd. Ohrozuje 
ju, tak ako všetky dravé vtáky, 
používanie pesticídov v poľno-
hospodárstve. Všetky druhy 
sov sú zákonom chránené. 
Veríme, že Novodubničania sú 
tolerantní a rušenie nočného 
pokoja  tých pár týždňov neja-
ko zvládnu – trebárs so štupľa-
mi v ušiach. Nič iné nám totiž 
nezostáva – hliadke mestskej 
polície sa im asi uložiť blokovú 
pokutu nepodarí.

Katarína Bašná
oddelenie život. prostredia

Tak trochu náhodou som 
bola skontrolovať vrecia                  
s odpadom, ktoré sa odvá-
žajú z letného kúpaliska Let-
ka a s nemým úžasom  som 
musela skonštatovať dve 
veci: „Na kúpalisku v sezóne 
vzniká naozaj dosť odpadu“ 
a „Na kúpalisku sa naozaj 
dosť zle triedi odpad“.

Keďže aj letné kúpalisko je 
súčasť Novej Dubnice a užíva-
me ho najmä Novodubničania, 
zdá sa mi normálne, že to, čo 
platí inde v meste – teda, že 
odpady, ktoré vyprodukujem, 
si mám aj roztriediť a vhodiť do 
príslušného kontajnera, aby čo 
najmenej môjho odpadu po-
škodzovalo životné prostredie 
na skládke odpadu – platí aj na 
kúpalisku.

Aby som vypátrala, pre-
čo je na kúpalisku odpadový 
problém, prekonala som sa 
a navštívila som za plného 
denného svetla v mojom, v 
plavkách obnaženom, vekom 
poznačenom tele našu Letku. 
Hneď po vstupe  ma privíta-
la hustá sieť nádob na odpad 
– stoja pekne po dvojiciach, 
žlté veko vedľa červeného, s 
nápismi PLASTY a ZMESO-
VÝ ODPAD. To, že žlté veko 
je typické pre zber plastov, by 
sme mali mať zakódované za 
tie roky triedenia nielen  v hla-
ve, ale v každej bunke nášho 
tela, takže nápis PLASTY 
je len čerešničkou na torte. 
Červené veko sa síce podľa 
európskych dohovorov o od-
pade spája s triedením kovov, 
ale v tomto prípade označe-
nie nápis ZMESOVÝ ODPAD 
hovorí zrozumiteľnou rečou, 
čo tam treba vhadzovať  (ako 
mi bolo vysvetlené prevádz-                                                                                
kovateľmi kúpaliska, tento 
typ nádoby nebol ponúkaný 
s čiernym vekom). Keďže                               
v prevádzkach, ktoré ponúkajú 
občerstvenie na kúpalisku, 
nepredávajú tovar balený                         
v skle či kovoch, prevádzkova-
teľ kúpaliska nerozmiestnil od-
padové nádoby na tento druh 
odpadu.  

Na základe zisteného sto-
jím pred fi lozofi ckou otáz-
kou: PREČO,  keď sú nádo-
by, ktoré umožnia vytriediť 

plasty, ktorých je z nápojov, 
sladkostí či slaností a iných 
občerstvení vrátane dob-
re vychladeného piva naj-                
viac, na kúpalisku osadené 
a rozmiestnené v dostatoč-
nom počte, takže plasty je 
možné triediť ľavou zadnou, 
PREČO sú plastové odpa-
dy v nádobách určených na 
zvyškový zmesový odpad                              
a naopak – prečo zvyšky jed-
la a nápojov znečisťujú plas-
ty v nádobe so žltým vekom?  

Po položení tejto zásadnej 
otázky nastala fáza sledova-
cia: sťahujúc brucho a tváriac 
sa, že sa opaľujem a iné mám 
v paži, som jedným očkom sle-
dovala podozrivé osoby – čiže 
všetkých ostatných návštev-
níkov kúpaliska – čo a ako od-
hadzujú do týchto košov. Prvý 
objekt: mamička s dieťaťom. 
Ku košom sa priblížili spolu 3x 
počas doby cca. 5 minút, zaho-
dili: 1x špinavý kúsok obrúska 
z hotdogu – neomylne do koša 
so ŽLTÝM VEKOM, 1x zvyšok 
hotdogu (asi nechutil) – opäť 
do koša so ŽLTÝM VEKOM, 
1x detská plienka  použitá – do 
tretice vyhráva obľúbený kôš 
so ŽLTÝM VEKOM! 

Po tejto pre mňa depresív-
nej skúsenosti som radšej ex-
periment okamžite ukončila 
so záverom, že buď sa mamič-
ke zdalo slniečkovo žlté veko 
koša vhodnejšie pre letné ob-
dobie, alebo existuje ešte ve-
decky  neoverená možnosť, že 
spolu s vyzlečením niekoľkých 
vrstiev oblečenia zároveň od-
hadzujeme aj naše civilizova-
né návyky, napríklad na triede-
nie odpadu. 

