
Kompletné rekonštrukcie
Dom smútku aj cesta k cintorínu prešli rekonštrukciou.
Viac na strane 2.

World Challenge Day 2016
Aj tento rok celé mesto športovalo.
Dozviete sa na strane 8.

Vynikajúce predstavenie
Držiteľka ceny Thálie Simona Stašová v Novej Dubnici!

Viac informácií na strane 6.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V septembri minulého roka 
dostalo mesto Nová Dubnica 
štátnu dotáciu od splnomoc-
nenca Vlády SR pre šport 
a poslanca NR SR Dušana  
Galisa na vybudovanie mul-
tifunkčného ihriska v mest-
skej časti Kolačín. 

Na jeseň minulého roku 
nebolo možné začať s výkopo-
vými prácami pre nepriaznivé 
počasie, a tak sa celý projekt 
odložil na jar roku 2016. Z 
dôvodu náročnosti projektu, 
ktorého súčasťou bolo vybudo-
vanie oporného múru pre mul-

tifunkčné ihrisko,  ako aj  ne-
priaznivého počasia sa projekt 
stále posúval. V týchto dňoch 
však realizátor dokončieva po-
sledné práce na tomto ihrisku 
a následne bude odovzdané do 
užívania mestu. Multifunkč-
né ihrisko je dimenzované na 

futbal a volejbal. Aj napriek 
skutočnosti, že ihrisko je situ-
ované v areáli TJ Družstevník 
Kolačín, bude slúžiť širokej 
verejnosti na voľnočasové 
vyžitie občanov. Ihrisko bude 
mať aj umelé osvetlenie, takže 
na športové aktivity bude sl-
úžiť aj vo večerných hodinách.  
Celkové náklady na realizáciu 
boli 72 000 eur , pričom mesto 
dostalo dotáciu z Úradu vlády 
vo výške 40 000 eur a zvyšných 
32 000 eur fi nancovalo z vlast-
ných zdrojov.  

Touto cestou by som chcel 
v mene vedenia mesta Nová 
Dubnica popriať malým aj veľ-
kým športovcom, aby im nové 
ihrisko dobre a dlho slúžilo. 
Pevne verím, že aj vďaka no-
vému multifunkčnému ihrisku 
sa opäť o niečo zlepšia športo-
vé podmienky v mestskej časti 
Kolačín, aby naše deti mali 
kde športovo rásť a rozvíjať 
svoje schopnosti a zručnosti.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Počas letných mesiacov 
bude v našom meste  prebie-
hať viacero rekonštrukcií a 
je potrebné rešpektovať nie-
koľko  obmedzení pre vodi-
čov, ale aj pre chodcov.

Dôvodom je prebiehajúca 
výstavba kruhového objazdu 
pri vstupe do  mesta. V súvis-
losti s touto investičnou akci-
ou bude obmedzená dopravná 
premávka. Paralelne bude 
prebiehať  výstavba obchod-
ného reťazca LIDL. Akákoľvek 
doprava v priemyselnom par-
ku bude počas týchto mesia-

cov odklonená na  Jilemnické-
ho ulicu.

Začiatkom mesiaca júl sa 
začnú budovať  nové chod-
níky Gorkého ulici smerom 
ku kostolu, na ulici SNP pri 
výjazde z mesta smerom na 
Kolačín. Rekonštrukciou bude 
prechádzať i chodník popri 
mestskej tržnici až po križo-
vatku smerom na Kolačín. V 
tejto časti bude realizovaná 
rekonštrukcia vysokého na-
pätia zo strany SSE. Pri tejto 
príležitosti sa opraví chodník, 
pred tržnicou bude vyhradený 
priestor výhradne pre chod-

cov. Chodník po rekonštrukcii 
bude zrkadlovo kopírovať stav 
chodníka okolo optiky aj  s par-
kovaním.

Počas letných prázdnin 
prejde rekonštrukciou aj in-
teriér krytej plavárne, a to 
konkrétne priestor šatní, kde 
sa bude realizovať výmena 
dlažby a v športovej hale zre-
alizujeme kompletnú výmenu 
osvetlenia a elektrických roz-
vodov.

Drobnej stavebnej činnos-
ti sa dočkajú obyvatelia na  
Trenčianskej ulici pri domove 
dôchodcov, kde je naplánova-

ná výmena celého detského 
ihriska za nové prvky.

Pevne verím, že stavebný 
ruch nebude negatívne vplý-
vať na kvalitu života v našom 
meste a že spoluobčania do-
tknutých častí budú trpezliví a 
tolerantní.

Na záver mi dovoľte, aby 
som poprial všetkým obča-
nom príjemne strávené letné                
mesiace plné oddychu a ško-
lákom veľa letnej zábavy bez 
úrazov.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Multifunkčné ihrisko
už čoskoro v prevádzke

Leto plné stavebnej činnosti

Dni mesta 
Nová Dubnica

Nové multifunkčné ihrisko bude čoskoro v prevádzke.

Aj tohtoročné podujatie Dni mesta Nová Dubnica, ktoré sa 
uskutoční 10. 9. 2016,  bude bohaté na kultúrne akcie a množ-
stvo účinkujúcich, preto neváhajte a príďte sa zabaviť aj vy!

Nech vojdete do mesta z ktorejkoľvek strany, cesta vás zavedie 
až k jeho srdcu – na Mierové námestie, kde sa budú oslavy konať. 
Ocitnete sa vo farebnom víre zábavy a pohltí vás tanec, spev či 
hudba. V ponuke budú podujatia pre všetky vekové kategórie, od 
najmenších po seniorov. Pre deti sú pripravené divadlo Červená 
čiapočka, súťaž o najkrajšieho psíka, bungee trampolína, atrak-
cie,  zábavné a súťažné podujatia. Pre dospelých koncerty Funny 
Fellows, Michal David revival, Duo M.

Tradične sa bude konať jarmok ľudových výrobkov, na ktorom 
ponúkajú svoje výrobky remeselníci zo širokého okolia. Podrob-
ný program Dňa mesta nájdete v budúcom čísle Novodub-
nických zvestí.

Hudobná skupina Funny Fellows vystúpi na Mierovom ná-
mestí 10.9. o 16:00 hod.
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Oprava domu smútku v meste

Mestská tržnica v roku 2017

Dom smútku na cintoríne v 
Novej Dubnici bol postave-
ný v polovici osemdesiatych 
rokov. 

Vplyv času a počasia sa pod-
písali na zvetraní dreveného 
stĺpa, ktorý podopiera kon-
štrukciu prístreška nad záve-

trím. Taktiež došlo k prasknu-
tiu časti obvodovej steny, ktorá 
nesie prestrešenie vstupnej 
časti. Nakoľko k havarijnému 
stavu došlo v zimných me-
siacoch roku 2015, bolo nutné 
strechu dočasne zabezpečiť 
podpernými oceľovými stojka-
mi. Po vypracovaní statického 

posudku, v ktorom bol navrh-
nutý aj spôsob odstránenia 
poruchy, mesto pristúpilo k 
výberu zhotoviteľa. Po podpi-
se zmluvy v apríli sa konečne 
mohlo začať s odstránením 
poruchy. Zhotoviteľ diela, spo-
ločnosť Stav - Da, s.r.o z Novej 
Dubnice, po necelých troch 

týždňoch prác odovzdal opra-
vený objekt do bezpečného 
užívania. Náklady na odstrá-
nenie poruchy dosiahli 12 500 
eur. Za kvalitne a rýchlo od-
vedenú prácu im patrí veľká 
vďaka. 

Cesta k cintorínu
Súčasne s opravou domu 

smútku prebiehali aj práce 
na oprave poškodenej časti 
prístupovej komunikácie ve- 
dúcej k areálu cintorína. Úsek 
komunikácie v pravotočivej 
zákrute nad rodinnými doma-
mi bol v zlom technickom sta-
ve. Cez špáry v popraskanom 
betóne presakovala dažďová 
voda do podložia, čo mohlo 
spôsobiť postupný zosuv sva-
hu pod komunikáciou. Postup-
ne bolo odstránených 130m² 
poškodenej betónovej cesty a 
nový betónový povrch navy-
še vystužený kari rohožami. 
Odvádzať vodu z podložia v 
tejto časti komunikácie určite 
pomôže 50-metrový trativod z 
fl exodrenážnych trubiek. Re-
konštrukcia odčerpala z roz-
počtu mesta fi nancie vo výške 
14 000 eur. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

Mesto Nová Dubnica  pon-
úka na prenájom 2-izbový  
byt č. 2, na prízemí bytového 
domu súp. č. 838, vchod 17, 
ul. Petra Jilemnického v No-
vej Dubnici o celkovej výme-
re 61,72 m², za nasledovných 
podmienok:

1. Výška nájmu (bez služieb):  
176,32 eur / mesiac. V nájme 
bytu je zahrnuté zariadenie  
bytu  sanitou (WC, kúpelňa), 
kuchynskou linkou a šporá-
kom.
  
