
JÚN 2022

NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

ČÍSLO 6 ZDARMA      XXXII. ROČNÍK      ISSN 1338-788XMESAČNÍK MESTA NOVÁ DUBNICA

ZAŽIARILI NA SVETOVEJ SÚŤAŽI
O svetovom úspechu novodubnických tanečníkov.
Viac sa dozviete na strane 7.

NOVÍ ČESTNÍ OBČANIA
Mesto má nových čestných občanov, ich príbehy sú inšpirujúce.
Čítajte na strane 3.

NOVODUBNICKÉ KULTÚRNE LETO
Program kultúrnych akcií v meste počas tohto leta.
Pozrite si program na strane 6.

SLÁVNOSTNÝ PIATOK,
VESELÁ SOBOTA PRE DETI

Mesto Nová Dubnica pripravilo pri príležitosti 65. 
výročia limitovanú sériu eurobankovky s nulovou 
nominálnou hodnotou. Autorom jej motívu je aka-
demický maliar Stanislav Lajda.

Na bankovke je  portrét  hlavného architekta konceptu 
výstavby mesta Nová Dubnica Jiřího Krohu, znak mesta, 
pohľad na prvú postavenú budovu slobodárne v Sadoch 
Cyrila a Metoda a detaily ozdobných prvkov na jednotli-
vých budovách.                                                                                                                                                                            

Euro Souvenir je vyhľadávaným a žiadaným suve-
nírom turistických lokalít v rámci Európy. Prezentova-
ním výnimočných a zaujímavých lokalít či osobností na 
jednotlivých vydaniach sú tieto atraktívne prvky v rámci 
zberateľskej turistiky približované obyvateľom ostat-
ných krajín Európy.

Táto suvenírová eurobankovka má veľkosť 20-eurovej 
bankovky a farbou pripomína eurobankovku nominál-
nej hodnoty 500 eur. Je vytlačená na 100% bavlnenom 
papieri a rovnako ako pravé bankovky, obsahuje množ-
stvo ochranných prvkov. 

Veríme, že ňou potešíme nielen občanov mesta, 
ale aj zberateľov a nadšencov numizmatiky, turistov                                   
a návštevníkov mesta Nová Dubnica.

Eva Kebísková

Miesto predaja: Kultúrna beseda, Sady Cyrila a Metoda 
22, 018 51 Nová Dubnica
Dni a čas predaja:
28. 6. 2022: 7:30 - 11:30/ 12:30 - 15:30 hod.
29. 6. 2022: 12:30 - 15:00 hod. 
30. 6. 2022: 12:30 - 15:00 hod.
1. 7. 2022: 12:30 - 15:30 hod.   

Ďalšie dni prípadného predaja budú oznámené                           
záujemcom prostredníctvom rozhlasu, web stránky 
mesta, aplikácie mesta a facebookovej stránke mesta. 
Celkový počet predaja: 3.500 ks / Cena: 3 €

NOVÁ DUBNICA 
VYDÁVA SVOJU 
PRVÚ SUVENÍROVÚ 
EUROBANKOVKUOpäť o rok staršia, ale čím ďalej tým krajšia, príjemnejšia a veselšia je Nová Dubnica.

Na oslavách jej 65. narodenín sa nás zišlo veľa a oslávili sme toto jubileum tak, ako sa patrí. Mierové námestie žilo, bavilo sa, 
spievalo aj tancovalo a neodradili nás ani horúčavy.
Veľká vďaka patrí ľuďom, ktorí všetko pripravili, ale aj tým, ktorí prišli a oslavovali. Skvelú atmosféru a veľa zážitkov sme si mohli 
užiť aj vďaka: Trenčianskemu samosprávnemu kraju, EVPÚ, a.s., Kraps s.r.o., SWAN TRADE, ELING s.r.o., OLD HEROLD s.r.o., chut-
nému občerstveniu Cukrárenskej výroby Ihriský a banskobystrickému pivu Urpiner. Ďakujeme. Eva Kebísková
(Viac fotografi í z podujatia si môžete pozrieť na stranách 2 a 3. Autori fotografi í: Peter Jelínek, Peter Čačko)
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Narodenie dieťaťa je významnou udalos-
ťou nielen pre samotných rodičov, rodin-
ných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí 
sa stali svedkami takejto radostnej uda-
losti. V našom meste je už tradíciou, že 
Zbor pre občianske záležitosti pri mest-
skom zastupiteľstve,  organizuje sláv- 
nosť „Uvítanie detí do života“. 