Ak to tak nie je a dokážeme 
byť aj v plavkách za „ekosluš-
ňákov“, prosím vás – pri ďalšej 
návšteve kúpaliska si dobre 
prečítajme nápisy na nádo-
bách na odpad  a „triafajme“ 
s odpadom do správneho koša.  
Veď každý správny  Novodub-
ničan triedi  odpad bez ohľadu 
na ročné obdobie, psychické 
rozpoloženie, politický a nábo-
ženský svetonázor. A už vôbec 
nezáleží na tom, či je v plav-
kách, teplákoch či úplne bez!

Katarína Bašná
oddelenie život. prostredia

Sovy nevedia, že nemajú
rušiť nočný pokoj

Prečo na kúpalisku 
viazne triedenie
odpadu? 

Myšiarka ušatá - druh sovy, ktorý často využíva na hniezdenie aj mestá. Zdroj: https://www.
expres.sk/43071/sovy-nekrmte-uzite-si-koncert/

Zdroj: https://www.dravce.sk/web/images/press/2008-07-22/mla-
de_mysiarky_usate_foto_Stanislav_Harvancik.jpg

Odpad musíme triediť aj na kúpalisku! K dispozícii je 
množstvo nádob označených príslušnými nápismi.

Vážení klienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, že v období od 
29. 7. 2019 do 9. 8. 2019 (vrátane), bude Bytový podnik m.p.o., 
Nová Dubnica zatvorený z dôvodu čerpania celopodnikovej 
dovolenky zamestnancov. 

V prípade rýchleho zásahu na odstránenie poruchy, sú tele-
fónne čísla uvedené na oznámení o dôležitých telefónnych čís-
lach vo vchodoch bytových domov a na webovej stránke Bytové-
ho podniku m.p.o., Nová Dubnica – www.bp.novadubnica.eu.
Za porozumenie ďakujeme.

Ing. Jaroslav Šlesar
riaditeľ Bytového podniku m.p.o. Nová Dubnica

Oznámenie o čerpaní dovolenky

Otváracie hodiny zberného dvora v Novej Dubnici:

Pondelok:
Utorok:
Streda:

Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 17:00 hod.
7:00 – 16:00 hod.
7:00 – 16:00 hod.
9:00 – 13:00 hod.

Otváracie hodiny zberného dvora
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Ďalšie úspešné
podujatie v CVČ

Opäť po roku CVČ zorgani-
zovalo pre širokú verejnosť 
mesta Nová Dubnica podu-
jatie Cesta rozprávkovým 
lesom. 

Slnečné počasie prilákalo 
do lesa veľa mladých ľudí, detí, 
rodičov, známych, ale i staršiu 
generáciu. Tradične ich už         
v lese čakali deti prezlečené 
za rozprávkové bytosti. Ako 
prvá sa  predstavila rozpráv-
ka Zlatovláska a tri medvede, 
v ktorej deti pomáhali upra-
tať Zlatovláske neporiadok                             
v domčeku. Najmenších naj-   
viac zaujalo bábkové divadiel-
ko Prasiatko Peppa. Rozpráv-
ka Shrek zasa roztancovala                                                 
a pobavila mnohé deti. Ako sa 
žije v ZOO a aká je túžba zvie-
rat vrátiť sa do divočiny, mohli 
deti vidieť v rozprávke Ma-
dagaskar. Červená čiapočka, 

rozprávka Ťahal dedko repku, 
ale i  Koza rohatá, pobavili deti 
a svojím príbehom im vyčarili  
úsmev na tvári. 

V cieli všetky deti privítal 
šašo JAŠO, ktorý sa prihovoril 
deťom, odmenil ich sladkosťou 
a pozval ich na zábavné nafu-
kovacie atrakcie. Maľovanie 
na tvár, DJ a chutné občer-
stvenie nechýbalo ani tento 
rok. 

Cesta rozprávkovým lesom 
splnila naše očakávania, deti 
odchádzali spokojné, s poci-
tom pekne prežitého slnečné-
ho dňa. 

Chceme veľmi pekne poďa-
kovať deťom, rodičom, zná-
mym a priateľom, ktorí nám 
pomáhali s prípravou a organi-
zovaním tohto podujatia.

CVČ

DYCHOVÁ HUDBA LIESKOVANÉ
Sobota 17. 8. o 17.00 hod. 
Dom kultúry Kolačín 

Dychová hudba Lieskované pôsobí v obci Moravské Lieskové 
ležiacej pod úpätím vrchu Veľká Javorina v okrese Nové Mes-
to nad Váhom. V obci má dychová hudba vyše 100-ročnú tra-
díciu. Účinkovali  v mnohých krajinách Európy a pravidelne                                
v Českej republike. Prezentovali sa v televíznych a rozhla-
sových médiách ( napr. relácie Slovensko v notách, Zahrajte 
mi takúto, Senzi Senzus, Anderov rebriňák, Záhorácka búda, 
Dychparáda Hviezdy FM ). Najväčším úspechom Lieskovanov  
je,  že  od  svojho vzniku sú  výbornou partiou, ktorú spája láska 
k dychovej hudbe a úžasné priateľské vzťahy.  

      
                                                                                                                       

BLUEGRASSOVÝ VEČER
Sobota 17. 8. o 19.00 hod. 
Amfík Pub
 
Bluegrassový večer je príjemným stretnutím bluegrassových 
nadšencov, na ktorom si budete môcť vypočuť slovenské a čes-
ké bluegrassové skupiny Tieň, The New Old Tradition, Blue-
land a New River Train, ktoré vám predstavia tradičný, ale aj 
moderný súčasný bluegrass. 