2. Predpokladaná celková 
mesačná výška zálohovej 
platby (nájom + služby) v zá-
vislosti od počtu osôb:     
1 osoba = 252,36 eur
2 osoby = 268,34 eur
3 osoby = 284,33 eur
4 osoby = 300,32 eur
5 osôb   = 316,30 eur
6 osôb   = 332,29 eur

V službách nie sú zahrnuté 
zálohové platby za plyn a elek-
trickú energiu, ktoré si platí 
nájomca priamo dodávateľom.

3. Úhrada fi nančnej zábezpe-
ky (trojmesačné nájomné)  vo  
výške:  528,96 eur  pred podpí-
saním nájomnej  zmluvy  na   
účet  Mesta  Nová  Dubnica.

4. Doba nájmu: určitá 1 rok, 
s tým, že nájomca má pred-
nostné právo na predĺženie 
doby nájmu  vždy o 1 rok, a to 
len v prípade plnenia si povin-
ností nájomcu podľa uzavretej 
nájomnej zmluvy (platenie 
zmluvne dohodnutých mesač-
ných zálohových platieb za 
nájom + služby vždy včas  a  v  
dohodnutej výške) .

5.  Počas  trvania  nájmu má 
nájomca možnosť  požiadať  

Mesto Nová Dubnica o odk-
úpenie bytu  za cenu schvále-
nú Mestským zastupiteľstvom 
v Novej Dubnici. 

6. Písomné žiadosti o prená-
jom uvedeného bytu môžu 
záujemci podávať na podateľ-
ňu Mestského úradu v Novej 
Dubnici, ul. Trenčianska 45/41, 
018 51 Nová Dubnica v leho-
te od 30.júna 2016 do 25. júla 
2016 do 12:00 hod. V žiadosti 
žiadateľ uvedie, že súhlasí so 
všetkými podmienkami nájmu 
uvedenými v tejto ponuke. 

7. Tí žiadatelia, ktorí už v mi-
nulosti podali žiadosť o ná-
jom bytu vo vlastníctve Mesta 
Nová Dubnica, a ich žiadosť 
je už evidovaná na Mestskom 
úrade v Novej Dubnici a majú 
záujem o prenájom 2-izbového 
bytu podľa tejto ponuky a za 
uvedených podmienok, budú 
zaradení medzi žiadateľov o 
prenájom tohto 2-izbového 
bytu podľa tejto ponuky a za  
uvedených podmienok len v 
prípade, ak podajú novú žiado-
sť o prenájom tohto bytu, v kto-
rej  uvedú súhlas  so všetkými 
podmienkami nájmu podľa tej-
to ponuky. 

8. Bližšie informácie je mož-
né získať na internetovej 
stránke mesta: www.novadub-
nica.eu alebo na Majetkovom 
oddelení MsÚ v Novej Dubnici. 

9. Žiadatelia si môžu dohod-
núť obhliadku uvedeného 
bytu na Bytovom podniku, 
m.p.o. Nová Dubnica na tele-
fónnom čísle: 0905 624819 – p. 
Dorička  alebo 0905 624 821 -  p. 
Kováčová.

9.00  - 15.00

9.00  - 15.00

9.00  - 18.00

9.00  - 15.00

9.00  - 13.00

Zatvorené

11.45 - 12.15

Pondelok:

Utorok: 

Streda: 

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Prestávka:

Otváracie hodiny Mestskej knižnice počas prázdnin
v mesiacoch JÚL - AUGUST:

Od  25. do 29. júla 2016 z dôvodu čerpania dovolenky 
zatvorené.

Mestská knižnica počas prázdnin

Obchodná verejná súťaž

Ponuka na prenájom bytu

Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnejší  návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj 2-izbového  bytu č. 105, na  
8. poschodí  bytového domu súp. č. 11,  vchod č. 41,  ul. SNP  
v  Novej  Dubnici.  Výmera 56 m²  plus  prislúchajúci  podiel  z  
pozemku pod stavbou a na spoločných častiach a zariadeniach 
domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.  
Celková minimálna požadovaná cena  je  24 000  eur. Podm-
ienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške  2 400 eur. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej 
tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.novadubnica.
sk a tiež sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

Dom smútku v Novej dubnici prešiel potrebnou rekonštrukciou.

Mestká tržnica najmä cez víkendy ožíva.

Na centrálnom trhovisku, na 
hrášok, na kaleráb… kto by 
nepoznal túto pieseň od sku-
piny Lojzo?

Ja si na ňu spomeniem vždy, 
keď sa vyberiem na našu mest-
skú tržnicu. V tejto dobe, keď 
je sezóna rôzneho domáceho 
ovocia a zeleniny, tam chodím 
v podstate každý víkend. Iní aj 
každý deň. Domáca zeleninka, 
ovocie, kvety, čerstvé vajíč-
ka, grilované kuriatko alebo 
domáca kyslá kapusta. Potra-
viny, ktoré síce dostaneme aj 
v hypermarkete a možno aj 
lacnejšie, ale domáce je pred-
sa len domáce. Kvalitnejšie, 
zdravšie.

Tržnica slúži aj na stretnu-
tie ľudí a predvíkendové na-
kupovanie surovín na víken-
dový obed. Ľudia si nájdu čas 
na ochutnanie kyslej kapusty 
alebo len tak na „pokecanie“ 
s priateľmi. A deti sa nám mo-

tajú pod nohami. Je to jedno-
ducho miesto, kde to žije.

Aj dnes tam nájdete viace-
rých obchodníkov, ktorí pre-
dávajú plody svojej práce a 
živnostníkov venujúcich sa to-
muto kumštu - predaju na trž-
nici, mnohé roky. Nesnažia sa 
vás oklamať a ani vám predať 
zhnitú paradajku nasvietenú 
efektným svetlom ako je tomu 
často v hypermarketoch. Mno-
ho krát s vami prehodia aj pár 
slov a pokiaľ k nim chodíte na-
kupovať pravidelne, pamätajú 
si vás a z diaľky vás už zdravia. 
Túto časť tržnice mám veľmi 
rád.

Vedenie mesta Nová Dub-
nica v spolupráci so správcom 
tržnice - Bytovým podnikom, 
sa rozhodlo naplánovať v  roku 
2017 obnovu mestskej tržnice. 
Po schválení tohto zámeru 
poslancami mesta, samozrej-
me, aj v roku 2017 realizovať. 
Momentálne sme v príprave 

predbežného rozpočtu celej 
tejto akcie. 

V pláne máme vyčistiť 
predovšetkým strechu aj s 
natiahnutím nových tieni-
acich plachiet, vyčistenie 
celého systému odtokových 
žľabov a samotných odtokov, 
zrepasovať WC tržnice, zre-
konštruovať náterové hmoty 
celej konštrukcie s pôvodnou 
farebnosťou a  predovšetkým 
rekonštrukcia elektrickej in-
štalácie s novými svietidlami 
a elektrickými zásuvkami pre 
predávajúcich. Novú tvár by 
mal dostať aj vstupný portál 
do tržnice v modernejšom a 
efektnejšom prevedení. Sa-
mozrejme, chceli by sme aj 
náterovo zrekonštruovať stoly 
určené na predaj, ktoré často 
zažívajú ataky vandalov. Preto 
navrhneme, ako správca tržni-
ce, aj umiestnenie ďalších fo-
topascí, aby sa zabránilo niče-
niu mestské majetku, majetku 

občanov mesta.
Som presvedčený, že tak, 

ako mestu, aj samotným pre-
dávajúcim záleží na vzhľade 
ich miesta, kde trávia veľa 
hodín svojho času a pridajú 
sa k tejto aktivite aj vlastnou 
troškou a svoje stánky vynovia 
novými nátermi.

Z môjho pohľadu, je to na-
ďalej jedna z najlepšie pre-
vádzkovaných a fungujúcich 
tržníc v regióne a preto si za-
slúži, aby dostala obnovenú 
tvár. Aby sa v nej pri nákupoch 
ľudia, občania nášho mesta i 
širokého regiónu, cítili dobre 
nielen po stránke priateľskej 
medzi sebou či medzi nimi a 
predávajúcimi, ale aj po strán-
ke estetickej.

Ing. Jaroslav Šlesar
riaditeľ BP, m.p.o.
Nová Dubnica
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Náhrada za stromy vyrúbané
pri rekonštrukcii teplovodov

Novodubnický Amavet 
uspel na súťaži Baltie

Nové čeľuste
na zbernom dvore

Spisovateľka Veronika Krásnohorská
na stretnutí Jednoty dôchodcov

Po ukončení rekonštrukcie 
tepelných rozvodov spoloč-
nosť Termonova, a.s. vysa-
dila v meste nové stromy a 
kríky. 