Ďalšie, tradičné vítanie detičiek, nových 
občanov Novej Dubnice do života, mesto 
zorganizovalo 25. mája a 22. júna 2022 v Kul-
túrnej besede. Na slávnosť  sme pozvali 91 
detičiek,  ktoré sa narodili v roku 2021,  a 27  
detičiek, ktoré prišli na svet od 1. januára do 
30. apríla 2022 . 

Na úvod členka ZPOZ predstavila narode-

né  deti, ktoré boli pozvané na slávnosť spo-
lu so svojimi rodičmi. Primátor mesta Peter 
Marušinec privítal všetkých prítomných                                                                                               
a poprial rodičom: „Želám vám, aby vaše 
dieťa bolo zdravé, silné, aby prežilo radost-
né detstvo. Prijmite odo mňa v zastúpení 
mesta Nová Dubnica, i v mojom mene, sr-
dečné blahoželanie k narodeniu vášho die-
ťatka a prianie veľa šťastia, rodinnej pohody 
a trpezlivosti pri jeho výchove, hoci zatiaľ 
dáva o sebe vedieť iba plačom alebo slad-
kým spánkom.“ 

Rodičia  následne pristúpili k zápisu do 
Pamätnej knihy mesta a z rúk primátora 
si prevzali darčekové poukážky v hodnote 
35,00 eur na nákup praktického tovaru pre 
deti. Poukážky deťom venovalo mesto Nová 

Dubnica. 
Kultúrnym programom celý priebeh po-

dujatia oživili Janka Jakúbková spevom         
a krátkym programom detí, ktorý pripravili 
pod jej vedením, a Ján Belina hrou na klá-
vesy. Ešte raz ďakujeme rodičom, ktorí sa 
zúčastnili slávnostného podujatia a detič-
kám želáme láskavé mamy a starostlivých 
oteckov.

Pozvaní rodičia, ktorí sa nemohli sláv-
nosti zúčastniť, si môžu vyzdvihnúť pou-
kážky pre svoje detičky v klientskom centre 
mestského úradu u Evy Pištovej. 

Eva Pištová
Zbor pre občianske záležitosti

SLÁVNOSŤ PRIVÍTANIA NOVÝCH
MALIČKÝCH NOVODUBNIČANOV

Dychový orchester a mažoretky Nová 
Dubnica dlhodobo spolupracujú s pria-
teľmi z českého mesta Cheb. Na základe 
tohto partnerstva sa uskutočnilo v de-
cembri roku 2019 stretnutie predstavi-
teľov samospráv na pôde mesta Cheb. 
Témou ich stretnutia a rokovania bolo 
nájsť spoločné oblasti záujmu pre spo-
luprácu medzi našim mestom a mestom 
Cheb. 

Po vzájomných rozhovoroch zástup-
covia oboch miest dospeli k záveru, že 
okrem toho, že mestá spája dlhoročné pri-
ateľstvo, majú záujem spolupracovať i na 
viacerých projektoch v oblasti umeleckých 
základných škôl, dychových telies, športu 
a plánujú výmenu skúseností napríklad aj                  

v oblasti podnikateľského rozvoja a prícho-
du investorov.

Dohodu o spolupráci medzi mestami 
schválilo Zastupiteľstvo mesta Cheb 23. ja-
nuára 2020 a Mestské zastupiteľstvo v No-
vej Dubnici dňa 4. marca 2020. Partnerskú 
zmluvu však z dôvodu pandémie podpísali 
primátori miest Peter Marušinec a Antonín 
Jalovec až 3. júna 2022 počas osláv 65. výro-
čia vzniku mesta Nová Dubnica. 

Cheb leží v západnej časti Českej repub-
liky približne 5 km od hraníc s Nemeckom. 
Nachádza sa v bezprostrednej blízkos-
ti kúpeľného trojuholníka, ktorý tvoria                   

Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Kar-
love Vary.

