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Otázniky nad sklenými
mozaikami na kine Panorex

Vážení spoluobčania, v 
uplynulých dňoch sme spo-
ločne oslávili 64. výročie 
nášho mesta. Počas celého 
dňa nás sprevádzalo horúce 
počasie, ktoré oznamovalo 
príchod konca školského roka 
a začiatok letných prázdnin 
pre našich školopovinných 
žiakov. Po krátkom čase strá-
venom v školských laviciach 
je tu opäť obdobie voľna a let-
ných aktivít. 

Posledné dni a týždne sme 
v meste využili na obnovou 
vodorovného dopravného 
značenia. Obnovili sme chod-
níky pred bytovými domami                         
v Sade duklianskych hrdinov  
a tiež chodník pozdĺž „čínske-
ho múru“ v pravej polovici. Re-
konštrukciu sme ukončili v pr-
vej časti z dôvodu plánovanej 
obnovy druhej časti bytového 
domu, kde pri rekonštruk-
cii dôjde k pohybu techniky 
aj cez existujúce chodníky. 
Preto sme sa rozhodli túto in-
vestíciu odložiť do ukončenia 
rekonštrukcie, tak ako sme to 
urobili vo viacerých prípadoch                                    
v minulosti. 

V miestnej časti Kolačín 
spoločnosť Slovak Telekom 
vybudoval nové optické káble, 

následne sa s prácami pre-
sunuli do miestnej časti IBV 
Miklovky. Po dohode so Slo-
vak Telekomom mesto Nová 
Dubnica prikladá k ich výko-
pom nové káblové vedenie ve-
rejného osvetlenia, a realizuje 
prípravu na obnovu výmeny 
osvetlenia za nové LED svetlá. 
S výmenou stĺpov a osvetlenia 
máme v pláne začať v priebe-
hu budúceho roka 2022. Všet-
ky tieto práce oddialili práce 
na oprave výtlkov v meste.                                                            
Tieto opravy chceme realizo-
vať v priebehu letných me-
siacov, čím sa aj obyvateľom 
ospravedlňujeme za zníženú 
kvalitu niektorých úsekov                  
ciest.

Pevne verím, že letné ob-
dobie okrem slnečných lúčov 
prinesie aj úsmevy na tvárach 
občanov a spoločne si tieto 
dni vychutnáme s priateľmi, 
rodinami a kamarátmi. Preto 
aj touto cestou by som chcel 
pozvať spoluobčanov, aby po-
čas leta zavítali na naše letné 
kúpalisko, ktoré otvorí svoje 
brány už koncom mesiaca.

Peter Marušinec

Kino Panorex je pozoruhod-
nou a technicky náročnou 
stavbou, na ktorú je naše 
mesto hrdé niekoľko de-
saťročí. Okrem unikátneho 
vybavenia na svoju dobu 
špičkovými premietacími 
strojmi je zaujímavé aj archi-
tektonicky. Zvláštnosťou je 
napríklad strecha premieta-
cej sály uložená na lanovej 
konštrukcii, ale i sklené mo-
zaikové obklady v exteriéri 
aj interiéri.

V rámci prebiehajúcej re-
konštrukcie je otázka zachova-
nia týchto vzácnych, no sčasti 
poškodených povrchov jednou 
z najzávažnejších. Preto mesto 
požiadalo o odborné stano-
visko sochára a reštaurátora 
Josefa Červinku z Nymburku.

Pán Červinka, čím sú mozai-
kové obklady na Panorexe 
vzácne, v čom je ich hodno-
ta?

Sklené mozaiky, ktorých 
najväčšia časť bola vyrobe-
ná pravdepodobne v Turno-
ve- Trávnikoch tvoria svojou 
kvalitou dominantný estetický 
výraz stavby. Ich hodnota spo-
číva vo vizuálnom účinku skla                                                                      
a jeho svetelných odleskov, 
ktorý sa nedá dosiahnuť nija-
kou inou hmotou. V kombi-
nácii s ušľachtilou omietkou                                         
a subtílnymi kovovými 
presklenými konštrukciami vy-
tvárajú jedinečný charakter tej-
to stavby, ktorý je podľa môjho 
názoru správne a nutné chrá-
niť. Objekty z tohto tzv. brusel-
ského štýlu žiaľ aj v Čechách 
nenávratne miznú, nakoľko 
nepodliehajú pamiatkovej 
ochrane. Ale historici umenia 
sa týmto štýlom už vážne zao-
berajú a myslím, že o niekoľko 
rokov budú takéto fasády veľ-
kým unikátom. Ďalšou veľkou 

hodnotou, meranou okom pa-
miatkovej starostlivosti z hľa-
diska zachovania toto diela do 
budúcna je rozsah, v akom sa 
zachovalo.

Viete o podobnej stavbe na 
okolí?

Ten rozsah originálu je 
ohromný, Nová Dubnica je 
podľa mňa minimálne v kraj-
skom regióne unikát. V Třinci 
existuje dispozične veľmi ob-
dobná budova kina postavená 
v tom roku, ako kino Panorex. 
Tamojšie kino však pri príleži-
tosti svojho 50. výročia prešlo 
obnovou, ktorá zotrela výtvar-
né kvality autentických povr-
chov.

Aké sú teda možnosti zacho-
vania mozaík?

Možností je veľa, od špeciál-
nych reštaurátorských techník 
zahŕňajúcich zakonzervova-
nie, podinjektovanie, vyčiste-
nie a doplnenie skiel. Použiť by 
bolo možné tie, čo opadli, ale-
bo dať vyrobiť u sklárskych ma-
lovýrobcov repliku. Tento 
spôsob by bol však pri tejto veľ-

kosti stavby a termínoch nere-
álny a zároveň značne náklad-
ný. Druhým koncom spektra 
možností záchrany mozaiky 
je tiež zakonzervovanie súčas-
ného stavu mozaikových častí 

povrchu a prekrytie nejakým 
typom omietky, ktorú budeme 
v budúcnosti vedieť odstrániť.  
Medzi tým je mnoho variant, 
kedy sa môže nejaká časť ob-
noviť             a časť sa zakon-
zervuje a obnoví v budúcnosti, 
napríklad v rámci nejakého 
projektu. V každom prípade by 
som sa prihováral za čo najväč-
šiu mieru zachovania a uzná-
vam, že skombinovať pôvodné 
povrchy s dnešnými moderný-
mi mate- riálmi tiež nie je ľahká 
úloha.

O stanovisko k tejto proble-
matike sme požiadali aj pri-
mátora Petra Marušinca.

Ako bude mesto pristupovať 
k rekonštrukcii mozaiko-
vých povrchov na kine Pa-
norex?

Momentálne prebieha dis-
kusia so zhotoviteľom stavby. 
Naším zámerom je túto mozai-
ku zachovať. Vrchná časť atiky 
by sa mala opraviť pôvodnou 
mozaikou, ktorá sa odstráni na 
iných miestach a tie časti,  ktoré 
nebude možné zachovať týmto 

spôsobom, budú nahradené 
novými replikami. Repliky mo-
zaík plánujeme dať vyrobiť v 
českých sklárňach v Turnove 
alebo v Jablonci, ktoré sa touto 
výrobou zaoberajú. Už boli vy-

robené prvé vzorky týchto mo-
zaík a sú práve na ceste k nám. 
Podľa nich posúdime koloritu, 
tvar a vyhotovenie a zvážime, 
či budú vhodné pre použitie 
na kino Panorex. Na základe 
správy vypracovanej pánom 
Červinkom sme pri časti fasá-
dy ustúpili od zámeru použiť 
modernejší obklad a rozhodli 
sa na nej zrenovovať pôvodnú 
svetlú sklenú mozaiku. Podob-
ne aj vodnú plochu, ktorá bola 
pôvodne pred kinom Panorex, 
no niekedy v sedemdesiatych 
rokoch bola zavezená zemi-
nou a vysadená ružami. Túto 
vodnú plochu chceme obnoviť 
replikou čírej zelenej mozaiky, 
ktorá podľa odborníka pochá-
dza pravdepodobne zo sklárne  
v Železnom Brode.