KMEŤOVCI
Nedeľa  25. 8. o 17.00 hod.  
parčík pri Kultúrnej besede 
 
Máte radi slovenský folklór? Vynikajúca cimbalová muzika na 
čele s cimbalistom Michalom Balážom vám zahrá slovenské 
ľudové piesne, rómske piesne a evergreeny Karola Duchoňa.   

DIEVČENSKÝ SAXOFONOVÝ ORCHESTER 
Z LUHAČOVÍC
Sobota 31. 8. o 16.00 
parčík pri Kultúrnej besede      

Dievčenský saxofónový orchester  založil Vladimír Schlim-
bach v roku  1972 v Luhačoviciach. Kapela vám zahrá ever-
greeny, staré české hity ale aj rezké slovenské čardáše.

Vstup na všetky programy Novodubnického kultúrneho leta voľný. Zmena programu vyhradená.
Informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484 kl. 110, 112,
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Novodubnické Kultúrne Leto

august 2019
Aj takéto milé zvieratká sme mohli stretnúť v našom lese.

Tanec ich baví i počas prázdnin.

Cesta Tanečníka - taký majú 
názov tanečné tábory v No-
vej Dubnici a v Púchove, pod 
vedením tanečnej školy LT - 
Len Tanec.
 

Na základe úspešného tábo-
ra z minulého roka sa chalani 
rozhodli tento rok pokračovať. 
A to až v podobe dvoch turnu-
sov v Novej Dubnici a jedného, 
v už spomínanom Púchove. 

Cieľom tábora bolo nabrať 
počas týždna čo najviac ta-
nečných skúseností. A to sa aj                                                                           
v mnohých prípadoch podari-
lo. V jednom tábore sa každé 
dieťa naučilo štyri choreo-
grafi e, z ktorých bola jedna 
spoločná pre všetky deti. Pro-
gram bol veľmi pestrý, nakoĺ-
ko okrem každodenného tan-
covania boli deti napríklad aj 
na  kúpalisku, išli na výlet do 
prírody, opekačka, vozenie na 
detských štvorkolkách, alebo 

v samom závere, absolvovali 
niektorí svoje prvé vystúpenie 
pred publikom, a to priamo na 
námestí.

Úplné ukončenie tábora 
bolo v sobotu ráno v Trenčíne 
v gymnastickej hale, kde mali 
deti z piatka na sobotu pre-
spávačku, ktorej súčasťou boli 
súťaže a hry. Táborov sa spolu 
zúčastnilo až 154 detí. Do bu- 
dúceho roka chystajú  ďalšie 
pokračovanie týchto úspeš-
ných táborov s názvom -  Cesta 
Tanečníka.

Čoskoro tanečná škola ot-
vorí svoje brány do ďalšieho 
tanečného roka. Prezradili 
nám, že v Novej Dubnici chys-
tajú nábor nových členov, a to 
dňa 27. 9. 2019 v čase od 15.00 
-  18.00 hod. priamo na námestí 
v Novej Dubnici. 

LT - Len Tanec

Cesta tanečníka
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Šťastná sedmička
V dňoch 28. až 30. 6. 2019 
sa v Novej Dubnici konal 
siedmy Medzinárodný fes-
tival dychových orchestrov 
a mažoretiek. Dokopy sa 
na novodubnickom námes-
tí vystriedalo pri rôznych 
vystúpeniach približne 400 
muzikantov a 80 mažoretiek. 

Všetko to začalo už v pia-
tok, kedy bol festival ofi ciálne 
otvorený primátorom Novej 
Dubnice Petrom Marušincom. 
Krátko sa predstavili všetky 
hosťujúce súbory a v závere 
ako prísľub na nedeľný monst-
re koncert zahrali všetci spo-
ločne pochod Karola Pádivého 
Vlasti zdar. Program pokračo-
val hodinovým koncertom DH 
Vlčovanka a až do 22. hodiny 
efektným vystúpením domá-
ceho súboru Boží šramot. 

V sobotu doobeda sa tóny 

dychoviek rozozneli zo všet-
kých kútov Novej Dubnice         
a  hudobníci i mažoretky sa 
opäť stretli na námestí s krát-
kym programom. Poobede no-
vodubnickí poslucháči ocenili 
koncertné vystúpenia súborov. 
Koncerty sa konali v sobotu aj 
nedeľu nielen v Novej Dubnici, 
ale aj v Trenčianskych Tepli-
ciach. V sobotný večer až do 
polnoci bola v centre mesta 
diskotéka ako odmena pre  
účinkujúcich a tiež domácich 
návštevníkov. V nedeľu pod-
večer sme  sa opäť stretli  na 
novodubnickom námestí a po 
krátkej prezentácii súborov, 
ďakovných prejavoch a pre-
vzatí spomienkových ocenení 
od mesta Nová Dubnica, prišlo 
k vyvrcholeniu festivalu, keď 
všetky orchestre zahrali spo-
ločne 5 skladieb. 