Už v stredoveku bol Cheb významným 
dopravným uzlom, ktorý ležal na dôležitej 
kráľovskej ceste z Norimbergu do Prahy. Vo 
svojej bohatej histórii zohral Cheb dôležitú 
úlohu. Bol mestom stretávania sa ľudí a kul-
túr na česko-nemeckom pomedzí.

Ako rodovú dŕžavu ju v roku 1167 získal 
cisár Fridrich Barbarossa, ktorý tu nechal 
postaviť cisársku falc (typ stredovekého ci-
sárskeho hradu). Tá do dnešného dňa láka 
tisíce návštevníkov zachovanou Černou 
vežou, zostatkami románskeho hradného 
paláca a v Česku unikátnou románsko – 
gotickou kaplnkou. Chebský hrad sa v roku 
2017 stal Národnou kultúrnou pamiatkou.    
V súčasnosti má Cheb viac ako 34 tisíc oby-
vateľov.

Eva Kebísková

NOVÁ DUBNICA A CHEB
SA SLÁVNOSTNÝM PODPISOM ZMLUVY 
STALI OFICIÁLNYMI PARTNERMI

MESTO CHEB

Zľava: starosta mesta Cheb a primátor Novej Dubnice podpisujú ofi ciálny dokument                        
o spolupráci oboch miest. (foto: Peter Jelínek)

Každé dieťa je darom nielen pre rodinu, ale aj pre spoločnosť. Vitajte drobčekovia. (foto: Peter Jelínek)

REALIZOVANÉ S FINANČNOU 
PODPOROU TRENČIANSKEHO 

SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva.

Svetozáma cimbalistka Viktória Herencsár (v strede).

Na mažoretky sme v meste už roky právom hrdí.

Svetlo uzrelo nové video o Novej Dubnici.

Podozrivo Ideálne Kočovná Iniciatíva.

Keď sa stretnú legendy pri poháriku vínka.
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MESTO MÁ NOVÝCH ČESTNÝCH OBČANOV, 
ICH PRÍBEHY SÚ INŠPIRUJÚCE

PREDSTAVME SI JEDNOTLIVÝCH LAUREÁTOV OCENENIA:

Naše mesto nemá núdzu o výnimočných 
a pracovitých ľudí. Je dôležité si prácu 
a prínos ľudí vážiť a vedieť ich oceniť. 
Pri príležitosti 65. výročia vzniku No-
vej Dubnice na slávnostnom zasadnutí 
mestské zastupiteľstvo schválilo návrh 
primátora mesta udeliť Čestné občian-
stvo mesta Nová Dubnica. 

Ocenenie bolo udelené Jozefovi Sliep-
kovi (za dlhoročnú pastoračnú činnosť, 
duchovný rozvoj a pozdvihnutie cirkevné-
ho života v meste Nová Dubnica a za šírenie 
dobrého mena mesta doma i v zahraničí), 
Pavlovi Švedovi (za dlhoročnú propagáciu 

a tvorivé výkony v dychovom orchestri  a  za 
šírenie dobrého mena mesta doma i v zahra-
ničí), Antonínovi Maděrovi (za dlhoročnú 
propagáciu a tvorivé výkony v dychovom 
orchestri  a  za šírenie dobrého mena mes-
ta doma i v zahraničí) a Petrovi Jelínkovi 
(za dlhoročné zviditeľňovanie mesta Nová 
Dubnica v oblasti dokumentárnej fotografi e 
a  za významný podiel a neúnavnú prácu 
pri zachovaní kultúrnych a spoločenských 
hodnôt v meste Nová Dubnica).

Ocenenie a symbolický kľúč od mesta im 
primátor mesta odovzdal počas slávnost-
ného galavečera 3. júna 2022 na Mierovom 

námestí.
V zmysle nariadenia mesta môže  mest-

ské  zastupiteľstvo  a primátor  mesta udeliť 
ocenenie osobe, ktorá  sa  zvlášť význam-
ným spôsobom  zaslúžila  o  rozvoj mesta               
a život jeho obyvateľov, o porozumenie, 
mier a priateľstvo medzi národmi a rozvoj 
vzťahov medzi partnerskými  mestami, ale-
bo  ktorá  obohatila  ľudské  poznanie  vyni-
kajúcimi tvorivými výkonmi a činmi.