Podľa správy sú výrazným 
estetickým prvkom aj tzv. 
kamenné omietky na hlav-
nej sále kina.

Omietky sú tiež špecifi cké, 
komunikovali sme to s dodáva-
teľom a požiadal som ho, aby 
ich zrekonštruovali do pôvod-
nej podoby, čiže pôvodnými 
technologickými postupmi              
a aby neboli nahradzované 
novými materiálmi. Omietať 
sa budú iba poškodené časti 
fasády.

V interiéri sú aj špecifi cké 
omietky z drveného skla...

Áno, tento povrch na stene     
s kovovou výtvarnou apliká-                         
ciou bude zachovaný, problém 
je trošku s povrchom steny 
vstupu do kinosály, pretože 
tento povrch je významne po-
škodený, zdá sa, že farebný 
odtieň bol dosiahnutý pri-
miešaním priamo do omietky                                                         
a pravdepodobne nebude za-
chovaný, ale nahradený iným 
povrchom. Červená mozaika 
na stĺpoch foyer bude tiež za-
chovaná a obnovená.

Petra Hrehušová

V manželstve je potrebné pestovať radosť z lásky. Stvorení sme 
boli pre lásku a neexistuje väčšia radosť, než zdieľať dobro. 
Najintenzívnejšie radosti života sa rodia, keď vidíme, ako sa 
druhí radujú. Nejde o radosť z márnivosti, ktorá pozerá len na 
seba, ale o radosť toho, kto miluje a teší sa z dobra milovaného. 
Radosť, ktorá sa vlieva do druhého a v ňom sa stáva plodnou.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželovStretnutie so sochárom a reštaurátorom historických sôch                    
a povrchov Josefom Červinkom (vpravo). (foto: P. Hrehušová)



Aj keď nás už druhýkrát začiatkom roka postihlo zatopenie 
vyrovnávacej nádrže, prípravy na jej obnovenie a spustenie 
prevádzky technológie bazénov sa nám úspešne podarilo. 

Popri bežných úpravách a obnove areálu sme vynovili aj sprchu 
pri volejbalovom ihrisku. Zakúpili sme do bufetov ďalšie profi  
vybavenie, obnovili inventár v sociálnych zariadeniach. 

Novinkou v tejto sezóne je možnosť platby 

prostredníctvom platobného terminálu.

Veríme, že túto službu si naši zákazníci budú pochvaľovať a že ju 
budú  patrične využívať. 
Momentálne sa náš okres nachádza v I. stupni ostražitosti                         
a v rámci platného Covid automatu to pre našu prevádzku zna-
mená obmedzenú kapacitu na 50 %. Samozrejme v našom areáli 
budeme  dodržiavať aj ostatné platné opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR. 
Tešíme sa na vás.

Eva Lackovičová
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Mestský úrad zatvorený 
pre dovolenku

Uvítanie detí do života za rok 2020
Narodenie dieťaťa je v ro-
dine vždy tou  najradost-
nejšou udalosťou. Všetci 
sa úprimne tešia na jeho 
príchod. Rodičia sú  putom 
lásky spojení s ich novona-
rodeným potomkom. Zrazu 
je tu malá bytosť, závislá len 
a len na nich. Prežívajú kaž-
dé zakašlanie dieťatka, jeho 
žmurknutie, prvé úsmevy. 
Nie preto, že musia. Stalo 
sa pre nich zmyslom života                
a túžia, aby sa malo najlep-
šie na svete.

Mesto Nová Dubnica, za-
stúpené primátorom mesta 
Petrom Marušincom  a  čle-

novia Zboru pre občianske 
záležitosti pri Mestskom za-
stupiteľstve v Novej Dubnici, 
sa tešia z každého narodenia 
nového občana nášho mesta  
a preto zorganizovali už tra-
dičnú slávnosť „Uvítanie detí 
do života“.

Slávnosť  sa konala  dve  
stredy po sebe,  9. a 16. júna 
2021, v parčíku pred Kultúr-
nou besedou, za krásneho, sl-
nečného počasia. Pozvaní boli 
rodičia so svojimi detičkami,  
ktoré sa narodili v období od 
1.9.2019 do 31.12.2020.

Pozvaných bolo 133 detí,                
z toho 80 chlapcov a 53 
dievčat. Veľmi nás potešil zá-

ujem rodičov, ale aj starých ro-
dičov, ktorí si našli čas a tejto 
slávnosti sa zúčastnili.

Primátor mesta Nová Dub-
nica predniesol slávnostný 
príhovor a po ňom odovzdal 
rodičom narodených detí dar-
čekové poukážky v hodnote 
35 Eur.

Vo svojom príhovore primá-
tor pripomenul rodičom, aké 
krásne a ušľachtilé poslanie 
sa  im dostalo v úlohe rodi-
ča. Veď ich deti sú najdoko-
nalejším umeleckým dielom. 
Sú obrazom, ktorého cena sa 
ukáže rokmi, pretože z člo-
viečika, obklopeného láskou 
a starostlivosťou vyrastie vní-

mavý a citlivý človek, ktorého 
raz bude aj naše mesto potre-
bovať.

Kultúrnym programom oži-
vili celý priebeh podujatia 
členovia ZPOZ pri MsZ v Novej 
Dubnici. Ešte raz ďakujeme 
rodičom, ktorí sa slávnosti 
zúčastnili a detičkám želáme 
láskavé mamy a starostlivých 
oteckov.

Zároveň oznamujeme ro-
dičom detí, ktorí sa nemohli 
slávnosti zúčastniť, že pou-
kážky pre svoje deti si môžu 
vyzdvihnúť na MsÚ v klient-
skom centre u pani Pištovej.

Eva Pištová

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým obča-
nom a klientom, že v dňoch od 26. júla 2021 do 6. augusta 
2021 bude pre verejnosť zatvorený. 

Ak potrebujete overiť podpis alebo kópiu úradného doku-
mentu, môžete sa obrátiť na: Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčo-
vej – č.t. 042 4420 398, alebo Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej 
– č.t. 042 4425 486.

Zabezpečenie pohrebu: 
Potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mest-
skej polície. Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných služ-
bách:  STYX – č.t. 0918 040 060, 0949 576 586 / M. Kondel – č.t. 
042 44 34 236, 0905 991 398 / p. Dado – č.t. 042 44 21 949, 0904 
504 498.

Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú – č.t. 0917 
273 675. Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad - č.t. 
44 31 053.

Pri inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu 
v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159.

Dôležitý oznam MsÚ

Na stavenisku rekonštruovaného kina je práce stále neúrekom aj počas týchto horúcich dní. Skúšobný výkop bývalého ja-
zierka odhalil pomerne zachovalý obklad zelenou mozaikou, boli osadené okenné rámy, prebieha napájanie rozvodov sie-
tí, pokračuje inštalácia konštrukcie portálu a pódia, pracuje sa na interiéroch zázemia kina, toaletách i budúcej kancelárii.

Zároveň vám prinášame fotografi e z výstavby zariadenia pre seniorov – tam zhotoviteľ v súčasnosti dokončuje prípravné 
práce pred betónovaním „dosky“ prvého poschodia a prebieha napájanie na vedenie tepla.

VŠIMLI SME SI



Novodubničania, pripomí-
name sa s prosbou, aby ste 
staré nespotrebované lieky, 
podávané v tabletkách či 
injekčne, NEVHADZOVALI 
do kontajnerov, rozmiestne-
ných v meste. 