Ostáva nám ešte kúsok 

priestoru na poďakovanie tým, 
ktorí podporili toto podujatie, 
či už fi nančne alebo orga-
nizačne. Ide predovšetkým                                             
o mesto Nová Dubnica na čele 
s primátorom Petrom Maru-
šincom, mesto Trenčianske 
Teplice, Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Trenčian-
ske Teplice, Kúpele Trenčian-
ske Teplice a Trenčiansky 
samosprávny kraj. Spomedzi 
sponzorov patrí veľká vďaka 
spoločnostiam Amfi k Pub, 
Aquatec s.r.o., Bowling pub 
Zlatá reťaz, Burex s.r.o. a JKC 
s.r.o. 

Festival organizačne zabez-
pečovalo oddelenie kultúry             
a športu mesta Nová Dubni-
ca, Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu Trenčianske 
Teplice a oddelenie kultúry 
kúpeľov Trenčianske Teplice. 
Nesmieme však zabudnúť ani 

na našich skvelých moderáto-
rov, rozsiahly technický štáb     
a skvelú kuchyňu v II. ZŠ v No-
vej Dubnici.

Siedmy ročník medzinárod-
ného festivalu dychových or-
chestrov a mažoretiek v Novej 
Dubnici sa odohral s výdatnou 
podporou v názve spomínanej 
šťastnej sedmičky. Bolo to na-
príklad úžasné počasie, ktoré 
ho sprevádzalo po celý víkend, 
takže od piatku do nedele tu 
vládla príjemná priateľská at-
mosféra. 

Úplne na záver patrí jed-
no veľké ĎAKUJEME pre  
účinkujúcich, ktoré putuje do 
Čiech, Maďarska, Poľska a tiež 
k nám na Slovensko.
 
Antonín Maděra
dirigent DOM Nová Dubnica
Foto: Peter Jelínek

Novodubnické kultúrne leto sme otvorili 6. júla  v parčíku pri 
Kultúrnej besede koncertom vynikajúceho dua Lady Jane              
a Kešu. V podaní krehkej, usmievavej speváčky Janky Čon-
kovej si poslucháči mohli vychutnať  piesne od Aerosmith, 
Led Zeppelin, The Queen, Ozzy Ozbourne a ďalších.

Výrazný gitarový doprovod Petra Orieška dokonale dokreslil 
speváčkin nádherný spev.

V  nedeľu 14. júla  sa  konal koncert DH Chabovienka z Hor-
nej Súče. Pestrý výber skladieb a piesní kapely priniesol 
našim občanom pekný kultúrny zážitok a prispel k príjemne 
strávenému nedeľnému popoludniu.

Dňa 28. júna sa začal už 7. ročník Medzinárodného festivalu 
dychových orchestrov a mažoretiek.

Novodubnické mažoretky v plnej kráse.

Na náš orchester a mažoretky sme právom pyšní!

Najviac priazne sa ušlo mažoretkám, a špeciálne najmladším 
vekovým kategóriám.

Festival bez novodubnickej skupiny Boží šramot si už 
nevieme predstaviť - ich koncert roztancoval celé námestie.

Sobotňajší program začínal sprievodom zúčastnených 
súborov.

Primátor mesta Peter Marušinec prijal predstaviteľov 
zúčastnených súborov v nedeľu 30. júna v Kultúrnej besede. 

Počas záverečného monster koncertu sa predstavilo takmer 
500 účinkujúcich. 

Novodubnické 
Kultúrne Leto

2019
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NECHAJTE SA POZVAŤ

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

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

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

17. 8. 2019 o 19.00 hod. Amfík Pub Nová Dubnica
Vstup na Bluegrassový večer voľný 

PROGRAM:
19.00 hod.: TIEŇ  
Bluegrassová skupina TIEŇ vznikla v Trenčíne                       
v roku 1991. Od začiatku sa jej členovia snažili 
spievať slovenské texty pod vplyvom najstaršej 
slovenskej bluegrassovej skupiny Krok, ktorá ju 
v tomto ohľade silne ovplyvnila. V repertoári sú 
skladby známe z podania vynikajúcich amerických 
bluegrassových skupín ako napr. Stanley Brothers, 
Flatt&Scruggs, Country Gentlemen, Quicksilver 
atď. Slovenské texty sú z pera Jara Nečesaného 
(Krok) a „domáce“ texty Stana a Paľa. Kapela hrá 
v zložení: Eugen Fisla – gitara, spev, Stano Valach 
– banjo, spev, Pavol Daňo – mandolína, spev, Milan 
Nagy – kontrabas, spev.

20.00 hod.: THE NEW OLD TRADITION 
The New Old Tradition je na bluegrassovej scéne 
nová skupina. Vznikla v roku 2016 okolo  dvoch hu-
dobníkov (Marian Šupák,  Ľuboš Drozd), ktorí sa 
bluegrassu venujú už niekoľko rokov. V roku 2016 
si k vystúpeniu na festivale v Novej Dubnici pri-
zvali niekoľko hostí, čo pre veľký úspech u publika 
vyústilo v stabilnom začlenení ďalších členov - To-
máša Suchánka a Silviu Petersen. Ako už z názvu 
skupiny vyplýva, venujú sa tradičnému bluegrassu                       
v novom prevedení a svojím zložením sú pre novo-
dubnický festival  domácou skupinou.