Ocenenie môže udeliť tiež za vynikajúce 
tvorivé výkony a významné výsledky najmä 
vo vedeckej, pedagogickej, výchovnej, 
technickej, umeleckej, publicistickej, kul-
túrnej, športovej a verejnoprospešnej čin-
nosti, za významné hospodárske a ekono-
mické úspechy, ktoré prispeli významným 
spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta, za 
propagáciu a zviditeľňovanie mesta doma                                                                                               
i v zahraničí. 

Dana Šťastná

Vdp. Jozef Sliepka, honorárny kanonik Nitrianskej kapituly 
Narodil sa v Bánovciach nad Bebravou, kde ako chlapec miništrovával. Skončil seminár v Nitre a šesť semestrov na Vysokej škole 
bohosloveckej v Nitre. Na základnú vojenskú službu bol napriek modrej knižke povolaný ako nespoľahlivý živel do PTP - nútených 
pracovných táborov. Robil tie najťažšie práce v neľudských podmienkach, kde neplatila žiadna osemhodinová pracovná doba. Zažil 
rôzne situácie, kde hmatateľne pocítil Božiu ochranu, a to mu dodávalo silu prežiť bez zatrpknutosti a hnevu. Na nútených prácach 
prežil 39 mesiacov, no po návrate mu už nedovolili pokračovať v štúdiu. Začal pracovať v Stavoindustrii v Dubnici nad Váhom, kde sa 
dostal do podnikovej cimbalovej muziky ako huslista. Hudba mu pomohla vyrovnávať sa s ťažkou situáciou, ktorá ho postihla. Vďaka 
hudbe sa zoznámil i so svojou manželkou. Spolu mali troch synov a tešili sa z vnúčat. V roku 1992 mu Pán náhle povolal manželku 
k sebe. Vtedy sa znova prebudila stará túžba stať sa kňazom. Na veľké prekvapenie mu Biskupský úrad v Nitre umožnil diaľkovo 
dokončiť štúdium. A tak z milosti Božej bol v októbri 1995 ako 68-ročný vysvätený za kňaza. Ako kaplán pôsobil vo Varíne pri Žiline, 
neskôr ako farár v Hornej Porube a nakoniec v Novej Dubnici. Hoci by si už ako dôchodca zaslúžil odpočinok, dal všetky svoje sily 
do služby nám, Novodubničanom a našim Saleziánom. Poznáme ho ako muža, ktorý má vždy pre každého milé a povzbudivé slovo. 

Pharm.Dr. Pavol Šveda, Phd., vedúci Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica
Detstvo a stredoškolské roky prežil v obci Štós, konkrétne v časti Štós – kúpele. Už od malička miloval hudbu a dychovka sa stala 
jeho vášňou, keď začal už ako malý chlapec navštevovať Základnú umeleckú školu v Štóse. Dychový orchester mu vypĺňal všetok 
voľný čas. Dokonca počas štúdia farmácie v Bratislave si našiel dychové teleso, aby – ako sa hovorí – nevyšiel z cviku. Po tom, ako sa 
usadil a založil si rodinu v Trenčianskych Tepliciach, nevedel si svoj život predstaviť bez hudby. Po niekoľkých pokusoch v malých 
dychových zoskupeniach sa naňho usmialo šťastie a prijali ho do Dychového orchestra a mažoretiek v Novej Dubnici. Jeho rodina – 
manželka a dve dospelé deti – ho nesmierne milujú a vážia si jeho zápal, s akým sa snaží udržať dychovku v našom regióne. Pri tom 
všetkom si ale vždy nájde čas aj na svojich najbližších. Popri svojom veľkom koníčku stíha aj práce okolo domu a priateľov, ktorí tvoria 
neoddeliteľnú súčasťou jeho života.