Naozaj nepatria ani do kon-
tajnera na zber plastov, kde 
bývajú najčastejšie, ani do 
kontajnera na zmesový od-
pad. 

Lieky a liečivá sú ZDRA-
VOTNÍCKY ODPAD, mesto                            
s nimi nemá oprávnenie na-
kladať. Každý máte možnosť 
BEZPLATNE odovzdať  vaše 
zvyšky liečiv, najlepšie v pô-
vodných obaloch do lekár-
ní, ktoré majú povinnosť ich 
odobrať.  My máme problém 
tieto množstvá liekov - fotky 

sú z tohto roka zo zberného 
dvora - vôbec odovzdať - do 
lekárne so sudom a bigbagom 
plným liečiv prísť nemôžeme, 
následne  si musíme objedná-
vať fi nančne nákladný odber. 
A pritom vy ich môžete bez 
akýchkoľvek problémov odo-
vzdať v lekárňach. 

Prosím, povedzte to svojim 
starým rodičom, prípadne 
známym, ktorí užívajú kvôli 
svojim diagnózam viac liekov, 
a pomôžte nám vyriešiť túto si-
tuáciu. Nakladanie s odpadmi 
sa stáva naozaj drahým špá-
som, a snažme sa znížiť nákla-
dy aspoň na tie položky, ktoré 
úplne zbytočne zaťažujú roz-
počet mesta a následne naše 
peňaženky. Ďakujeme. 

Katarína Bašná

Asi sa už stalo aj vo vašej 
lokalite, že plasty, hliníkové 
plechovky či papier poleto-
vali víkend pred odvozom 
po trávnikoch, pretože kon-
tajnery „kypeli“.   Následne  
sa na oddelenie životného 
prostredia, či na vývozcu 
odpadu, obracajú rozhorče-

ní obyvatelia so žiadosťou             
o nápravu.

Máme však problém - ná-
pravu by potrebovali aj samot-
ní obyvatelia. Nestlačené PET 
fľaše, hliníkové plechovky či  
obrovské kartónové krabice 
zbytočne urýchlia zaplnenie 

kontajnerov.
Sú to ľahké odpady, ale                  

s veľkým objemom, takže                   
v prípade ich nestlačenia pla-
tíme za vývoz „vzduchu“. Ne-
stlačených PET fl iaš sa zmestí 
do kontajnera 200, stlačených 
vyše 700 kusov. Kartónové 
krabice, ktorých počas tejto 
covid-doby extrémne pribudlo 
vďaka online nákupom, za-
pĺňajú modré kontajnery bez 
rozrezania, rozobratia.

Preto je potrebné - kvôli 
hospodárnosti vývozu odpa-
du, a kvôli čistým trávnikom: 
nevhadzovať do kontaj-
nerov, čo do nich nepatrí/ 
stlačiť, rozrezať, zmenšiť to, 
čo do kontajnerov patrí / za-
tvárať kontajnery po vhode-
ní odpadu.

Len tak dokážeme nakladať 
s odpadmi bez krvácania pe-

ňaženiek a k spokojnosti väč-
šiny (vyhovieť všetkým sa fakt  
nedá). Pokazené kontajnery 
oznámte prosím oddeleniu 
ŽP, nech kontajner opravíme 
či vymeníme.  V prípade, že 
k prepĺňaniu kontajnerov na 
triedený odpad dochádza pra-
videlne aj pri stláčaní odpadu, 
požiadajte za svoj panelák/
bytovku o navýšenie počtu 
kontajnerov. Určite však ne-
pridáme kontajner na zmeso-
vý odpad, lebo v nich má byť 
vďaka triedeniu stále menej          
a menej odpadu predsa! 

Ďakujeme všetkým triedi-
čom, ktorí pomáhajú mestu 
plniť povinnosti triedenia od-
padov - nech je nás čoraz viac, 
nech sa nám darí! 

Katarína Bašná

Na základe niekoľkoroč-
ných „skúseností“ z po-
vodní na Kolačínskom                                  
a Novodubnickom potoku 
a s tým súvisiaceho kolobe-
hu dokladovania povodní 
(čudovali by ste sa, koľko 

papierovania, správ, ohlá-
sení treba k niekoľkohodi-
novej povodni), kedy mesto 
zisťovalo v zmysle zákona 
o povodniach aj povodňové 
škody na budovách, majet-
ku a pod., sme dospeli k na-

sledovným zisteniam.

Napriek tomu, že škody boli 
včas nahlásené a okresný úrad 
v Ilave postúpil dokumentáciu 
ministerstvu, štát vždy za-
platil mestu len náklady na 
záchranné práce počas vyhlá-
senej povodňovej aktivity  II.                                        
a III. stupňa.

 Následné upratovacie prá-
ce, odvoz vybagrovanej ze-
miny atď. si už mesto muselo 
hradiť z vlastných zdrojov.

Zároveň nedošlo k uhra-
deniu povodňových škôd ani 
právnickým osobám (poľno-
hospodárskym družstvám, 
ktorým sme spôsobili škody 
pri vypúšťaní vody z poto-
ka, základnej škole, ktorej sa 
zatopili pivničné priestory                     

v jedálni, Futbalovému klubu 
v Kolačíne či letnému kúpa-
lisku LETKA), ani fyzickým 
osobám, ktoré nahlásili za-
topenie pivníc či poškodenie 
mostíkov. 

Z uvedeného vyplýva, že 
vzhľadom na hrozbu intenzív-
nych prívalových dažďov, kto-
ré začali prichádzať pomerne 
pravidelne, a s tým súvisiacu 
možnosť vzniku povodňovej 
situácie, je vhodné zvážiť po-
istenie stavby či majetku - ak 
teda bývate v blízkosti potoka.

V prípade vzniku škôd je to 
zdá sa jediná možnosť získa-
nia fi nančných prostriedkov 
na odstránenie následkov po-
vodne. 

Katarína Bašná

Ako sme už viackrát avizo-
vali, mesto Nová Dubnica 
sa pripravuje na zavedenie 
zberu kuchynských biolo-
gicky rozložiteľných komu-
nálnych odpadov, ktorý by 
sa mal spustiť v júli 2021.  

V súčasnosti prebieha ve-
rejné obstarávanie poskytova-
teľa tejto služby. Pre začiatok 
mesto počíta s umiestnením 
vyše 80 kusov 120 l nádob                              
s úpravou na zber bioodpadu, 
umiestnené budú na každom 
stojisku kontajnerov pri byto-
vých domoch a vyvážané by 
mali byť  zatiaľ  1x týždenne.

Bioodpad by mal skončiť  
buď na bioplynovej stanici 
alebo v priemyselnej kom-
postárni, takže nezaťaží sklád-
ku. Bude využitý ako kvalitný 
kompost pre poľnohospodár-

sku pôdu, alebo na výrobu 
bioplynu.  Po zabehnutí zberu  
zhodnotíme interval vývozu, 
veľkosť nádob a  pod.  

Mesto má záujem doplniť 
do mesta okrem nádob na 
zber kuchynského odpadu aj 
kompostéry pre rodinné domy 
a kompostovacie boxy pre by-
tové domy,  stále však čakáme 
na výsledok posudzovania 
našich žiadostí o príspevok, 
podaných v decembri 2020 na 
Environmentálny fond, ktorý 
ešte stále nerozhodol.

V prípade úspechu žiadostí 
rozdáme všetkým domácnos-
tiam aj plastové košíky na zber 
kuchynských bioodpadov. Le-
táky  s návodom, ako a čo zbe-
rať rozšírime včas do všetkých 
domácností. 