21.00 hod.: NEW RIVER TRAIN 
Kapela vznikla na začiatku osemdesiatych rokov     
v Československu.  V roku 1983 opustil krajinu hráč 
na husle Milan Kalcu a presťahoval sa do Rakúska. 
V roku 1989 ho nasledoval banjo hráč Mojmír „Ta-
ras“ Ševčík. Po roku 1989 bolo stretnutie starých 
hudobných priateľov len otázkou času. Kapela 
koncertovala v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, 
Dánsku, Holandsku a Švajčiarsku. Súčasní členo-
via kapely : Mojmír Ševčík - banjo, spev, Ivan Dráž-
ny – gitara,  Milda Toman - mandolína, spev, Aleš 
Veselý - basa, spev, Miroslav Novotný - husle, spev. 

22.00 hod.: BLUELAND
Slovenská bluegrassová skupina Blueland vznikla 
začiatkom roku 1995 v Hlohovci.  Skupina sa zame-
riava na moderný súčasný bluegrass a hráva hlav-
ne na bluegrassových festivaloch na Slovensku aj                                                                                                                 
v zahraničí. Na festivale vo francúzskom La Roche 
sur Foron obsadila skupina BLUELAND tretie 
miesto v konkurencii európskych bluegrassových 
skupín a  na rovnakom festivale vo Francúzsku do-
konca druhé miesto.

VIEDEŇ - DEŇ MÚZEÍ 2019
Jednodňový poznávací zájazd oddelenia kultúry MsÚ Nová Dubnica
26. októbra 2019 

• odchod 5.50 hod. od SPŠ Dubnica nad Váhom 
• odchod o 6.00 hod. z Mierového námestia v Novej Dubnici   
• príchod do historického centra Viedne, prehliadka historického centra so sprievodcom, 
   oboznámite  sa tiež s možnosťami, aké múzeá môžete v tento deň navštíviť
• individuálna prehliadka priľahlých múzeí podľa vlastného výberu (Hofburg, Apartmány Sisi, 
   Albertina, Prírodovedno-historické múzeum, Umelecko-historické múzeum a iné)
• odchod z Viedne o 18.00 hod.                

Cena 22€ zahŕňa: doprava klimatizovaným autobusom / služby sprievodcu / program                                               
a organizácia. Cena nezahŕňa: poistenie / prípadné vstupy do múzeí.

Muzeálna Viedeň, ako ju poznáme, je rakúskym štátnym sviatkom 26. októbra, počas ktorého 
sú každoročne v tento deň sprístupnené viedenské paláce, kde sú ministerstvá, či Rakúsky 
parlament. Vstupy sú do mnohých viedenských galérií znížené, niektoré i zdarma. Vo Viedni je 
asi 100 múzeí, ktoré v tento deň môžete navštíviť zdarma alebo so zľavami.

Prihlásiť sa môžete na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484,                 
kl. 110, 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

ZDRAVÁ NOHA JE OBUTÁ ČI BOSÁ?
BAREFOOT AKO NOVÁ CESTA OBÚVANIA.
Prednáška Matúša Svinčáka spojená s koncertom Mareka a Martina Geišbergovcov.
Štvrtok 22. 8. o 17.00 hod.
parčík pri Kultúrnej besede 

Bosou nohou sme ako ľudia prechádzali svetom až nám do cesty vstúpili topánky. Ako sa súčasná 
noha správa v obuvi a bez nej, príde porozprávať Matúš Svinčák. Propagátor bosej chôdze a učiteľ 
správneho držania tela. Budeme sa rozprávať, ako noha a chodidlo vplýva na držanie tela, ako by sme 
mali prechádzať vývojom v detskom veku, aby sme mali zdravé nôžky po celý život. Povieme si aj to, 
čo robiť v prípade, keď aj v dospelosti už trpíme kvôli plochým nohám, či na vybočený palec - Hallux 
valgus. Kedy používať ortopedické vložky a kedy nie sú vhodné vôbec. To všetko sú otázky, ktorých sa 
dotkneme a na záver bude možnosť skontrolovať svoje nôžky aj na podoskope - zariadení na kontrolu 
chodidiel. Overíme si tak všetko rozprávanie v praxi na vlastnom tele.

Po prednáške vás srdečne pozývame na koncert  Martina a Mareka Geišbergovcov, ktorí tiež 
chodia naboso. Mareka Geišberga pozná verejnosť hlavne ako herca, napriek tomu ide o schopného 
pesničkára so zmyslom pre humor. Pesničkárom na „plný úväzok“ je jeho brat Martin Geišberg, ktorý 
si stihol zahrať vo fi lme Eštebák, no inak sa venuje najmä muzike. 

Vstup voľný.

BLUEGRASSOVÝ VEČER

CESTUJTE S NAMI

Pozývame všetkých na vý-
stavu veľkoformátových fo-                
tiek  s tematikou znečistenia 
morí odpadom, najmä plas-
tovým, ktoré sú umiestne-
né počas letných mesiacov                                            
v kine Panorex. 