Antonín Maděra, dirigent Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica 
Narodil sa v českej obci Bzenec ako prvorodené dieťa rodičom Antonínovi a Drahomíre. Po základnej škole začal študovať na hudob-
nej vojenskej škole v Roudnici nad Labem. Po štúdiách sa presťahoval do Trenčína a nastúpil ako hráč na trúbku vo vojenskej hudbe 
v Trenčíne, kde si založil rodinu. Popri práci v Trenčíne navštevoval Konzervatórium v Žiline, odbor dirigovanie. Po jeho ukončení 
nastúpil ako zástupca dirigenta vojenskej hudby v Trenčíne. Po čase sa stal šéfom dirigentov v 1. armádnom zbore v Topoľčanoch                
a pôsobil tam až do odchodu na dôchodok. Popri práci sa venoval rôznym hudobným aktivitám, najdlhšie v Dychovej hudbe Bodo-
vanka, v ktorej pôsobí dodnes. V roku 2002 sa stal umeleckým vedúcim Dychového orchestra a mažoretiek v Novej Dubnici a v tejto 
funkcii pôsobil do konca roku 2021. Momentálne v našom orchestri hrá na trúbku. Väčšinu svojho času sa aj so svojou manželkou 
Alenou venuje vnúčatám a aktívnemu oddychu na svojej chate.

Peter Jelínek, odborník v oblasti fotografi e
Fotografovanie je jeho srdcovou záležitosťou. S fotografi ou začal už ako školák, keď dostal na birmovku svoj prvý fotoaparát. Pracoval 
pre mesto ako zvukár a postupne fotografoval mestské udalosti. Venoval sa najmä reportážnej a dokumentárnej fotografi i. Ako sám 
hovorí, fotografovanie predstavuje pre neho vzrušenie, pretože pri tvorbe častokrát dochádza k nepredvídateľným situáciám a musí 
byť pripravený na veci, ktoré sa už nikdy nezopakujú. Fotografuje nielen pre Novú Dubnicu, ale aj mimo mesta. Absolvoval množstvo 
školení a prednášok s osobnosťami slovenskej a českej fotografi e a s učením pokračuje  až dodnes. Jeho fotografi e nám pripomínajú 
udalosti, na ktoré ľudská pamäť vo svojej prirodzenej nedokonalosti zabúda – činnosť dychového orchestra, mažoretiek, oslavy 1. 
májov, MDD, MDŽ, Mikulášov a mnoho ďalších udalostí zo života mesta. Jeho citlivé oko a srdce dokáže zachytiť krásu v ktoromkoľvek 
okamihu ľudského konania.

Všetci ich dobre poznáme... a naše mesto im vďačí za veľa. (foto: Peter Čačko)

Emócie máme my mímovia v malíčku VRRRAAA.

Odmalička tímovo hájime svoje farby - ZŠ J. Kráľa.

V sobotu sa fórom neubránili ani veľkáči.

Principál detského karnevalu v podaní Divadla pod 
balkónom.

Superenergický koktejl folklóru a roku - Čarovné 
ostrohy.

Deti sa premenili na lienky, víly, motýle a iné bytosti, 
nechýbalo živé „volské oko“ ani chodiace vrecko 
popkornu.
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Centrum voľného času v spolupráci                    
s mestom Nová Dubnica usporiadalo              
12. júna opäť akciu Cesta rozprávkovým 
lesom.

Slnečné počasie prilákalo viac ako 1000 
zvedavých návštevníkov, ktorí si prišli sprí-
jemniť nedeľné popoludnie. Snehulienka so 

siedmymi trpaslíkmi, Tri prasiatka, Psíček a 
mačička, Janko a Marienka, Červená čiapo-
čka, Bob a Bobek, Máša a medveď rozveseli-
li nielen detské očká.

V cieli si mohli deti pomaškrtiť na cuk-
rovej vate a vyskákať sa v na nafukovacích 
atrakciách, ktoré mali zadarmo. Nechýbalo 
samozrejme ani obľúbené maľovanie na 

tvár a bufet pre rodičov.
Ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa pre-

menili na krásne rozprávkové postavičky               
a veľké ďakujeme patrí aj rodičom, ktorí 
nám pomohli pri organizovaní tejto krásnej 
akcie s rekordným počtom účastníkov. 