Katarína Bašná

Na Ulici SNP pri dome č. 70 
vzniklo prvé komunitné 
kompostovisko, ktoré ini-  
ciovala a v spolupráci s mes-
tom Nová Dubnica založila 
Patrícia Krausová. Do zberu 
a triedenia kuchynského 
bioodpadu sú zapojené do-
mácnosti z bytového domu 
č. 70, ale pridať sa samozrej-
me môžu všetci triedenia- 
chtiví občania.
 

Paťa je študentkou ekológie 
a Sokratovho inštitútu, pod 
záštitou ktorého tento projekt 
realizuje. Bola tiež vášnivou 
cestovateľkou a ako sama uvá-
dza, „pri potulkách mestami 
Sydney a Melbourne som na-
trafi la na niekoľko komunit-
ných kompostovísk a záhrad, 
ktoré sa mi veľmi zapáčili                  
a povedala som si, že by som 

raz také niečo rada priniesla aj 
na svoje sídlisko.“  Po návrate 
domov nelenila a pustila sa do 
vybavovania.

Dubnisko sa otvorilo v uto-
rok 1. júna. Doobeda sa autor-
ka nápadu stretla so zástupca-
mi médií, ktorým predstavila 
svoj nápad a poobede s obyva-
teľmi paneláku. Susedia boli 
informovaní o fungovaní, zá-
kladných zásadách komposto-
vania a prebehlo aj zaškolenie 
o tom, čo môžu a čo naopak 
nemôžu vhadzovať do kompo-
stéru. Na záver bol priestor na 
otázky, z ktorých najčastejšie 
rezonovala obava, či nebudú 
mať pred domom zápach. Pri 
správnom kompostovaní je 
akýkoľvek smrad úplne elimi-
novaný.
 

Prečo kompostovať?
Po prvé - fi nančná úspora - 

kuchynský bioodpad tvorí až 
45% z celkového odpadu. Ulo-
ženie jednej tony komunálne-
ho odpadu na skládku stojí 
mesto takmer 70 eur, a nemalé 
náklady sú aj na prepravu. Ak 
by sme dokázali znížiť podiel 
zmesového komunálneho od-
padu, zachránili by sme naše 
peňaženky pred ďalším zdra-
žovaním poplatku za smeti              
a v ideálnom prípade by sme 
si dokázali tento poplatok zní-
žiť.

Po druhé - ochrana život-
ného prostredia - kuchynský 
bioodpad aktuálne končí na 
skládkach. Počas rozkladu sa 
z neho uvoľňuje metán a oxid 
uhličitý. Tieto skleníkové ply-
ny sú jednou z hlavných príčin 

klimatickej zmeny. Triedením 
bioodpadu predchádzame 
zhoršovaniu tohto závažného 
javu a zároveň si vieme zadar-
mo vyrobiť kvalitné prírodné 
hnojivo – kompost.
 

Na Facebooku vznikla aj 
fanpage Dubnisko-novodub-
nické komunitné komposto-
visko, kde ste srdečne pozvaní 
k členstvu. Nájdete tam rôzne 
informácie a ak napíšete sprá-
vu, dajú vám aj číselný kód               
k odomknutiu kompstéru. Tí, 
ktorí nemáte prístup k inter-
netu, ale zato máte otázky, ne-
váhajte sa obrátiť na mestský 
úrad, konkrétne oddelenie ži-
votného prostredia. 

Iveta Pekařová

3ŽIVOTNÉ PROSTREDIEwww.novadubnica.sk

Lieky do kontajnerov 
naozaj nepatria!

Nestlačená plechovka, PET fľaša či krabica 
- hotové nešťastie a preplnený kontajner

Ohrozuje váš majetok povodeň? 
Zvážte jeho poistenie.

V júli začneme so 
zberom kuchynského 
biologického odpadu

Dubnisko - pilotné komunitné 
kompostovisko v Novej Dubnici
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Na konci apríla (23. a 24. 4.) 
sa uskutočnilo celosloven-
ské fi nále súťaže JUNIOR 
INTERNET, ktorú organizuje 
Asociácia pre mládež, vedu 
a techniku (AMAVET). 

Tento rok mal Amavet klub 
č.966 – Pöllö z Novej Dubni-
ce v tomto fi nále hneď troch 
zástupcov. V kategórii Junior 
WEB porovnával s ostatnými 
súťažiacimi návrhy svojich 
web stánok Martin Vančo,               
v kategórii Junior APP odpre-
zentovali vytvárané aplikácie 
Ján Václav (projekt Bločky – 
skener pokladničných dokla-
dov) a Martin Medvecký (apli-
kácia Inteligentný Kvetináč).

Kvôli pandemickej situácii 
sa už druhýkrát konalo slo-
venské kolo súťaže formou 
videokonferencie. To však na-
šich členov nijako nezaskočilo 
– všetci traja sú totiž žiakmi 
SOŠ IT na Spojenej škole sv. 
Jána Bosca v Novej Dubnici, 
takže informačné technológie 
sú im veľmi blízke a v online 
priestore sa skutočne cítia 
“ako doma“. O tom svedčí aj 
umiestnenie Martina Medvec-

kého, ktorý vo svojej kategórii 
obsadil druhú priečku.

Z ďalších prác, ktoré boli do 
súťaže Junior Internet z Novej 
Dubnice prihlásené, by sme 
chceli vyzdvihnúť najmä web 
Damiána Jambora - lekarpb.
sk, ktorý má do budúcna urči-
te veľký potenciál.

V tomto roku sa ale nene-
chali zahanbiť ani dievča-
tá. Tie prihlásili svoje 
práce naprieč všetkými kategó-
riami – Kvetoslava Vojtechová                                                                                    
v kategórii Junior APP, Viera 
Vaľková a Zuzana Kopecká 
zo štvorročného gymnázia na 
Spojenej škole sv. Jána Bosca  
v kategórii Junior TEXT či Má-
ria Jánošíková, v súčasnosti 
študujúca v Českej Republike, 
v kategórii Junior DESIGN.

Veríme, že pre všetkých 
zúčastnených bola táto súťaž 
zaujímavým a obohacujúcim 
zážitkom, preto sa tešíme na 
stretnutie s ich tvorbou aj pri 
ďalších príležitostiach.

Rastislav Hollý

Z nášho mesta pochádzajú 
viacerí kňazi, ktorí pôsobia 
na rôznych miestach Slo-
venska, ale aj v zahraničí.       
V súčasnosti tu máme na 
návšteve saleziána Vladimí-
ra Baxu, ktorý pôsobí mo-
mentálne v Azerbajdžane.

Dôstojný pán, ako dlho pô-
sobíte v Azerbajdžane a čo 
bolo vašou inšpiráciou odísť 
práve tam?

V Azerbajdžane pôsobím 
už desať rokov. Keď som kon-
čil základnú školu, chcel som 
sa stať kňazom misionárom. 
Ešte počas totality som vstúpil 
k saleziánom, ktorí sa venujú 
aj misiám. Keď som neskôr                
o svojej túžbe hovoril s mo-
jím rehoľným predstaveným, 
rozhodol sa poslať ma do 
Baku. Misia v hlavnom meste 
Azerbajdžanu priamo patrí do 
saleziánskej slovenskej pro-
vincie.

Akým jazykom sa tam doro-
zumievate a  kde ste sa ho 
naučili?

Ofi ciálnym jazykom v Azer-
bajdžane je azerbajdžančina, 
jazyk blízky turečtine. Keďže 
pri príchode saleziánov do 
Baku väčšina ľudí hovorila 
po rusky, tento jazyk bol zvo-
lený za dorozumievací jazyk 
v komunite. No a nakoniec, 
hlavným dorozumievacím 
jazykom s cudzincami je ang-
ličtina. 
Ruštinu som sa učil asi desať 
rokov počas socializmu. Pred 
príchodom do Azerbajdžanu 
som mal možnosť absolvovať 
trojmesačný intenzívny kurz 
ruštiny v Moskve. Pokračoval 
som v tom ešte niekoľko rokov 
v Azerbajdžane, ale už nie tak 
intenzívne. Bolo totiž treba za-
čať sa viac venovať miestnemu 
jazyku.