Výstava je umiestnená za 
oknami kina tak, aby si mohli 
fotky obzrieť okoloidúci. Mes-
tu Nová Dubnica zapožičala 
fotografi e spoločnosť VETRO-
PACK Nemšová s.r.o., výrobca 
a recyklátor obalového skla,      
v rámci svojej environmen-

tálnej kampane. Príďte si na 
vlastné oči pozrieť, čo spôso-
buje naše nehospodárne za-
obchádzanie s jednorazovými 
obalmi v prírodnom prostredí 
– v tomto prípade  v morskom 
ekosystéme. Jedným z riešení 
je návrat k opakovane použi-
teľným, vratným obalom, na-
príklad zo skla. 

Výstavu si môžete pozrieť 
do 31. augusta 2019.  

Katarína Bašná
oddelenie život. prostredia

More či more plastov?!
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Jozef Tichý
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, 
tichú modlitbu odriekať a s láskou spomínať. 
Dňa 27.7. uplynul 1 rok, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko 
Jozef Tichý. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomína manželka a synovia s rodinami.

František Gábor
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žije spomienkami. 21. júla 
uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a dedko František Gábor. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Jozef Kvasnica
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 10. júla uplynulo  
1. výročie od smrti môjho manžela Jozefa 
Kvasnicu. Za spomienku ďakuje manželka 
Zdenka s rodinou.

Ing. Daniela Rozumová
Dňa 23.7. uplynul rok, čo zomrela naša drahá 
manželka, mama a babka Ing. Daniela Rozu-
mová. Ďakujeme všetkým, ktorým tento text 
vyvolal spomienku.

Ľuba Horáková
Dňa 9. 7. uplynul rok, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná mama, manželka, sestra                        
a švagriná Ľuba Horáková. S láskou spomí-
najú synovia, manžel a súrodenci s rodinami.

Jaroslav Kubaščík
S tichou spomienkou k jeho hrobu chodíme, 
kvety položíme a pri plamienku sviečky sa 
za neho modlíme. Dňa 8. júla 2019 sme si pri-
pomenuli 6. výročie, čo nás opustil Jaroslav              
Kubaščík z Kolačína. Vy, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomí-
na na neho celá rodina.

Emília Kubaščíková, rod. Roncová
Dňa 16. 6. 2019 vo veku nedožitých 77 rokov 
nás navždy opustila Emília Kubaščíková, 
rod. Roncová z Kolačína. Ďakujeme rodine, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 
19..6.2019 zúčastnili poslednej rozúčky. Ďaku-
jeme aj za kvetinové dary, ktorými  ste si uctili 
jej pamiatku a prejavy sústrasti, ktorými ste 
sa  snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Ďakuje 
smútiaca rodina.

Ladislav Bicskey
Dňa 1. augusta uplynú 3 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, otec, manžel 
Ladislav Bicskey. Smútok a žiaľ v srdci máme, 
na teba s láskou spomíname. Mama, sestra, 
tri krásne dcérky, manželka a ostatná rodina. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
nezabudli a spomínajú s nami.

Marta Majzelová
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chý-
bať do konca nášho života. Dňa 1.7. uplynulo                                             
8 rokov, kedy nás opustila moja mamina                                                            
a babina Marta Majzelová. Kto ste ju pozna-
li, venujte jej s nami tichú spomienku. Dcéra 
Marta a vnúčatá s rodinami.

Rodina Strížová
V tichu spomienok a bolesťou v srdci si v júli 
pripomíname 10. výročie úmrtia otca a man-
žela Jaroslava Stríža ml., dedka Jaroslava 
Stríža st. a 3. výročie úmrtia babky Evy- Berty 
Strížovej. Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás 
učí žiť bez tých, čo sme mali radi. Spomienku 
venuje dcéra a vnučka Zuzana s mamou.

Milan Gašparík
Dňa 28. júla uplynulo 5 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Milan Gašparík. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Zuzana Švecová
Dňa 3.8. si pripomenieme 1. výročie, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná manželka 
a babka Zuzana Švecová. S láskou spomínajú 
manžel a deti. 

Antonín Bučko
Dni plynú, len bolesť zostáva a nedá zabud-
núť. Dňa 6. júla uplynulo 5 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec a ded-
ko Mgr. Antonín Bučko. Ďakujeme za tichú 
spomienku. S láskou smútiaca rodina.

Július Kalmár
Dňa 6. júla sme si pripomenuli 1. výročie úmr-
tia nášho milovaného syna a otca. Kto ste ho 
poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú mama, dcéra a syn.

Dňa 03.06.2019 o 11.03 hod. prijala hliadka mestskej polície 
oznámenie, že v kaviarni Libro Cafe je opitý muž, ktorý obťažu-
je zákazníkov a hrubo sa k nim správa. Preverením situácie na 
mieste bolo zistené, že 44-ročný muž z Novej Dubnice sa nachá- 
dza mimo prevádzku, bol zranený v oblasti hlavy, pričom toto 
zranenie si spôsobil sám, pri odchode z kaviarne. Po príchode 
RZP bol prevezený na ošetrenie do FN Trenčín. Konanie muža 
bolo riešené v blokovom konaní.