Išlo o náhradnú výsadbu, 
ktorá bola tejto spoločnosti 
uložená v zmysle zákona za 
dreviny, ktoré boli v priebe-
hu rekonštrukcie vyrúbané. 

Termonova vysadila v areáli 
mesta 200 stromov (hraby, lipy, 
duby, buky, okrasné slivky, ja-
vory, brezy, magnólie, jaseňov-
ce, ľaliovník, jedle a pod.) a 580 
ks krovín  (pajazmíny, dráče, 
bradavce, vtáči zob, svíby). 

Zeleň by mala byť doplne-
ná tam, kde bola odstránená, 
no nie vždy je to možné. Pri 
výsadbe novej zelene treba re-

špektovať podzemné vedenia 
elektriny, plynu, vody, siete te-
lekomunikačných operátorov 
a podobne, ktoré sa nachád-
zajú aj na mestských pozem-
koch a majú svoje ochranné 
pásma. V nich sa dreviny ne-
smú vysádzať, aby nedochá-
dzalo ku ich vzájomnému po-
škodzovaniu, pretože  niektoré  
stromy môžu koreňmi poškod-

zovať vedenia a naopak pri 
opravách a výmenách potrubí 
príde o život mnoho stromov. 
Preto ostali v meste prázdne 
plochy, ktoré by boli na prvý 
pohľad na vysádzanie vhodné, 
no bránia tomu podzemné ve-
denia.

V prípade vyschnutia no-
vovysadeného stromčeka v 
priebehu 6 mesiacov bude 
Termonovou zabezpečená aj 
jeho výmena a počas suchého 
leta aj polievanie. Veríme, že 
sa vysadené stromy a kríky 
dobre ujmú a budú prospero-
vať. Vezmime za svojich tých-
to nových Novodubničanov  a 
ochraňujme ich pred vandaliz-
mom, prípadne ich, kým zmoc-
nejú, potešme dúškom vody 
počas leta. Odmenia sa nám 
– na svojich listoch budú za-
chytávať prach, ktorý by inak 
skončil v našich bytoch, v lete 
nám poskytnú chládok, v zime 
ochranu proti vetru . Nezab-
údajme,  že pre nás aj dýchajú 
a sú pre náš život nevyhnutné.

Oddelenie živ. prostredia

Asociácia pre mládež vedu a 
techniku zastúpená Amavet 
klubom č. 884 Nová Dubni-
ca sa zapojila v roku 2016 do 
medzinárodnej programá-
torskej súťaže Baltie 2016. 

Súťaž je určená pre žiakov 
základných, stredných a vy-
sokých škôl a členov organi-
zácií pracujúcich s deťmi vo 
voľnom čase. Na Slovensku je 
súťaž zaradená do Pedagogic-
ko – organizačných pokynov                            

MŠVVaŠ. Prebieha na súťaž-
nej platforme Baltie a od škol-
ského roku 2012/2013 je súťa-
žou jednotlivcov. 

Tento rok sa v kategórii E 
(študenti VŠ)  umiestnil na 
prvom mieste v krajskom kole 
Jakub Bukovčák. 

Gratulujeme a prajeme veľa 
úspechov v závere štúdia na 
FIT VUT Brno.

Ing, Mgr. Igor Bukovčák
vedúci Amavet č. 884

Na zbernom dvore mesta Nová Dubnica pribudol nový pomocník 
– polohovateľné nosné vidlice s bočným posuvom. Ide o prí-
davné zariadenie na vysokozdvižný vozík. Vidlice (alebo čeľus-
te) sa dajú použiť vo viacerých polohách. V horizontálnej polohe 
slúžia na uchytenie palety odspodu a vo vertikálnej polohe zas 
dokážu uchytiť zboku balíky zlisovaného odpadu. Vozík spolu s 
čeľusťami je nenahraditeľný pri každodennej práci na zbernom 
dvore.

Oddelenie životného prostredia

Dňa 2. mája sme na pravidel-
nom  pondelňajšom stretnu-
tí členov Jednoty dôchodcov 
privítali vzácnu návštevu – 
spisovateľku pani Veroniku 
Krásnohorskú, ktorá ochot-
ne prijala naše pozvanie, 

aby nás zoznámila so svojou 
umeleckou činnosťou.
 

Po privítaní sa pani Krás-
nohorská rozhovorila o svo-
jom zaujímavom živote. Je 
dlhoročnou členkou Spolku 

slovenských spisovateľov a 
Spolku slovenských spisova-
teliek Femina. Napísala nie-
koľko kníh a taktiež dopisuje 
do rôznych periodík. Za svoju 
spisovateľskú činnosť  získala 
v Taliansku, kde trávi zimné 

mesiace, ocenenia rôzneho 
druhu, vrátane čestného dok-
torátu a titulu Kavalier Talian-
skej republiky. Okrem písania 
sa v minulosti venovala baletu 
a v neposlednej rade má i ta-
lent na maľovanie obrazov, z 
ktorých sme si mali možnosť 
pozrieť malú vernisáž. Medzi 
rozprávaním vyzvala pani spi-
sovateľka moderátorku bese-
dy, aby prečítala úryvok z jej 
tvorby. Citovanie úryvku bolo 
odmenené spontánnym po-
tleskom.

Na záver pani Veronika pre-
čítala epilóg zo svojej posled-
nej knihy „Vo vetre života“. O 
túto knihu bol veľký záujem. 
Moderátorka  poďakovala pani 
spisovateľke za pútavé rozprá-
vanie a odovzdala jej kvety za 
silného potlesku všetkých prí-
tomných.

Soňa Kršková
Jednota dôchodcov

Spoločnosť Termonova vysadila po rekonštrukcii v meste nové stromy.

Spisovateľka Veronika Krásnohorská na stretnutí s Jednotou dôchodcov.

Na zbernom dvore majú nového pomocníka.

Činnosť ZO SZZP za uplynu-
lý rok 2015 zhodnotila pred-
sedníčka pani Júlia Králiko-
vá na členskej schôdzi, ktorá 
sa konala 26. apríla 2016.

V hodnotiacej správe okrem 
iného spomenula zorganizo-
vané podujatia - vlakový výlet 
do Vysokých Tatier spojený s 
výstavou ľadových sôch a výlet 
do Košíc zameraný na  návšte-
vu kultúrnych pamiatok.

Výbornú účasť majú a veľkej 
obľube sa stále tešia jednodňo-
vé zájazdy za teplou vodou do 
Podhájskej a Malých Bielic.

Spoločenské akcie pri okres-
ných športových hrách, varení 
guláša a tanečnej zábave spo-
jenej s tombolou  vyhľadávajú 
nielen členovia SZZP.

Drobnými pozornosťami 
spomíname aj na našich jubi-
lantov a nezabúdame ani na 

nevládnych spoluobčanov, kto-
rých potešíme návštevou.

V roku 2016 plánujeme 
zájazd do Dunajskej Stredy 
spojený s kúpaním v termál-
nej vode a Vianočné trhy vo 
Viedni. Taktiež pre členov plá-
nujeme zorganizovať športový 
turnaj v bowlingu.

Informácie o organizova-
ných kultúrnych a športových 
podujatiach nájdete na infor-
mačnej tabuli na Mierovom 
námestí, kde je uvedený aj te-
lefonický kontakt. 

Chceme sa touto cestou 
poďakovať vedeniu mesta za 
fi nančnú podporu, taktiež náš-
mu výboru za obetavú činnosť 
pri organizovaní akcií počas 
celého roka.
                                                                             
Magdaléna Kučerová
členka výboru SZZP

Aký bol rok 2015 pre 
zdravotne postihnutých?

Do Novej Dubnice zavítal 
v piatok 10. júna výnimoč-
ný hosť. Ladislav Holub z 
dedinky Poša sa rozhodol 
na bicykli precestovať Slo-
vensko a neobišiel ani naše 
mesto. 

Kilometre nepočíta, bicykel 
si opravuje sám a na cestách 
je už 6. rok. K tomu, aby na 
dvoch kolesách navštívil všet-

ky mestá a obce Slovenska,  ho 
inšpirovalo stretnutie s čes-
kým dobrodruhom.

V čase návštevy Novej 
Dubnice  mal Ladislav Holub 
precestovaných 2100 obcí. Na 
splnenie svojho cieľa ich musí 
navštíviť ešte približne 500.

Okrem cestovateľskej záľu-
by má sympatický Východniar 
aj vášeň zberateľskú. Doma 
má vyše 120 000 pohľadníc, 

množstvo spomienkových 
predmetov, ktoré dostal ako 
darček pri návšteve mest-
ských úradov.

Nezvyčajný cyklista sa v 
Novej Dubnici  dlho nezdržal, 
pretože pokračoval v ceste 
smerom  na Trebichavu a my 
mu želáme veľa šťastných kilo-
metrov bez nehody.