V čom sa líši mentalita  
Azerbajdžancov a Slovákov?

Krátko možno povedať, že 
mentalita je dosť rozdielna. 
Spája nás síce niekoľko de-
saťročí prežitých v socialistic-
kom bloku, no Azerbajdžanci 
sú oveľa citovejší a tempera-
mentnejší. Okrem toho oby-
vatelia Kaukazu, do ktorého 
veľká časť Azerbajdžanu patrí, 
majú osobitnú mentalitu. Túto 
zatiaľ neviem dostatočne opí-
sať. Nakoniec treba dodať, že 
v Azerbajdžane žije veľa ná-
rodnostných menšín so svojou 
vlastnou kultúrou a mentali-
tou.

Máte na starosti iba jednu 
farnosť?

Presne tak. V celej krajine 
je len jedna katolícka farnosť, 
o ktorú sa už dvadsať rokov 
starajú saleziáni. Teraz sme 
štyria kňazi a dvaja koadjú-
tori (saleziáni laici). Vo far-
nosti býva aj náš pán biskup,                  
s ktorým veľmi úzko spolupra-
cujeme. Sú tu dvaja diecézni 
kňazi, z toho jeden pochádza 
priamo z Baku. Vo farnosti pô-
sobia aj sestry Matky Terezy        
a sestry saleziánky. Máme 
jedno doučovacie a voľnoča-
sové stredisko a pomáhame                 
sestrám saleziánkam v projek-
te Adopcia na diaľku.

Aké veľké je mesto, v ktorom 
pôsobíte?

Baku má asi dva a pol mi- 
lióna obyvateľov. Je situované 
v polopúšti na pobreží Kaspic-
kého mora, okolo Bakinského 
zálivu. Súvislá zástavba sa 
rozkladá asi desať kilometrov 
od centra. Sú tam mnohé vy-
soké, aj viac ako dvadsaťpo-
schodové budovy, s najmoder-
nejšími obchodnými centrami 
a značkovými obchodmi.Má 
mnoho luxusných hotelov, 
veľkých námestí a parkov. 

Na pobreží mora sa ťahá vyše 
desať kilometrov dlhý a nie-
koľko desiatok metrov široký 
bulvár. Ďalších desať kilomet-
rov od centra zástavba už nie 
je súvislá a budovy sú oveľa 
nižšie. Niektoré mestské časti 
sa nachádzajú aj niekoľko de-
siatok kilometrov od centra.             
V jednej z nich je aj naša cha-
ta, vzdialená od centra asi 
trištvrte hodiny jazdy autom.

Čo všetko  patrí tam k povin-
nostiam kňaza?

Okrem bežných pastorač-
ných povinností, našou „po-
vinnosťou“ je aj reprezentovať 
katolícku cirkev. Ofi ciálne 
to robí apoštolský nuncius                            
a náš pán biskup. Mnohí ľu-
dia, ktorí po prvýkrát prichá-
dzajú do nášho kostola, chcú 
vedieť niečo o kresťanstve 
alebo priamo o katolíckej 
cirkvi. Preto sa snažíme kaž-
dý deň stráviť niekoľko hodín                                                                
v kostole a prijímať „návšte-

vy“. Okrem toho pomáhame 
pánu biskupovi s rozhovormi 
pre médiá a s účasťou na nie- 
ktorých ofi ciálnych stretnu-   
tiach, na ktoré pozývajú pred-
staviteľa katolíckej cirkvi.

Čomu sa venujete vo svojom 
voľnom čase?

Mojou záľubou alebo od-
dychom je spoznávanie Bo-
žej prítomnosti v živote ľudí. 
Snažím sa navštevovať rôzne 
miesta a počúvať ľudí, s ktorý-
mi sa stretávam. Tiež hľadám 
vhodné spôsoby, ako pred-
staviť miestnym obyvateľom 
našu vieru, najmä Božie milo-
srdenstvo.

S akými ľuďmi sa tam stretá-
vate? 

Stretávame sa s rôznymi 

ľuďmi na rôznych úrovniach. 
Všeobecne sa dá povedať, že 
Pána Ježiša hľadajú tí najmen-
ší. To však neznamená, že sú 
to len ľudia prosiaci o mate-
riálnu pomoc alebo s nízkym 
vzdelaním. Napríklad jeden z 
miestnych ľudí, ktorý si veľmi 
obľúbil našu Cirkev, mal vy-
študovanú medicínu v Moskve 
a má za sebou rôzne stáže v za-
hraničí. Okrem toho ktokoľvek 
sa chce zúčastniť svätej omše, 
či už utečenec alebo podni-
kateľ či diplomat, prichádza           
k nám. Do kostola prichádzajú 
i turisti a mnohé ofi ciálne ná-
vštevy zo zahraničia. 

Miestni ľudia sa väčšinou 
považujú za moslimov. Ve-
ria v jedného Boha, o ktorom 
vedia veľmi málo. Niektorí sú 
skutočnými hľadačmi Boha. 
Ak pri svojom hľadaní za-
túžia prijať krst, je to možné.                                             
V niektorých rodinách to nero-
bí prakticky žiadny problém. 
Inde sa  človek po krste stane 

pre svojich blízkych cudzím. 
Treba dodať, že rodina je pre 
Azerbajdžancov veľmi dôleži-
tá.

Čím je pre vás služba v mi-
siách?

Vďaka mojej službe v misii 
som sa viac začal zamýšľať 
nad tým, prečo som kresťa-
nom a čo to pre mňa zname-
ná. Už nestačí len to, že moji 
predkovia boli pokrstení. Môj 
krst je Božím darom a zároveň 
mojím osobným rozhodnutím, 
ktoré si obnovujem každý deň.

Ďakujem vám  za váš čas                
a prajeme vám do ďalších ro-
kov veľa zdravia a Božieho
požehnania.

Irena Štofaníková
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Novodubničan Vladimír Baxa
- ako sa mu žije v Azerbajdžane

Po nekonečnej prestávke, 
ktorú nám zapríčinil nepria- 
teľ Covid, sme sa konečne 
mohli zísť na tradičnej ope-
kačke, ktorá sa konala na te-
rase hostinca Štadión.

Počasie nám doprialo 
priehrštie slnečných lúčov s 
modrou oblohou. Zišli sme sa                 
v hojnom počte 100 členov 
dňa 16. júna. Po otvorení a pri-
vítaní nás predsedníčka Betka 
Kopačková zoznámila s ďal-
šími plánmi JDS. Onedlho už 
naši muži roznášali prenikavo 
rozváňajúce opečené špeká-

čiky, ktoré pre nás pripravili. 
Následne sa terasou rozozvu-
čali ľúbezné ľudové piesne za 
sprievodu nášho harmonikára 
Rudka Vojtecha.

Po 16.00 h sa členovia po-
stupne začali rozchádzať. 
Zábava sa aj tak pretiahla do 
neskorších poobedňajších ho-
dín. Po skončení sme odchád-
zali s dobrým pocitom na duši 
z príjemne stráveného poobe-
dia s hudbou, ktorá v nás ešte 
vždy rezonovala.

Soňa Kršková, výbor ZO JDS
(foto: V. Klobučníková)

Spoločná grilovačka seniorov

Od 8. júna sa objavilo na 
Mierovom námestí srd-
ce s nápisom „Ďakujeme“                        
v mnohých jazykoch. Kaž-
dý si ho všimol, niektorých 
prekvapilo, niektorých po-
tešilo, niekto mávol rukou 
a mnohí sa pýtali, čo to zna-
mená. 