Dňa 16.06.2019 o 00.38 hod. prijala hliadka mestskej polície 
oznámenie, že na terase podniku Jack Daniels je skupina ľudí, 
ktorí sa správajú hlučne. Pri príchode hliadky sa tam nachád-
zali zákazníci, z ktorých sa jeden neslušne správal. Po doriešení 
oznámenia obsluhujúci personál terasu uzavrel. Konanie 22-roč-
ného obyvateľa mesta bolo riešené v zmysle zákona o priestup-
koch.

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

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

V prípade záujmu kontaktujte:
Mgr. Pavol Šimák, náčelník MsP, Tel.: 0905 445 192.

Z bloku mestskej polície

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Jedna z najväčších hviezd česko-slovenskej hudobnej scény 
navštívi Slovensko a poteší svojich priaznivcov galakoncertom,                 
v ktorom odznejú jej najväčšie hity.  
Hana Zagorová od začiatku svojej kariéry hosťovala v rôznych 
orchestroch a hudobných skupinách, vystupovala v divadle Se-
mafor ako Bludička v známej Suchého Kytici (1972 - 1974).  
Rozhodujúce pre ňu bolo stretnutie s gitaristom Karlom Vág-
nerom, ktorý jej koncom roka 1972 zostavil vlastnú hudobnú sku-
pinu a sám ju viedol. Zároveň bol autorom mnohých jej piesní, 
aranžérom, producentom, manažérom - a autorom najznámej-
šej prezývky Hany Zagorovej „Písnička“. Spolu s ním dosiahla 
tiež najväčšie profesionálne úspechy, ktoré jej priniesli Zlatých 
slávikov (1977 - 1985) i účasť na mnohých zahraničných festiva-
loch. Už v roku 1983 získala Zlatú platňu Supraphonu za vyše 
milión predaných CD.
Hoci sú piesne Hany Zagorovej hudobne a žánrovo veľmi pestré, 
najtypickejší pre ňu zostáva tzv. beatový šansón. Práve v ňom 
dokázala najlepšie zužitkovať svoje herecké školenie, cit pre ob-
sah a jedinečnú atmosféru každej piesne (Tanečnice, Maluj zase 
obrázky, Usnul nám, spí,  Kdyby se vrátil čas). K niektorým si 
navyše písala texty sama.

Hosťom koncertu bude Petr Rezek a BOOM!BAND Jiřího Dvo-
řáka. Vstupenky v sume 25€ si môžete zakúpiť na oddelení 
kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 4433484 kl. 110,112, e-
-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

POZVÁNKA NA KONCERT

Hana Zagorová v Novej 
Dubnici 6. októbra 2019 

Ponuka
práce

MK stolného tenisu hľadá od septembra dobrovoľní-
kov, najmä z radov bývalých odchovancov a hráčov 
oddielu, ktorí by boli ochotní jedenkrát týždenne 
využívať svoje nadobudnuté skúsenosti v prospech 
nových aj pokročilých mladých adeptov stolného te-
nisu. Na trénigových dňoch sa určite dá dohodnúť.
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čís-
le 0911 263 380.

Milan Ondŕejíček  

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých 
milovníkov turistiky na svoje tradičné letné poduja-
tie Po stopách Slovenského národného povstania na 
Markovicu, ktoré sa bude konať vo štvrtok 29. 8. 2019.    
Ku krížu na  Markovici  môžete vystúpiť individuálne 
alebo organizovane. Zraz je o 8.30 hod. pred Kultúrnym 
domom Kolačín alebo o 10.00 hod. pri kríži. Podujatie sa 
koná za každého počasia a na vlastnú zodpovednosť. 
Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

ME
ST

SK
Á 

POLÍCIA NOVÁ DUBNICA

Stolný tenis - výzva

Pozvánka na Markovicu
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Futbalisti z Kolačína oslavo-
vali šesťdesiate výročie za-
loženia futbalového oddielu       
v Kultúrnom dome Kolačín. 

Pozvanie prijalo viac ako 

deväťdesiat hostí. Medzi po-
zvanými nechýbali bývalí aj 
súčasní hráči a funkcionári 
futbalového oddielu, hráči mlá-
dežníckych oddielov, sponzori    
a zástupcovia mesta. 

Predseda TJ Družstevník 
Kolačín Jaroslav Tlapák zhod-
notil prácu v oddiele za posled-
né obdobie. Posledných desať 
rokov bolo pre športový areál   
v Kolačíne prelomových, zme-

nil sa na nepoznanie. Počas 
tohto obdobia sa zrealizovala 
výstavba šatní. Vybudovali sme 
nové oplotenie areálu ihriska. 
Dôležitá bola výstavba opor-
ného múru kvôli stekajúcej 
vode a bahna z priľahlých polí 
a  zabudovanie striedačiek. Ne-
zabudli sme ani na pohodlie di-
vákov a pre nich sme postavili  
tribúnu s kapacitou stodvadsať 
miest na sedenie. 

V roku 2017 sa dokončila vý-
stavba multifunkčného ihris-
ka, ktoré slúži mládežníckym                                                                                                          
oddielom a v prípade nepriaz-
nivých poveternostných pod-
mienkach aj ostatným futba-
listom klubu. V tomto roku sa 
podarila vybudovať automa-
tická závlaha ihriska, ktorá už 
slúži svojmu účelu. 