Eva Kebísková

Rozhodol sa na bicykli precestovať 
Slovensko a neobišiel ani naše mesto
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Keďže školský rok sa poma-
ličky končí, žiaci už sú na-
učení všetko, čo by za daný 
školský rok mali zvládnuť. 
Rozhodli sme sa, že im nado-
budnuté vedomosti trochu 
upevníme aj iným spôsobom, 
ako iba opakovaním na hodi-
nách. 

Žiakov siedmeho a ôsmeho 
ročníka sme zobrali na exkur-
ziu do Banskej Štiavnice. Tu si 
vyskúšali starodávny spôsob 
ryžovania zlata, pri ktorom si 
úspešní zlatokopi mohli svo-
ju zlatinku odniesť domov na 
špeciálnom certifi káte. Tiež si 
jednotlivé družstvá medzi se-
bou zasúťažili o to, kto má naj-
väčšie vedomosti o histórii ba-
níctva. Nakoniec si pozreli fi lm 
o dolovaní rudy na Slovensku 
a navštívili štôlňu Bartolomej, 
kde videli aj reálne priestory či 
náradie, kde ťažba prebiehala 

ešte donedávna.
Potom sme sa s piatakmi a 

šiestakmi vybrali do ZOO vo 
Viedni. Jedná sa o jednu z naj-
starších, najväčších a najkraj-
ších ZOO v Európe a veru bolo 
na čo pozerať. Žiakov zaujalo 
veľké množstvo exotických 
zvierat i zaujímavé prevedenia 
ich príbytkov. Najväčší úspech 
mala tropická hala a prechod 
pomedzi netopiere. Nakukli 
sme trošku aj do histórie, keď-
že sme prešli okolo zámku i 
záhradami slávnej cisárovnej 
Sisi.

Ďalej sme pre šiestakov 
pripravili besedu s pánom 
včelárom. Ten im porozprá-
val o živote včiel v úli, ako si 
zháňajú potravu, starajú sa 
o potomstvo či ako sa bránia 
pred nepriateľom. Taktiež im 
predviedol, ako chytiť včelu 
voľnou rukou bez toho, aby 
vypustila žihadlo a bodla ich. 

Priniesol im obrázkové i reál-
ne ukážky zo včelích výtvorov. 
Nakoniec im dal ochutnať med 
aj s kúskom plástu, čo bolo pre 
žiakov veľkým zážitkom a med 
im aj veľmi chutil.

A nakoniec sme mali so 
siedmakmi besedu s pani Ze-
lískovou. Zopakovali si s ňou 
základy učiva biológie o oku, 
naučili sa, ako nevidiacim po-
môcť, či ako sa k nim správať, 
a tiež, aké rôzne pomôcky vyu-
žívajú, aby si uľahčili svoj bež-
ný život.

Žiakom sa všetky aktivity 
veľmi páčili a podľa ich slov sa 
už teraz tešia, čo sme pre nich 
pripravili budúci školský rok.

Čo to bude, ale zatiaľ nechá-
me ako prekvapenie, aby sa aj 
cez prázdniny mali na čo tešiť.

PaedDr. Mária Galovičová

Deň detí je príležitosť urobiť 
deťom radosť. Základná ško-
la sv. Jána Bosca sa rozhodla 
posunúť rozdávanie radosti 
na vyššiu úroveň a svojou 
tradičnou školskou akciou - 
Dňom rodiny a školy chcela 
urobiť radosť aj deťom v na-
šom meste. Oslava dňa detí 
bez poukázania na dôležitosť 
rodiny, v ktorej majú deti vy-
rastať, by nenapĺňala dlho-
dobé hodnoty dôležité nielen 
pre tých najmenších.

S rodičmi mohli preto deti 
na Mierovom námestí stráviť 
spoločný čas pri zábavno-vz-
delávacích aktivitách, ktoré im 
pripravili pani učiteľky z MŠ a 

ZŠ sv. Jána Bosca a prezrieť 
si Eko-módnu prehliadku zo 
školského klubu. Program ďa-
lej pokračoval v priestoroch 
školy, kde žiaci prvého stupňa 
vo svojich triednych vystúpe-
niach predviedli, čo sa počas 
roka naučili.

V areáli školy si potom 
všetci užili kopec zábavy pri 
športových aktivitách, pozreli 
si zvieratká v mini ZOO, absol-
vovali zážitkové aktivity, akými 
bolo vystúpenie požiarnikov, 
športové dráhy, chodúle, kolo-
bežky, skoky vo vreci, hod do 
terča atď. Na skákacích hra-
doch deti z celého mesta zažili 
veľa zábavy.

Touto cestou vedenie Spoje-

nej školy sv. Jána Bosca ďakuje 
všetkým, ktorí sa akýmkoľvek 
spôsobom pričinili o naozaj 
zdarný priebeh celého popo-
ludnia, mestu Nová Dubnica 
za spoluprácu obchodnému 
reťazcu TESCO za materiálnu 
podporu. Poďakovanie patrí 
aj deťom a pani učiteľkám z 
partnerskej školy v Uherskom 
Brode, ktorí nás poctili svojou 
milou návštevou.

Zároveň dúfame, že si túto 
už tradičnú akciu o rok znova 
zopakujeme a hlavne opäť na-
plno užijeme. Už teraz sa všet-
ci tešíme.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ školy

Druhý júnový deň sa na 
Slovensku niesol v znamení 
kníh.  Linka detskej istoty v 
spolupráci s knižnicami or-
ganizovala už  deviaty ročník 
čitateľského maratónu. 

Čítaním z rozprávkovej  
knižky v našej knižnici mara-
tón presne o 9.00  hod. odštar-
toval  primátor mesta Nová 
Dubnica, Ing. Peter Maruši-
nec, po ktorom si pomyselný 

kolík čitateľskej štafety odo-
vzdávali školopovinné deti. 
Čítali prváčikovia i deviataci, 
každý podľa svojich schopnos-
tí  prečítal jednu stranu vopred 
vybranej  knihy.

Presne o 15-tej  hodine ma-
ratón dobehol do cieľa a aj u 
nás veľmi úspešne. Posledný 
čítajúci mal poradové číslo 
360, čím sa nám podarilo pre-
konať  náš vlaňajší rekord o 74 
detí. Na pamiatku nám ostal 

diplom s podpismi  všetkých 

čítajúcich.

Sme radi, že i naša knižnica 

prispela k celoslovenskému 

rekordu, na ktorom sa podieľa-

lo 40 954 žiakov. Všetkým zú-

častneným školám ďakujeme 

a tešíme sa na ďalší ročník.

 

Marta Bieliková

vedúca knižnice

Opäť po roku zorganizovalo 
centrum voľného času pre 
širokú verejnosť mesta Nová 
Dubnica podujatie 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 Mrázik s krásnou a milou 
Nastenkou, potom  neposední 
Šmolkovia, Miki a Mini so svo-

jím psíkom, ježibaby, ktoré sa 
chystali na dovolenku, žltí Mi-
moni, ktorí korunovali dieťa za 
svojho kráľa, Pán nespokojný, 
ktorý chcel stále viac a viac 
a koza rohatá, ktorá vyhnala 
ježa z líščej diery. Sedem krás-
nych rozprávok tak premenilo 
les na rozprávkovú krajinu v 
ktorej sa všetci cítili dobre, 
o čom svedčili usmiate tváre 
detičiek.

Návštevníkov v  cieli  priví-
tala Snehulienka s vílou Maj-
kou, ktoré sa spýtali detí ako 
sa im páčili rozprávky, odme-

nili ich sladkosťou a pozvali 
ich na atrakcie, ktoré ich čaka-
li v podobe skákacieho hradu, 
vodných bublín,  koníkov, ma-
ľovania na tvár, DJ a chutného 
občerstvenia.

Táto rozprávková akcia sa 
vydarila aj napriek dažďu, kto-
rý prekvapil rodičov aj deti. 
Chceme však veľmi pekne po-
ďakovať rodičom, známym a 
priateľom, ktorí nám pomohli 
upratať rekvizity z lesa počas  
nepriaznivého počasia. 

Ďakujeme a tešíme sa 
opäť na budúci rok!

Veselá biológia v ZŠ
na ulici Janka Kráľa

Deň detí, rodiny a školy

Knižnica prispela
k slovenskému rekordu

Ďalšia úspešná akcia
centra voľného času

Žiaci ŽŠ na ul. J. kráľa sa už teraz tešia na budúci školský rok.

ZŠ sv. J. Bosca oslávila deň detí vo veľkom štýle.

Aj takéto krásne rozprávkové bytosti ste mohli stretnút na Ceste rozprávkovým lesom.