Spoločnosť BLACHERE Illu-
mination Central Europe vy-
robila Srdcia vďaky, ktoré sú 
nainštalované po celom svete 
ako trblietavý odkaz pre tých, 
ktorí s vypätím všetkých síl 
bojujú s nepriateľom menom 
Covid-19. Vyjadrenie takejto 
netradičnej podpory sa stretlo 
s veľkým záujmom a vynika- 
júcimi odozvami od občanov, 
ktorí ich videli naživo. Sloven-
sko nevynímajúc.

Na Slovensku vďaka ocho-
te zastupiteľov miest a obcí 
zapojiť sa do akcie a záujmu 
o šírenie tejto krásnej kam-
pane, zapožičiava spoločnosť 

BLACHERE Illumination už 
tri Srdcia vďaky bezplatne 
na 1-2 týždne. Kampaň stále 
prebieha. Okrem tých, kto-
rým je primárne venovaná, sa 
všade stretáva so zvýšeným                                
a pozitívnym záujmom okoloi- 
dúcich. To jej dodáva pridanú 
hodnotu. Slúži tak nielen ako 
prejav vďaky, ale aj svetlo ná-
deje a záblesk radosti pre všet-
kých ľudí, ktorých situácia                
s vírusom nečakane zasiahla. 

Naša spoločnosť si úprim-
ne váži záujem, s ktorým je 
kampaň „Srdce Vďaky“ vní-
maná. Oceňujeme, že sa mes-
tá a obce zapojili a s ochotou 
umiestňujú svetelné srdcia na 
tie najvhodnejšie miesta a ko-
munikujú posolstvo vďaky. 

Veríme, že takto môžeme 
vyjadriť aj našu vďaku všet-
kým pracovníkom z prvých lí-
nií a priniesť svetielko nádeje.

Zdroj: BLACHERE Illumination

Srdce v srdci 
nášho mesta

Umiestnením svetelného srdca sa aj naše mesto pripojilo ku 
odkazu vďaky zdravotníkom. (foto: P. Hrehušová)
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V sobotu 19. júna 2021 mesto pestrým kultúrnym programom oslávilo svoje 64. narodeniny. Po rozpačitom úvode, kedy niekoľko minút pred                
otvorením vypadla elektrina v celom meste, zachránili situáciu „šamani“ z Campany Batucady a aj bez ozvučenia energiou bubnov nabili všetkých 
prítomných na námestí i neskôr v parčíku pri Kultúrnej besede, kde si najmä deti spolu s nimi parádne zabubnovali. Moderátorka Mirka mala ako 
vždy v talóne súťaže pre deti a aj nejakú tú drobnosť za výhru. Bruchovravec Wolfi  mal svoj deň, takže spolu s Korkim- obludou zo suda, Drzákom 
Elvisom a Šialeným Lennym rozosmievali deti až do obeda. 

Deň bol slnečný, preto námestie prišli ochladiť dobrovoľní hasiči z Kolačína. Bolo to na nezaplatenie. Vďaka! Vtipní kolegovia Funny Fellows sa 
nazvučili a naladili na horúci deň a Novou Dubnicou sa niesol swing, swing, swing... Keď sa rozlúčili s divákmi a vydali sa hľadať dobrú zmrzlinu, 
prítomným sa prihovoril primátor mesta Peter Marušinec a námestie zaplnili mladí tanečníci z tanečnej školy Choreofactory. Od najmenších po 
najstarších ukázali, čo v nich je, za nadšenej podpory divákov. Večernou hviezdou bol Samo Tomeček a jeho skvelý band v zložení Peter Bulík 
(gitara, vokály), Miroslav Gazdík (basgitara, vokály) a Marcel Buntaj (bicie)! Horúci deň sa končil, večer priniesol tmavé mraky, vietor a dramatic-
kú atmosféru pred záverečnou bodkou – ohňovou šou v podaní skupiny Dreamdancers. (text a foto: P. Hrehušová, J. Jakalová, Impulz Press)

Za pomoc úprimne ďakujeme sponzorom: Cora Geo,s.r.o, RMC, s.r.o., vydavateľstvu Zelený Kocúr, Old Herold, s.r.o.
Podujatie sa uskutočnilo s dotáciou Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Špeciálna vďaka patrí aj JDS Nová Dubnica, Rasťovi, Jasmínke, Michalovi a Marošovi.

Boli ste na Dni mesta 2021?

PODUJATIE PODPORIL
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Vo štvrtok 3. júna sme sa                
v parčíku pri Kultúrnej be-
sede stretli pri milej príle-
žitosti vyhodnotenia lite-
rárnej súťaže. Podujatie sa 
konalo v prvý týždeň, kedy 
sa okres Ilava dostal do 
oranžového pásma ostraži-
tosti a bolo možné uspori-
adať podujatie aj pre školo-
povinné deti a mládež. 

Literárnu súťaž Môj príbeh 
vyhlásilo mesto Nová Dubni-
ca v januári tohto roka, kedy 
pandemická situácia okolo 
ochorenia Covid-19 bola veľ-
mi ťažká. A práve prežívanie 
tohto obdobia ochorení, za-

tvorených škôl a lockdownov, 
spôsoby vyrovnávania sa                    
s obmedzeniami a stratami 
bolo témou súťaže. 

Chceli sme, aby sa ľudia 
vypísali zo svojich pocitov, 
hľadali východiská a riešenia. 
A podarilo sa. Do súťaže sa za-
pojilo 11 dospelých a 10 detí či 
mladých ľudí do 17 rokov. Pre-
to sme súťažné práce hodnoti-
li v týchto kategóriách. 

V kategórii detí z básní                   
i poviedok vyplynulo, že hoci 
na začiatku epidémie deťom 
prišla online škola ako víta-
ný experiment, po čase zisti-
li, že tento neosobný spôsob 
výučby má svoje úskalia a 

že im prezenčné vyučovanie                         
a najmä učitelia a spolužiaci 
už chýbajú.

Rovnako dospelí s úprimno-
sťou odhaľovali svoje vnútro, 
riešili svoje pocity, smútky, 
prázdnotu ale i radosť, nádej a 
vieru v dobrý koniec. S vyhod-
notením súťaže sa popasovala 
šesťčlenná porota, ktorej čle-
novia sa na víťazných prácach 
pomerne jednoznačne zhodli. 

Bol príjemný, takmer letný 
deň. Prítomní si okrem prí-
hovorov a povzbudivých slov 
mohli vypočuť aj úryvky ví-
ťazných prác vynikajúco pred-
nesené Jasmínkou Jakalovou. 
Súťaž podporili sponzori JKC 

Trenčín, Cora Geo, vydava-
teľstvo Dajama, vydavateľstvo 
Zelený Kocúr, vydavateľstvo 
Pettit Press, mesto Nová Dub-
nica a Mestská knižnica Nová 
Dubnica, ktorí umožnili, že 
každý účastník súťaže dostal 
knihu, ročné členské v mest-
skej knižnici a drobnú vecnú 
cenu. Prvé miesta boli oce-
nené mobilným telefónom                     
a notebookom. 

Ďakujeme súťažiacim za 
krásne práce, sponzorom za 
ich štedrosť a už teraz sa teší-
me na ďalší ročník mestskej 
literárnej súťaže. 