Na záver boli ocenení hráči 
a funkcionári za dlhoročnú čin-
nosť a prácu pre futbalový klub. 
Predseda Jaroslav Tlapák odo-
vzdal ocenenie aj primátorovi 
mesta Petrovi Marušincovi za  

spoluprácu a podporu rozvoja 
futbalu v mestskej časti Kola-
čín.

Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí svojom ochotou pomôcť 
prispeli, aby sa futbal v Kola-

číne posunul na úroveň, ktorú 

môžeme vidieť dnes. 

Jaroslav Tlapák

predseda klubu

Novodubničan, odchovanec  
ZŠ na Ul. J. Kráľa,  ZŠ Pavla 
Demitru v Dubnici nad Vá-
hom, neskôr Strednej prie-
myselnej školy strojárskej. 
Vyštudoval Fakultu telesnej 
výchovy a športu v Bratisla-
ve, učí telocvik na SPŠ Dub-
nica nad Váhom. Miluje šport 
a tento rok sa mu „stalo“, že 
spolu s tímom slovenskej re-
prezentácie získal titul maj-
stra sveta v hokejbale. 

Milan, ako ste so športom 
začínali?

Odjakživa som behal s lop-
tou či hokejkou a žiaden šport 
mi nebol cudzí. Od ôsmich ro-
kov som hral futbal za Dubni-

cu nad Váhom, postupne som 
začal trénovať aj hokej, ktorý 
ma v desiatich rokoch zlákal 
a venoval som sa mu naplno 
zhruba do 16. či 17. rokov. S ho-
kejbalom som začínal v roku 
2007 v tíme KSD Nová Dubni-
ca, ktorého zakladateľmi bola 
rodina Bukovčáková. Trinásť 
rokov som hral oblastnú ho-
kejbalovú ligu v Trenčíne. V  
sezóne 2012 – 2013 som začal 
hrávať aj Slovenskú hokejbalo-
vú extraligu za ŠK 98 Pruské.

 
Ako sa vám tam darilo? Tu-
šili ste už vtedy, že by ste sa 
mohli dopracovať ku dneš-
ným úspechom? 

Postupne som získaval rôz-

ne individuálne ocenenia, bol 
som napríklad 4x za sebou naj-
lepším hráčom Trenčianskej 
hokejbalovej ligy, v posledných 
dvoch rokoch aj najproduktív-
nejším hráčom play-off. S tí-
mom KSD sme sa stali víťazmi 
Trenčianskej hokejbalovej ligy 
v rokoch 2013, 2017 aj 2018, kto-
rý bol zatiaľ posledný. Sezóna 
2013-2014 bola veľmi úspešná 
aj pre náš tím SK 98 Pruské-                
v Slovenskej hokejbalovej ex-
tralige sme získali bronzovú 
medailu a rovnako bronz aj na 
svetovom pohári v hokejbale, 
ktorého sa zúčastnili aj naj-
lepšie kluby Slovenska, Česka, 
Fínska a Švajčiarska.

V zatiaľ poslednom ročníku 
Slovenskej hokejbalovej ligy 
ste sa stali najproduktív-
nejším hráčom aj najlepším 
strelcom?

Áno. V roku 2018 som mal 
aj možnosť zúčastniť sa Maj-
strovstiev sveta v hokejbale               
v Moskve v súťaži WBHF. 

Váš zatiaľ najväčší športový 
úspech sa dostavil v tomto 
roku.

Áno, vo februári 2019 som 
začal pôsobiť v slovenskom 
reprezentačnom tíme. V júni 
tohto roka sa konali MS orga-
nizácie ISBHF v Košiciach, 
kde Slovensko získalo zlato. 
Nie je to prvý takýto titul, Slo-
vensko ho získalo už päťkrát,            
z toho štyri raz po sebe.

A stali ste sa  majstrom sve-
ta...

Odmalička sa venujem 
športu a som šťastný a vďačný, 
že sa mi v tridsiatich rokoch 
splnil tento detský sen a stal 
sa majstrom sveta v športe, 
ktorý milujem.  

Čo vám šport dal? 
Vďaka tomu, že športu-

jem, som spoznal mnoho ľudí                 
a mnoho priateľov, naučil ma 
vnímať férovosť, prijímať víťaz-
stvá, ale aj prehry a iné vlast-
nosti športovca.

Ďakujeme za skvelé repre-
zentovanie Slovenska a nášho 
mesta a prajeme veľa športo-
vých a osobných úspechov!

Petra Hrehušová

60 rokov futbalu v Kolačíne

Majstrom sveta v hokejbale
aj Novodubničan Milan Vozár

Talent a tvrdá práca na sebe prináša výsledky.

Zľava: Milan Guliš, Ladislav Filo, Pavol Baláž, Milan Poľacký, Adam Hrebík, Zdeno Mičian.

Zľava: Simon Kaštil, Marian Barcík, Andrej Janík, Matúš 
Hupčík, Patrik Samul, Jakub Mauer, Patrik Dobiáš.

DHZ Kolačín Vás srdečne pozýva na

HODOVÚ
ZÁBAVU

Nedeľa 18. augusta 2019
od 20.00 v KD Kolačín

Do tanca hrá hudobná skupina Bratia Svedkovci.
Vstupné: 3€

POZVÁNKA NA HODOVÚ ZÁBAVU