Do čitateľského maratónu sa zapojil aj primátor mesta.
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Každý rok  pri príleži-
tosti Dňa matiek pripra-
vuje naše centrum voľ-
ného času a DC Dubáčik 
spolu s Jankou Marušin-
covou  pre mamičky, deti 
a celé rodiny športové 
dopoludnie na Mierovom 
námestí. 

Ani v nedeľu  8. mája 
tomu nebolo inak.  Pekné 
počasie, športové disciplí-
ny, vodné atrakcie, maľo-
vanie na tvár, tanečné vy-
stúpenia detí z krúžkov a  
bohatá tombola, za ktorú 

veľmi pekne ďakujeme 
všetkým sponzorom,  pri-
lákali  množstvo ľudí strá-
viť s nami  sviatočné  do-
poludnie. Všetky deti boli 
odmenené malou sladko-
sťou  a  medovníkovým 
srdiečkom pre mamičku. 
Veríme, že aj nasledujúci 
rok sa bude niesť toto po-
dujatie v rovnako kúzelnej 
atmosfére, aká tu panova-
la tento rok . 

Pracovníci CVČ
v Novej Dubnici

Prezident Andrej Kiska pri-
jal v pondelok 2. mája 2016 
najaktívnejších dobrovoľní-
kov a  členov Detskej orga-
nizácie Fénix, ktorá už 25 
rokov organizuje mimoškol-
ské aktivity deťom a mladým 
ľuďom. V súčasnosti má Fé-
nix okolo 5000 členov a pô-
sobí v približne 38 územných 
organizáciách. Jedna z nich 
pracuje aj v Novej Dubnici. 
V súčasnosti eviduje 226 čle-
nov do 15 rokov a 48 dobro-
voľníkov. 

Prezident sa predstavi-
teľom, členom a dobrovoľní-
kom občianskeho združenia 
poďakoval za ich dlhoročnú 
prácu. „Tak, ako sa dnes ve-
nujeme mladým ľuďom, bude 
naša spoločnosť vyzerať o 10, 
15. 20 rokov,“ zdôraznil pre-
zident. Práve v dnešnej dobe 
– aj v súvislosti s výsledkami 
posledných parlamentných 
volieb – vyvstáva podľa neho 
ešte nástojčivejšie potreba 
stretávať sa s mladými ľuďmi, 
hovoriť s nimi a vštepovať im 
správne hodnoty. 

Široký priestor sa tu podľa 
Andreja Kisku otvára práve 
pre tretí sektor a organizácie 
ako Fénix. „Chcem zaželať 
nám všetkým, aby každý jeden 
mladý človek mal okrem školy 
aj možnosť zapojiť sa vo svo-
jom voľnom čase do niečoho 
zmysluplného.“

Z našej organizácie sa 

za aktívnu viacročnú prácu 
stretnutia zúčastnili vedúca 
Základného kolektívu Bc. Bo-
žena Pastuchová  - vychováva-
teľka v klube detí na ZŠ Janka 
Kráľa v Novej Dubnici, Boris 
Herman – žiak ZŠ Janka Kráľa 
a člen redakčnej rady časopisu 
LET s Fénixom Michal Mazá-
nik – žiak Súkromnej základ-
nej školy v Novej Dubnici. 

Ako to videl Michal  Mazá-
nik, jeden z ocenených dob-
rovoľníkov?

„Akcia sa  konala 1. až 2. 
mája 2016 a  začala návšte-
vou Bratislavského hradu, 
kde sme si aj prevzali z rúk 
predsedu Detskej organizá-
cie  Fénix, Norberta Škorvagu 
, pekné ceny. Celé podujatie 
viedol  známy moderátor Pa-
trik Herman. Súčasťou akcie 
bola aj malá prehliadka hradu 
a stručné informácie z jeho 
histórie. Okolo desiatej večer 
po skončení prehliadky nás, 
členov redakčnej rady časopi-
su Let s Fénixom,  prekvapil 
Patrik Herman s ponukou na 
nočnú prehliadku priestorov 
TV Markíza. Samozrejme sme 
ju prijali a bol to úchvatný 
zážitok. Vyskúšali sme mode-
rovanie a odfotili sa v štúdiu 
Televíznych novín, Refl exu a 
Telerána. Videli sme aj pries-
tory réžie a redakcie. Do hote-
la sme sa vrátili neskoro večer. 
Druhý deň sme sa prezliekli 
do slávnostného oblečenia a 

vyrazili do mesta. Hodinu sme 
strávili jazdou v historickom 
vláčiku - Prešporáčiku  po cen-
tre Bratislavy. Dozvedeli sme 
sa množstvo zaujímavostí.  
Následne sme mali obed a pre-
sun do Prezidentského paláca. 
Pán prezident Andrej Kiska 
nás prijal okolo 15. hodiny. Bol 
to veľmi príjemný a jedinečný 
zážitok. Pozdravili sme sa, po-
rozprávali a pofotili, pozreli si 
palác a vrátili sa do hotela na 
záverečné krájanie výbornej 
torty. Bolo to vynikajúce podu-
jatie! Škoda, že Fénix nemá 25 
rokov každý rok .“ 

                                                                                                    
Miroslav Zavacký
predseda DO Fénix
v Novej Dubnici

Oddelenie kultúry a športu 
MsÚ Nová Dubnica  už dru-
hý rok spolupracuje s Hu-
dobným centrom Bratislava. 
Výsledkom je séria komor-
ných koncertov, ktoré  vďaka  
projektu nášho oddelenia  
môžeme pre obyvateľov mes-
ta uvádzať bezplatne. 

V nedeľu 12. júna sa nám v 
kultúrnej besede predstavili 
mladí a talentovaní gitaristi 
Darinka Jokaiová a Dominik 
Hnat. Členovia gitarového dua 
majú iba niečo po dvadsiatke. 
Napriek tomu ich pozná kus 
Európy. V roku 2015 zvíťazili 

v medzinárodnej súťaži v špa-
nielskom Elche. Dávid si po-
predné umiestnenia priniesol 
aj z medzinárodných súťaží vo 
Viedni, Sarajeve, Bratislave i v 
Brne. Virtuózne zvládnutie gi-
tarových skladieb predviedli aj 
Novodubničanom.

Poslucháči mali možnosť 
vypočuť si skladby J. P. Rame-
aua, C. Mertza, I. Albeniza a na 
záver úžasnú Sonatu Fantasia 
od D. Bogdanoviča. Dokona-
lý prejav, súznenie a priam 
láskanie sa s gitarami  nene-
chalo nikoho na pochybách, 
že Jokaiová a  Hnat sú nielen 
hudobnými, ale aj životnými 
partnermi.

Už teraz sa môžete tešiť na 
ďalší komorný koncert vážnej 
hudby  fenomenálneho štrná-
sťročného klavíristu Františka 
Janoška, ktorý pripravujeme 
na september 

Eva Kebísková

25. výročie založenie DO Fé-
nix sme si pripomenuli, a tak 
trochu aj oslávili spolu so 
širokou verejnosťou v našom 
meste za organizačnej spo-
luúčasti mesta Nová Dubni-
ca a pivárne Štadión poduja-
tím „Fénixácky kotlík“.

Celkovo 11 tímov sa po-
dujalo zasúťažiť v disciplíne 

uvariť čo najchutnejší guláš 
v jeho rôznych podobách. A 
naozaj v sobotu 4. júna od 10. 
hodiny to začalo v priestoroch 
pivárne rozvoniavať. Rôzne 
druhy mäsa s príslušnými in-
gredienciami dodávali podu-
jatiu tú správnu atmosféru. K 
tomu pekné slnečné počasie a 
najmä priateľskosť a súťaživo-
sť medzi členmi jednotlivých 

družstiev dodávali podujatiu  
ten správny priebeh. Príjem-
ne prekvapilo aj naše vedenie 
z Bratislavy, ktoré tiež nomi-
novalo do súťaže svoj tím v 
zastúpení riaditeľa ústredia p. 
Milana Lukáča, podpredsedu 
p. Patrika Hermana, ekonóm-
ky p. Ľudky Mórikovej, pred-
chádzajúcej dlhoročnej pred-
sedníčky p. Evky Pintérovej a 
hlavného kuchára Ladislava 
Pavlačku. Popoludní prišiel 
pozdraviť naše podujatie aj 
súčasný predseda p. Nor-
bert Škorvaga. Sedemčlenná 
hodnotiaca komisia zložená z 
profesionálnych kuchárov a 
zástupcov mestského úradu 
Ing. Evy Lackovičovej a Bc. 
Pavla Pažítku za naj guláš vy-
brali polievku tímu MFK Nová 
Dubnica. Ďakujeme všetkým 
sponzorom, ktorí toto naše po-
dujatie podporili a pomohli tak 
oceniť účasť a kuchárske ume-
nie všetkých súťažiacich. 

Mgr. Miroslav Zavacký

Športové dopoludnie s Dubáčikom

Fénixáci na návšteve 
v prezidentskom paláci

Fénixácky kotlík

Pokračujeme v obľúbených 
koncertoch vážnej hudby

Naši Fénixáci u prezidenta Andreja Kisku.