Petra Hrehušová

Recepty, ktoré spriatelia
aj nepriateľov

Konečne! Pred chvíľou pri-
šiel kuriér a doniesol mi balík. 
Keď mi starká  hovorila, že mi 
pošle knihy receptov, nemy-
slela som si, že budú hrubšie 
ako knihy Harryho Pottera! 
OMG !!!! HELP !!! No nič. As-
poň sa nebudem nudiť. Veď to 
som predsa chcela!  Sadla som 
si za stôl, a vytiahla som prvú 
kuchársku knihu. Ako by som 
ju len  opísala. Starý poloroz-
padnutý šalát. Ale bolo to nie-
čo úžasné! Najviac ma prekva-
pil nápis na chrbte knihy: 
„Recepty, ktorými si spriatelíš 
aj nepriateľa“. Napísala Mária 
Sebechlebská.  Otvorila som ju 
a zbadala na prvej strane text: 
„Musím povedať, že tento svet 
už nikdy nebude takým akým 
býval. Krivdy z vojny spôso-
bili, že sa so susedmi neroz-
právame. A keď už zbadám na 
ulici susedku Javorníkovú vy-
hýbame sa veľkým oblúkom. 
A to ma mrzí. Preto som si 
povedala, že takto to už ďalej 
nepôjde. Nemôžeme sa hnevať 
na seba pre udalosť, ktorá sa 
stala. Môj manžel hovorí, že 
moje jedlo by si spriatelilo aj 
toho najväčšieho nepriateľa. 
A preto si myslím, žeby bola 
škoda sa o tieto recepty ne-
podeliť. Rozhodla som sa ich 
spísať do tejto kuchárskej kni-
hy. Dúfam, že pomôžu nadvia-
zať nové priateľstvá a udobriť 
rozhnevaných susedov.“

Nech sa páči, vyskúšajte
Skúšam piecť už skoro dva 

týždne a musím povedať, že  

je to celkom fuška. Síce to nie 
je také ťažké ako nemčina,                                                   
z ktorej som úplne vedľa, ale 
aj tak mi to dá dosť zabrať. 
Ale dobrá správa je, že sme so 
starkou prepísali už niekoľko 
receptov. Niektoré som vyskú- 
šala a niektoré si nechám na 
neskôr, keď budem skúsenej-
šia cukrárka. Už  aj tak dostala 
naša kuchyňa riadne zabrať. 
Včera som dostala taký nápad. 
Starká mi hovorila, že tieto 
knihy sú rodinné dedičstvo. 
Podľa mňa by však nezaško-
dilo, keby sa o tom dozvedeli 
aj ostatní. Keďže som sa dala 
na cestu „á lá mních“ a pre-
pisujem recepty, tak som roz-
mýšľala, že zo všetkých kníh 
urobím jednu a vydám ju. 
Samozrejme, až keď budem 
dospelá. Myslím si, že by sa aj 
prastarká potešila. Veď predsa 
aj ona povedala, že by bola 
škoda sa o tie fantastické ko-
láče nepodeliť.

Aj keď táto pandémia spôso-
bila, že nemôžeme chodiť do 
školy, stretávať sa, zabávať sa 
a smiať sa s kamarátmi, umož-
nila mi však veľmi veľa. Dala 
mi čas, aby som si mohla začať 
plniť svoj sen. Byť cukrárkou! 
A okrem toho som strávila čas 
nielen s mojou starkou, ale aj 
prastarkou. Tá už síce nežije, 
ale jej odkaz je aktuálny aj 
teraz. Veď jej recepty vznikali            
v dobe, keď sa aj oni báli vyjsť 
na ulicu, rovnako ako aj dnes. 
Jej upečené sladkosti zlepšili 
náladu ľuďom určite nielen 
vtedy, ale verím tomu, že ju 
zlepšia aj dnes!

Mama sa do kváskova-
nia priam zbláznila. Lavóre                         
s cestom v umývadle, vo vani,               
v pivnici. Ujo Marcel, jej brat, 
tie jej lavóre považuje za bor-
del. Ako aj celú súčasnú dobu, 
v ktorej sa márne snaží nájsť 
nejaký systém, ktorý potrebu-
je k životu ako soľ. Ujo Marcel 
je celý život človekom zodpo-
vedným. Povedala by som, 
že najzodpovednejším z celej 
našej famílie. V tejto nemilej 
dobe zodpovednosť vyťal na 
plné obrátky. Pustil sa do boja 
s koronou tak, ako hlásajú, 
prikazujú, nakazujú, naria-
ďujú všetky opatrenia, naria-
denia, odporúčania, vyhlášky, 
internetové hlášky ..... Vzorne 
a zodpovedne sa staral o to, 
aby koronu nedostal. Nako-
niec dostala ona jeho! Babka 
Jana sa na tom aj zasmiala, 
myslím. Všetkým nám v rodi-
ne prišlo zábavné, ako Marcel 
celý čas varuje pred možno-
sťami nákazy a dáva nám za 
príklad, ako sa on chráni. 
Marcel rúška perie denne, zá-
sadne iba v rukách a vo vode 
takej teploty, že pravidelne 
trpí popáleninami prvého 

stupňa. Nakoniec je to on, čo 
sa nakazil. Otec nám zas ozná-
mil, že z práce tento mesiac 
nepríde. Už to budú tri mesi-
ace, čo nebol doma. Zostáva v 
Nemecku, kde pracuje.  A hoci 
si to neprizná, myslím si, že sa 
bojí prísť. A ešte aby sa nebál, 
je to hlava rodiny, ktorá nás                                                           
v podstate živí a jeho výpadok 
z práce kvôli korone si nemô-
že dovoliť.  Ťahá hypotéku, 
stravu, nájom, moje handry, 
mamine handry a vôbec sko-
ro všetko.  Mamin obchodík 
schytal akurát tak penále za 
prenájom. ,,Nevadí, bude 
lepšie,” veští babka Jana. 
Mama sa na to zvyčajne vždy 
nahnevá a prská meno nášho 
premié- ra, ktoré výdatne obo-
hacuje o všetky vulgarizmy, 
ktoré má v slovnej zásobe. 
A že mama ju má naozaj bo-
hatú! Žasnem!  Keď jej dôjdu 
slovenské vulgarizmy, začne 
s rodnou maďarčinou a biču-
je premiérovo meno naďalej. 
Žasnem ešte viac! A snažím 
sa čo to pochytiť. Človek nikdy 
nevie.

Literárne popoludnie
v parčíku

1. miesto deti
Miška Danišová:
Sladká karenténa (úryvok)

Víťazné práce:

1. miesto dospelí
Martina Mareková:
Vyrobené v karanténe (úryvok)

Michaela Danišová

Hanka Zubová a Tomáš Blažej

Sofi a Vojsovičová a Michaela Matušíková

Martina Mareková

Richard Vrabec

Simona Antalová

1. miesto

2. miesto

3. miesto

DospelíDeti
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Marián Ušiak
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, ne-
zabudne. Dňa 14. júna uplynulo 7 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Marián Ušiak. S láskou v srdci spomína manžel-
ka, deti, vnuk a celá rodina.

Bernardína Šťastná
Tichučký pozdrav letí do neba, tak smutno je 
tu bez teba. Dňa 2. júna uplynulo 5 rokov, čo 
nás opustila milovaná manželka, mama, babka                  
a prababka Bernardína Šťastná. S láskou spomí-
na manžel, dcéry a syn s rodinami.

Milan Sýkora
Dňa 28. júna uplynulo 25 rokov, čo si nás náhle 
opustil vo veku 45 rokov. Kto ťa poznal, spome-
nie si. S láskou spomínajú manželka, deti s rodi-
nami a súrodenci.

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 10 rokov, čo nás navždy opustila moja 
drahá mamina a babina Marta Majzelová. S lás-
kou na teba spomíname. Dcéra Marta a vnúčatá 
Dušan a Andrea s rodinami.

Editka Smrečanská
Dňa 26. júna uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama, stará 
mama a prastará mama Editka Smrečanská. Kto 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou v srdci spomína manžel, deti              
s rodinami, ostatné príbuzenstvo a priatelia.