Talentované gitarové duo Jokaiová - Hnat.

Najlepší guláš varí tím MFK Nová Dubnica.

Michal Mazánik.
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LA GIOIA                                                                                                                                                                                         
14. októbra o 19:00 hod.
kino Panorex 
     

La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú popu-
lárne piesne v štýle belcanta. Repertoár tvoria nielen skladby 
svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy zná-
mych slovenských a českých hitov. Vstupné: 12 eur.

TO NAJKRAJŠIE OD KOLLÁROVCOV
24. novembra o 18:00 hod.
kino Panorex 
        

Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talen-
tovaných hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev 
a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá 
vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Nosným 
pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka 
Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento 
žáner nikdy nevyhľadávali. Zoskúpenie kapely tvoria piati čle-
novia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové 
obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akor-
deón, bicie. Vstupné: 10 eur.

DYCHOVÁ HUDBA BODOVANKA
Nedeľa 24. júla o 17:00 hod.
Mierové námestie                              
 
Dychová hudba Bodovanka pochádza  z obce Krivosúd–Bodovka , ktorá leží v 
blízkosti Beckovského hradu. Vznik dychovej hudby v obci siaha až do roku 1873.  
Počas svojej činnosti účinkovala na mnohých podujatiach, absolvovala množ-
stvo súťaží a festivalov. Má niekoľko nahrávok v Slovenskom rozhlase Bratisla-
va, účinkovala v Slovenskej televízii. Repertoár pozostáva  z klasických skladieb   
pre dychovú hudbu a  vlastných skladieb.

TRIO BAND Z OMŠENIA
Nedeľa 31. júla o 17:00 hod.
Mierové námestie 
 
Dievčenská hudobná skupina bola založená v roku 2011. Hrá v zložení Janka 
Uherková – klávesy, Barborka Uherková – spev a Kristínka Kiacová – spev. Tešiť 
sa môžete na obľúbené ľudové pesničky. 

DYCHOVÁ HUDBA NADLIČANKA                                                                   
Nedeľa 7. augusta o 17:00 hod.
Mierové námestie 
 
Dychová hudba NADLIČANKA  patrí medzi najstaršie dychové hudby na Slo-
vensku. Jej korene siahajú až do predminulého storočia, do roku 1880. Stále sa 
teší veľkej popularite a záujmu divákov a poslucháčov nielen v Hornonitrian-
skom regióne, v Trenčianskom kraji, ale na celom Slovensku. Svojský repertoár, 
veľké množstvo vlastných či upravených piesní dáva kapele charakteristický a 
nezameniteľný zvuk. 

FESTIVAL RUSKEJ KULTÚRY
Nedeľa 14. augusta o 16:00 hod.
Mierové námestie 

LYDIA  MICHAJLOVNA  MUZAĽOVA 
Zaslúžilá umelkyňa Ruska. Laureátka medzinárodných a celoruských súťaží. 
Sólistka „Národného akademického orchestra ľudových nástrojov Ruska N. 
P. Osipova“. Sólistka „Štátneho Akademického ruského ľudového súboru „Ro-
ssija“ Ľudmily Zykinej“. V jej repertoári sú všetky známe ruské ľudové piesne, 
častušky,  romance, piesne z fi lmov. Hosťovala vo Švajčiarsku, Nemecku, Fran-
cúzsku, Taliansku, Poľsku a Česku. 

SÚBOR GUSLIAROV „ GOODI GORAZDO“ z Moskvy 
Gusli  sú  najstarším ruským strunovým  hudobným  nástrojom. Zaraďujú sa do 
skupiny brnkacích nástrojov, stavbou sa podobajú citare. Šesť mladých guslia-
rov Vám zahrá predovšetkým ruské ľudové piesne a častušky. 

DYCHOVÁ HUDBA NEDANOVČIANKA
Nedeľa 20. augusta o 17:00 hod.
Dom kultúry Kolačín
  
Radosť a muzikantské srdce rozdáva DH Nedanovčianka na festivaloch, ple-
soch, kultúrnych podujatiach. Novodubničania sa môžu tešiť na skladby slo-
venských a zahraničných skladateľov, polky, valčíky, ľudové piesne aj moderné 
skladby.

BLUEGRASSOVÝ VEČER
13. ročník česko-slovenského festivalu pohodovej bluegrassovej hudby.
Sobota 20. augusta o 19:00 hod.
letný amfi teáter  

Na festivale vystúpia: 
Barbecue – výborná skupina z Prahy s humornými textami. Dalo by sa povedať, 
že sú ako Ivan Mládek v bluegrasse. Určite si prineste  peňaženky, lebo ich CD 
zaručene budete chcieť. V Novej Dubnici budú po prvý raz.
BG Styl – skvelá skupina z Opavy. Výborná partia hudobníkov. V repertoári 
majú viaceré gospelové skladby zamerané na viachlasový spev. V Novej Dubnici 
budú po prvý raz.
Blackjack – známa skupina, ktorá v Novej Dubnici účinkovala už niekoľkokrát. 
Patria medzi špičku Európskej bluegrassovej scény.

Bratia Šupákovci – súrodenecká dvojica, ktorá na niekoľkých ostatných Bluegrassových večeroch svojím vystúpením rozdelila celé 
podujatie na dve polovice. Ich vystúpenie vychádza zo súrodeneckých dvojíc s nástrojovým obsadením gitara a mandolína.
Marian, Ľuboš a priatelia – staronové zoskupenie hráčov a spevákov, ktoré sa bude snažiť zaujať poslucháčov tradičným pojatím 
Bluegrassu.

Simona Stašová v Novej Dubnici! 

DROBEČKY Z PERNÍKU
5. septembra 2016 o 19:00 hod.
Kino Panorex Nová Dubnica

V hlavnej úlohe SIMONA STAŠOVÁ. Niekoľko bežných život-
ných situácií, ktoré musí riešiť alkoholička práve prepustená z 
liečebne, jej neplnoletá dcéra a stále neúspešný herec, čakajúci 
na príležitosť, ktorá neprichádza. Tragikomický príbeh s kon-
com plným nádeje. Simona Stašová získala cenu THÁLIE  za 
mimoriadny ženský javiskový výkon za úlohu Evy Mearovej.

Nenechajte si ujsť túto  možnosť vidieť jedinečný divadelný 
koncert známej českej herečky (Pelíšky, Román pro ženy, 
Musíme si pomáhat) Simony Stašovej, dcéry Jiřiny Bohda-
lovej. Vstupné: 14 eur.
Náhradné predstavenie za už propagované divadlo Rukojemní-
ci bez rizika.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry         
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubni-
ca.sk, tel. 0424433484,kl.110 

Nová Dubnica žije kultúrou

ŤAHÁK TEJTO JESENE

PRIPRAVUJEME

NovodubnickéNovodubnické
kultúrne letokultúrne leto
Novodubnické
kultúrne leto 201620162016

Vstup na všetky programy kultúrneho leta voľný!



Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica vás pozýva na letnú turistiku pre celú rodinu
JÁNOŠÍKOVE DIERY, LANOVKA VRÁTNA, CHLEB, MALÝ KRIVÁŇ, VEĽKÝ KRIVÁŇ

Jánošíkove diery sú jednou z najkrajších turistických 
trás národného parku Malá Fatra. Jedná sa o sústavu ties-
ňav a kaňonov v národnej prírodnej rezervácii Rozsutce 
s množstvom prekrásnych vodopádov a nezabudnuteľnou 
scenériou skalných útvarov.

Prechod najatraktívnejšími časťami Dolných a Nových 
dier umožňuje Malý okruh Jánošíkovými dierami, ktorý je 
vďaka malému prevýšeniu vhodný i pre seniorov a malé 
deti. Môžete tu vidieť niekoľko krásnych vodopádov, uzuč-
ké údolie v Ostrvnom vyhĺbené potokom a neuveriteľne 
krásnu prírodu Malej Fatry. 

Z Jánošíkových dier sa autobusom zo Štefanovej pre-
sunieme do Vrátnej doliny k  lanovke, ktorou sa vyvezieme 
na hrebeň Malej Fatry. Tu nás čaká výstup na Malý a Veľ-
ký Kriváň alebo Chleb. Občerstviť sa môžete v chate Pod 
Chlebom. Predpokladaný návrat o 17-tej hodine z Tercho-
vej. Poplatok: 15 eur.

Spomienky a poďakovania

Na spoločnej ceste životom:
Ing. Marián Skuhra – Petra Ďurišová, Peter Janošík – Si-
mona Forgáčová, Silvester Ridoško – Soňa Suchá, Martin 
Štiglic – Katarína Matejková, Ing. Mário Janovec – Tatiana 
Kiššová, Marián Richtárech – Gabriela Paliderová, Michal 
Karika – Zlata Haviarová, Erik Hlavna – Denisa Brixová, Ro-
man Holý – Katarína Doričková

Narodili sa nám zlatíčka:
Damián Mydla, Zoja Brozová, Ema Dušičková, Matej Mac-
kura, Isabell Trochanová

Zomreli:
Stanislav Híreš, Ružena Odzganová, Žofi a Mydliarová, Jozef 
Tóth, Eugen Choma, Ing. Vladimír Bojničan, CSc., Bernardí-
na Šťastná, Rudolf Smolka, Helena Tichá, Jozef Zuna, Alojz 
Lukačovič, Drahomír Bielik, Marta Dvorská, Jozef Ďurech

Spoločenská kronika

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Stanislav Híreš
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary rodine, suse-
dom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 24. mája 
zúčastnili na poslednej rozlúčke s mojím manže-
lom, otcom, dedkom a pradedkom Stanislavom 
Hírešom. Zároveň sa chcem poďakovať pánovi 
farárovi Ing. Mgr. Wallnerovi za obrad, tiež pani 
Vranovej za peknú rozlúčku, taktiež pracovníkom 
pohrebnej služby Antona Dadu za dôstojnú rozl-
účku. Ďakujú manželka, synovia, vnučky a ostatná 
rodina.

Ivan Forgáč
Ten, kto ťa poznal spomenie si, ten, kto ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 30. júna uplynie 10 rokov od smrti 
nášho drahého Ivana Forgáča. Za spomienku ďa-
kuje smútiaca rodina.

Edita Smrečanská
26. júna uplynulo päť rokov, čo nás navždy opusti-
la naša milovaná manželka, mama a stará mama 
Edita Smrečanská. Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manžel, syn Ladislav a dcéra Edita s rodinou, 
ostatné príbuzenstvo a priatelia.

Oľga Zigová
Dňa 27. júna uplynul rok, čo nás navždy opustila 
manželka, matka a babka Oľga Zigová. Ďakujeme 
všetkým, čo na ňu nezabudli. Za spomienku ďa-
kujú manžel a dcéra s rodinou.

Ján Urblík
Dňa 9. júna uplynuli tri roky, odkedy nás navždy 
opustil náš láskavý manžel, otec a dedko, Ján Ur-
blík. S láskou spomína celá smútiaca rodina. Ďa-
kuje manželka.

Anna Margetinová
Tak ako tráva a kvety vädnú, aj život ľudský má 
svoj čas... Dňa 16. júna sme si pripomenuli piate 
výročie úmrtia našej mamy Anny Margetinovej. S 
láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Marta Majzelová
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, 
nedokáže zabudnúť. Aj keď už nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami. Dňa 1. júla uplynie 
päť rokov, čo nás navždy opustila moja mamina a 
babina Marta Majzelová. S láskou na teba spomí-
name. Dcéra Marta s manželom Dušanom, vn-
účatá Dušan a Andrea s rodinami.

Prosíme každého, kto má záujem o uverejnenie Spomienky v 
Novodubnických zvestiach, aby dodržiaval termín uzávierky pri 
doručovaní podkladov. Uzávierka júlového vydania Novodubnických 
zvestí je 13. júla 2016. Spomienky doručené po tomto termíne nemusia 
byť do júlového vydania zaradené. Ďakujeme za pochopenie.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Vo všeobecnej deklarácii ľud-
ských práv sa píše: „Každý 
má právo na životnú úroveň 
primeranú zdraviu a blaho-
bytu jeho rodiny, rátajúc do 
toho potravu, šatstvo, bývanie, 
lekársku opateru a nevyhnut-
né sociálne služby, právo na 
zabezpečenie v nezamestna-
nosti, v chorobe, pri pracovnej 
neschopnosti, pri ovdovení, 
v starobe alebo v ostatných 
prípadoch straty zárobkových 
možností, ktoré vznikli okol-
nosťami nezávislými od jeho 
vôle.“ 

Aj medzi nami  žijú ľudia, 
ktorým nie sú tieto základné 
práva dopriate a mnohí z nich 
nemôžu alebo nedokážu zmeniť 
svoj život k lepšiemu bez pomoci 
iných. Spoločnosť nemôže za-
tvárať oči pred týmto závažným 
problémom a my prehliadať ne-
prispôsobivých občanov – bez-
domovcov, ktorí si za svoj domov 
zvolili  priestor parku Mierového 
námestia, kde sa pohybuje veľké 
množstvo ľudí,  predstavujúcich 
potenciálny zdroj fi nancií, alko-
holu, jedla a inej, spravidla nega-
tívnej, pomoci. Ďalšie miesta sú 
väčšine obyvateľov nášho mesta 
rovnako známe - v podlubí pri 
potravinách, pohostinstvách, ale 
aj v priestore parkov v Sadoch 
Cyrila a Metoda a Pribinových 
sadoch. Občania sa často sťa-
žujú na ich nevhodné správanie 
sa neprispôsobivých občanov, 
ktorí požívajú alkohol, prípadne 
spia na lavičkách alebo na zemi 
počas dňa. V neposlednom rade 
svojím správaním obťažujú oko-
loidúcich a znečisťujú verejné 
priestranstvá. Mestská polícia 
však môže zasiahnuť iba v prí-
pade porušenia priestupkového 
zákona alebo všeobecne záväz-
ného nariadenia, teda najmä 
ak ide o čistotu, poriadok alebo 

konzumovanie alkoholu. Hliad-
ka často rieši situácie, ktorých 
príčinou sú neriešené zdravotné 
problémy a psychické ochorenia 
bezdomovcov. Mestská polícia 
v poslednom období pravidelne 
kontroluje miesta, kde sa ne-
prispôsobiví občania vyskytujú, 
komunikuje s nimi a nevhodné 
správanie rieši v rámci svojej 
právomoci. Značná časť riešení 
neprispôsobivých občanov na 
uvedených miestach mestskou 
políciou súvisí s konzumáciou al-
koholu, pričom prístup k alkoho-
lu im umožňujú aj samotní oby-
vatelia, ktorí v snahe pomôcť im 
kúpou alkoholu ako aj poskytnu-
tím fi nančnej hotovosti vlastne 
škodia. Dokonca boli získané po-
znatky, že bezdomovci dostávaju 
od prevádzkovateľov obchodov 
v meste potraviny po záručnej 
dobe spotreby. Od začiatku roku 
2016 do 15.6.2016 Mestská polícia 
v Novej Dubnici riešila celkovo 
210 priestupkov bezdomovcov, 
pričom 98 priestupkov spáchali 
požívaním alkoholu na verejnos-
ti. Príslušníci MsP počas roku 
2016 viackrát  poskytli prvú po-
moc bezdomovcom a privolali 
záchrannú službu. V spolupráci 
s mestom sa  v dvojtýždňových 
intervaloch vykonáva kúpanie 
týchto neprispôsobivých obča-
nov, kde sú im po očiste pon-
úknuté čisté odevné zvršky. Aj 
napriek tomu mnohí odmietnu 
čisté odevy a oblečú si tie, v kto-
rých prišli.

Žiadame občanov, aby týmto 
neprispôsobivým osobám nedá-
vali fi nančné dary. Za tieto peni-
aze si kupujú alkoholické nápoje, 
ktoré konzumujú na verejných 
priestoroch a pod vplyvom alko-
holu sa dopúšťajú priestupkov  a 
vzbudzujú verejné pohoršenie.  

Mgr. Pavol Šimák
náčelník Mestskej polície

Mestská polícia upozorňuje

Pozvánka na zájazdy

Bezdomovci - problém 
nielen v našom meste
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Memoriál
Oldřicha Kycla

Nová Dubnica
ide stále vpred

Majster Slovenska z Novej Dubnice

Šachový krúžok v Centre 
voľného času  Dubinka v No-
vej  Dubnici 15. mája zorga-
nizoval  2. ročník šachového 
turnaja pod názvom Memo-
riál  Oldřicha Kycla.  

Z pôvodne prihlásených  
65  záujemcov sa turnaja zú-
častnilo 46 hráčov. Celkovým 
víťazom sa stal Peter Bombek 
z klubu ŠKŠ Dubnica nad Vá-
hom a  najlepšou ženou, juni-
orkou  Janka Šošovičková zo 
SZŠ Nová Dubnica. Hráčkou s 
najväčším progresom sa stala 
Stelka Ulmanová takisto zo 
SZŠ Nová Dubnica a členka 
nášho krúžku v CVČ Dubinka 
Nová Dubnica. Cenu však do-
stal každý, kto hral pre dobrú 
myšlienku.