Jozef Pružinec
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí 
vypadlo. Tvoja strata úprimne bolí, keď pla-  
mienok sviečky ticho horí. Zostali len spomien-
ky a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu celej ro-
diny. Dňa 1. júla uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil drahý manžel, otec, dedko a pradedko 
Jozef Pružinec. Spomína manželka, synovia                 
s rodinami a ostatná rodina.

Viktor Husár
Čas neúprosne beží a nevráti, čo vezme. Len 
láska, úcta a spomienky v srdciach zostávajú. 
Uplynulo 5 rokov od úmrtia manžela, otca a ded-
ka Viktora Husára. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, syn a vnúčatá.

Emília Kubaščíková
Bolesťou unavená tíško zaspala zanechajúc 
všetkých, čo mala rada. S tichou spomienkou 
k hrobu chodíme, pri plameňoch sviečok na ňu 
myslíme. Život jej nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach zostáva stále žiť. So smút-
kom v srdci sme si 16.6.2021 pripomenuli druhé 
výročie úmrtia našej mamy, babky a prababky 
Milky Kubaščíkovej rod. Roncovej z Kolačína.               
S láskou na ňu spomínajú synovia Jaroslav                      
a Róbert s rodinami a celá rodina.

Ivan Forgáč
Odišiel si cestou, kde každý chodí sám, len brá-
na spomienok zostáva dokorán! Dňa 30. júna 
uplynie 15 rokov od smrti nášho drahého Ivana 
Forgáča. Za spomienku ďakuje smútiaca rodina.

Ing. Milan Masár
Len ten, kto stratil koho mal rád, pochopí, čo je 
bolesť a žiaľ. Dňa 11. júna uplynul 1 rok, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný Milan Masár.          
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú manžel-
ka, deti, vnúčatá, mama, brat s rodinou. Kto ste 
ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú 
spomienku.

Milan Hanzlík
Ďakujeme celej rodine, susedom, známym, ktorí 
odprevadili na poslednej ceste nášho drahého 
manžela, dedka a pradedka Milana Hanzlíka              
a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi sa 
snažili zmierniť náš žiaľ. Manželka Mária, dcéry 
Kvetka a Andrejka s rodinami.

František Gašparík
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 10. apríla s naším drahým manželom, otcom, dedkom 
a pradedkom Františkom Gašparíkom na jeho poslednej ceste, ako 
aj pohrebnej službe za dôstojnú rozlúčku. S láskou spomína man-
želka, dcéry s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Spomienky a smútočné poďakovania

Sčítanie obyvateľov, ktoré 
prebiehalo od 12. februára 
2021 do 31. marca 2021 elek-
tronicky a pokračovalo od 
3. mája  2021 ako asistované 
sčítanie, bolo dňa 13. júna 
2021 ukončené.

V našom meste sa zapojilo 
do elektronického sčítania 
89,91 % občanov a o asisto-
vané sčítanie požiadalo 2,53 
% občanov. Celkovo bolo sčí-

taných    92,44 % Novodubni-
čanov.

Počas celej doby sčítavania  
sme nezaznamenali žiadne 
negatívne javy a celkovo mož-
no konštatovať, že sčítanie 
bolo bezproblémové. 

Podrobné výsledky sčítania 
uverejní Štatistický úrad SR 
koncom roka 2021, prípadne 
začiatkom roka 2022.

Dagmar Gregušová

Sčítanie obyvateľov, 
domov a bytov bolo 
ukončené

Otváracie hodiny zberného dvora sa nemenia,                  

pripomíname, že v pondelok je pre verejnosť                        

zatvorený.

Oznamujeme čitateľom, že sa blížia prázdniny („uhorková sezóna“) a vzhľadom na to, že 

väčšina podujatí sa uskutoční v druhej polovici leta, Novodubnické zvesti za júl a august 

vyjdú v spojenom letnom čísle koncom augusta.

Pre informácie o nadchádzajúcich akciách sledujte informačné tabule, web, facebook                      

a aplikáciu Nová Dubnica.

Ďakujeme za pochopenie, redakcia Novodubnických zvestí

Pre aktuálnejšie informácie sledujte web stránku 

mesta, alebo si nainštalujte aplikáciu Nová Dubnica 

do mobilného telefónu.

ZBERNÝ DVOR

Letné dvojčíslo Novodubnických zvestí

Pondelok:  zatvorené
Utorok:  7.00 – 16.00 hod
Streda:  7.00 – 17.00 hod
Štvrtok:  7.00 – 16.00 hod
Piatok:  7.00 – 16.00 hod
Sobota:  9.00 – 13.00 hod
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Trenčianske Teplice a Novú Dubnicu 
by mala spojiť nová cyklotrasa

Mesto Trenčianske Teplice 
plánuje vybudovať cyklotra-
su, ktorá by mala prepájať 
mestá Nová Dubnica a Tren-
čianske Teplice. Keďže celý 
tento projekt je realizovaný 
hlavne v katastrálnom úze-
mí Trenčianskych Teplíc, 
bytostne sa to týka Mest-
ského úradu Trenčianskych 
Teplíc. 

Táto cyklotrasa by mala 
viesť z centra Teplíc okolo cin-
torína, hlavnou cestou a cez 
Kaňovú smerom na Okružnú 
ulicu v Novej Dubnici, kde by 

sa mala pripájať na existujúci 
chodník pri tenisových kur-
toch.

Naše mesto má tento pre-
poj zadefi novaný v územnom 
pláne, čiže Trenčianskym 
Tepliciam nebráni nič v tom, 
aby mohli začať pracovať na 
projektovej dokumentácii. Na 
pracovnom stretnutí sme si 
odsúhlasili dva potenciálne 
body napojenia tejto cyklotra-
sy, spomínané miesto pri te-
nisových kurtoch a miesto na 
Medových lúkach na štrkovej 
ceste, ktorá vedie ku kaplnke 
v Kolačíne.

Finálne rozhodnutie, ako 
bude realizácia tejto cyklo-
trasy vyzerať, nechávame na 
Trenčianskych Tepliciach, 
samozrejme naše mesto bude 
nápomocné. V súčasnosti ča-
káme na kroky, ktoré urobí 
mesto Trenčianske Teplice a 
samozrejme časť, ktorá bude                                                                             
v našom katastri je mesto 
Nová Dubnica pripravené rie-
šiť ako realizačne, tak aj do-
pravne.

Peter Marušinec

Dňa 14. júna sme sa konečne 
mohli stretnúť po dlhej dobe 
pri športe. Seniori JDS Nová 
Dubnica a pracovníci mest-
ského úradu  si zmerali sily 
v petangu na verejnom pe-
tangovom ihrisku v Sadoch 
Cyrila a Metoda  pri Kultúr-
nej besede.

Mestský úrad reprezentova-
li Z. Zvonárová, E. Lackovičo-
vá, M. Gašajová, Z. Vanková, 

E. Ježíková a P. Pažítka.
Jednotu dôchodcov A. Ko-

pačková, A. Prokešová, G. 
Vavríková, A. Ďuďáková, I. 
Prokeš, P. Ďuďák, O. Mazáň. 
Súťažilo sa v dvojčlenných 
družstvách vyraďovacou me-
tódou.

Výsledky:
1.miesto  obsadili muži z JDS 
(Ďuďák, Kopačka)
2.miesto obsadili ženy z mest-

ského úradu (Vanková, Ježí-
ková)
3.miesto obsadili zasa ženy              
z mestského úradu (Zvonáro-
vá, Lackovičová)

Bolo to príjemné  športové 
popoludnie a už teraz sa všet-
ci tešíme na ďalšie  spoločné  
podujatie. 

Antónia Ďuďáková
(foto: E. Lackovičová)

Priateľský súboj v petangu

Nová cyklotrasa by mala viesť aj okolo stajní Kaňová. (foto: P. Hrehušová).