Tentokrát mal turnaj  cha-

ritatívny charakter. Doposiaľ 
sa podarilo vyzbierať na konto  
Dobrého Anjela 96,40 eur a pre 
organizáciu  Unicef  130 eur, 
pričom  okrem  štartovného 
prispeli aj ľudia mimo hrá-
čov zúčastnených na turnaji 
- kúpou charitatívnej pohľad-
nice v cene 1 €, lekáreň SARA 
MEDICA – MEDOK a členky 
klubu Venuša Nová Dubnica .

Chcel by som sa preto po-
ďakovať všetkým zúčastne-
ným hráčom, divákom, nášmu 
mestu Nová Dubnica, oddele-
niu kultúry a športu, kolektívu 
CVČ za pomoc pri organizácii 
turnaja .
                                                                                                                                            
Duda Daniel 
šachový krúžok Dubinka
Nová Dubnica

Klub HC Nová Dubnica - po-
zemný hokej sa stále teší zá-
ujmu a výsledkom detí, ktoré 
sa aktívne venujú tomuto 
olympijskému športu. 

Skončila sa halová sezóna, 
v ktorej sme mali zastúpenie 
troch družstiev z nášho klubu. 
Bojovali sme v kategóriách 
U10, U12 a U16. V kategórií 
U10 sa bojuje trošku inak, na-
koľko je to kategória najmen-
ších detí do 10 rokov a aby si 
zahrali čo najviac, tak zväz po-
zemného hokeja tento ročník 
spravil všetky kolá turnajovo.

Deti sa stretli na 6 turna-
joch v rôznych mestách Slo-
venka, kde odohrali za deň v 
priemere 5 zápasov, ktoré boli 
hneď v daný deň aj vyhodno-
tené. Novú Dubnicu tento rok 

posilnili už aj deti z Trenčian-
skej Teplej a všetky tieto naše 
deti mali na turnajoch nasle-
dovnú bilanciu: 2x 1. miesto 
a 3x 2.miesto. Kategória U12 
sa tento rok len rozbiehala a 
v halovej sezóne sme skončili 
na peknom 4. mieste. Všetkým 
deťom patrí poďakovanie za 
peknú reprezentáciu. Posled-
ná kategória je U16, kde hrá-
vajú predovšetkým naše naj-
úspešnejšie dievčatá. Stali sa 
znova majsterkami Slovenska 
aj napriek tomu, že v tejto ka-
tegórií hrávali proti chlapcom.

Všetkým by sme touto ces-
tou chceli poďakovať za veľmi 
pekné herné výkony a pogra-
tulovať k víťazstvu.

Jana Uherková

Letné Majstrovstvá Slovenska 
v tenise mladších žiakov sa ten-
to rok konali v TK Kúpele Pieš-
ťany v termíne od 23. – 27. mája. 

Hráč TK Nová Dubnica Karol 
Vlčko získal po náročnom týždni 
zápasov s najlepšími mladšími 
žiakmi na Slovensku titul Majstra 
Slovenskej republiky v dvojhre  
fi nálovou výhrou nad Norbertom 
Marošíkom  po výsledku  6:3 a  6:0. 

K titulu v dvojhre pridal Karol 

ešte druhé miesto v štvorhre, 
kde až vo fi nále prehrala dvojica 
Vlčko, Novák s dvojicou Privara, 
Marošík  po výsledku  3:6, 4:6.

K dosiahnutým úspechom Ka-
rolovi gratulujeme, ďakujeme za 
vzornú reprezentáciu tenisového 
klubu a mesta Nová Dubnica a 
prajeme veľa ďalších športových 
úspechov.

TK Nová Dubnica

Myšlienku pohybu pre všet-
kých sme opäť oživovali v 
poslednú májovú stredu v 
Svetový deň výzvy – World 
Challenge Day. Je to deň, 
ktorý je na celom svete vy-
hradený 15 minútam pohy-
bu pre svoje zdravie a svoje 
mesto. Výzvou pre organizá-
torov bolo samotné mimori-
adne krásne počasie, ktoré 
dokázalo, že s myšlienkou 
tohto podujatia rozhodne 
súhlasí. 

Hľadali sme atletické nádeje
Športový deň otvoril atletic-

ký míting O pohár primátora 
mesta Nová Dubnica. Už dva-
násty ročník podujatia svojou 
účasťou oživili aj  žiaci z čes-
kého Slavičína.  Keďže prete-
kali žiaci od prvého ročníka až 
po deviaty, rozdali sme až 120 
medailí. Najlepší mladí atléti 
mali možnosť prihlásiť sa do 

všetkých atletických disciplín 
s výnimkou skoku do výšky, 
pretože ten zastrešujeme sa-
mostatne v súťaži Novodub-
nická latka. Atletický míting 
priniesol napínavé zápolenia 
v behu na 60, 300, 800 a 1 000 
metrov, v štafetovom behu, v 
skoku do diaľky, v hode plnou 
loptou, kriketovou loptičkou a 
vo vrhu guľou. Putovný pohár 
opäť obhájila ZŠ na ul. Janka 
Kráľa.  Punc profesionality ce-
lej akcii dodávala spolupráca s 
atletickým klubom AK Spartak 
Dubnica, za čo im srdečne ďa-
kujeme.  

Takmer dve desiatky špor-
tovísk

Mnohým mladým nadšen-
com pohybu ale nestačilo a 
stretávali sme ich aj popolud-
ní na ďalších športoviskách v 
meste. Na Mierovom námestí 
ste si mohli zabehať, HC- Nová 

Dubnica a pozemné hokejist-
ky nám ukázali, že zábava s 
hokejkou môže byť skutočne 
aj mimo ľadu. Možnosť zapojiť 
sa do WCHD prijali na námestí 
aj hasiči z Kolačína. Otvorený 
bol minigolf, futbalové ihriská, 
stolný tenis, tenisové kurty, 
športoviská Domky, fi tness v 
hoteloch Alfa a Dynamic.   Tie 
boli totiž prístupné v tento deň 
bezplatne a pridali sme aj ďal-
šie športovo-zábavné  aktivity. 
Niektorí sa vydali na cyklový-
let s primátorom mesta Ing. 
Petrom Matušincom na Uh-
liská v Trenčianskej Závade 
alebo s DO Fenix do Antolsta-
lu, na prechádzku ste si mohli 
vyjsť s Klubom slovenských 
turistov Kolačín. S pomocou 
športových klubov a organi-
zácií sa podarilo zorganizovať 
takmer dve desiatky možných 
aktivít, z ktorých ste si mohli 
vybrať tú , ktorá je vášmu srd-

cu a telu najbližšiu. 

Nemáme sa za čo hanbiť
Po zozbieraní a zarátaní 

všetkých prezenčných listín  
sme sa dorátali k počtu 2 151 
športujúcich, čo je 19,27% všet-
kých Novodubničanov. Vďaka 
tomuto číslu sme porazili 
mesto Revúca, ktoré bolo na-
šim súperom v národnej časti 
World Challenge Day. V tomto 
meste sa do športových akti-
vít aspoň na 15 minút zapojilo 
15,42% obyvateľov. Ako jedno 
zo vzácnych troch slovenských 
miest sme sa prihlásili aj do 
medzinárodnej súťaže. Žreb 
nám určil chorvátske mesto 
Lepoglava, ktoré však ešte ne-
poslalo výsledky a tak netrpez-
livo čakáme na  ich percentu-
álnu účasť. Celosvetové čísla 
sú však rozhodne zaujímavé a 
svedčia  aj o mentalite v danej 
krajine. Venezuelské Puerto la 
Cruz dosiahlo účasť 82,31%  a 
maďarský IV. obvod Budapešti 
so 102.368 obyvateľmi tvrdí, že 
dosiahlo účasť 74,78%!   

Víťazom je však každý, kto 
urobil niečo pre svoje zdravie 
a pre svoje mesto. Organi-
zátori z oddelenia kultúry a 
športu MsÚ veľmi pekne ďa-
kujú všetkým, ktorí sa zapojili, 
bezplatne sprístupnili svoje 
športoviská a umožnili pohy-
bové aktivity širokej verejnos-
ti. Zároveň ďakujeme všetkým 
ochotným dobrovoľníkom a 
účastníkom podujatia. 

Eva Kebísková 
vedúca odd. kultúry
a športu MsÚ

V národnej súťaži World Challenge 
Day sme pokorili Revúcu

Klub HC Nová Dubnica - pozemný hokej  naďalej hľadá 
športové talenty a robí opäť nábor do svojho klubu.  
Radi by sme privítali deti a mládež, chlapcov aj dievčatá. 
Trénujeme deti už od 5 rokov až do veku, dokedy ich to baví. 
Príď aj ty medzi nás a skús tento pekný olympijský šport! 
Bližšie informácie: Jana Uherková, tel. č. : 0910 956 136.

Víťazov oceňoval primátor mesta Peter Marušinec.

Oceneným blahoželal aj olympijský víťaz v boxe Janko Zachara. Atletický míting, beh na 60 m.