CVČ Nová Dubnica

V LESE NA KAŇOVEJ OŽILI ROZPRÁVKY 

Aj keď nás chceli mraky vystrašiť, že akcia nebude, na-
koniec všetko dopadlo na jednotku a záujmovú činnosť 
v školskom roku 2021/2022 sme mohli ukončiť podľa 
predstáv.  

O výbornú náladu sa postaral Mr. Bubble, ktorý zabavil 
nielen deti, ale aj rodičov . Ukázal nám, ako sa robia  ma-
linké i obrovské bubliny, dokonca aj to, že bublina môže 
horieť. Najväčšiu radosť však mali deti, keď si mohli sami 
tvoriť veľké bubliny. Hladné brušká sme nasýtili špekáčik-
mi, ktorých vôňa sa šírila široko-ďaleko. Rodičia opekali, 
grilovali  a veríme, že si akciu aj oni užili.

Deťom želáme krásne leto plné slniečka, oddychu a  ne-
zabudnuteľných zážitkov. Tešíme sa na vás v novom škol-
skom roku!

Text a foto: CVČ Nová Dubnica

SKVELÁ OPEKAČKA
V NAŠOM CVČ-KU

Prvý májový piatok (6. 5. 2022) baby z CVČ-ka  usporiadali tanečný 
program ku Dňu matiek. Vystúpenie bolo zároveň prezentáciou a pre- 
hliadkou tanečných krúžkov fungujúcich v CVČ Dubinka.

Priestory telocvične zaplnilo množstvo mamičiek, oteckov, babičiek 
a dedkov... Všetci sa netrpezlivo tešili na svoje ratolesti v jednotlivých 
vystúpeniach Mini dance malých a veľkých, gymnastiek všetkých 
detských vekových kategórii, tanečnej skupiny Star dance a detského 
folklórneho súboru v dvoch pásmach.

Pomádu odtancovali naše Slnečnice. Ako hosť sa odprezentoval iba 
sedemročný Tobiasko Lamačka alias Kollárovec, ktorý svojím spevom 
a playback vystúpením rozprúdil atmosféru telocvične a obrovskú 
show ukončil piesňou aj pre oteckov (aby im nebolo ľúto).

Záver programu patril všetkým účinkujúcim, ktorí po spoločnej foto 
odovzdali darček - keramické srdiečko - ako poďakovanie svojim ma-
mičkám.

Text a foto: CVČ Nová Dubnica

TANEČNÁ SHOW
PRE MAMIČKY

Druhého mája sme po dvojročnej nechcenej pauze 
opäť zorganizovali už 7. ročník Floriánskej kvapky 
krvi. Obavy, že darcov príde málo, sa nenaplnili.

Spolu celkom šesťdesiat skvelých ľudí prišlo darovať 
to najcennejšie, čo im v tele koluje. Nie všetkým sa síce 
darovať krv podarilo, ale číslo 51 je úplne super.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým darcom za 
účasť a ochotu darovať krv, veľmi si to vážime. Poďako-
vanie patrí sponzorom podujatia: Mesto Nová Dubnica, 
Ján Ihriský, Woodfabrik s.r.o, Považský cukor, a.s. , Por-
sche Werkzeugbau s.r.o., Allianz - Slovenská poisťovňa 
a.s. Veľká vďaka patrí aj kolektívu zdravotníkov z NTS 
Trenčín za profesionálny prístup a taktiež priateľom                 
z IMPULZ.press za mediálnu podporu. V neposlednom 
rade patrí veľká vďaka skvelej partii dobrovoľných hasi-
čov z Kolačína, ktorí celé podujatie pripravili. Opäť sa na 
vás tešíme 2. mája 2023.

„BOHU NA SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC“ 

Jozef Lehocký

ÚSPEŠNÉ 
DAROVANIE KRVI 
V KOLAČÍNE

DETI SA STRETLI 
S AUTORKOU 
OBĽÚBENÝCH KNÍH

Plná sála zvedavých detí privítala 14. júna 2022                        
v Kultúrnej besede v Novej Dubnici spisovateľku    
Petru Nagyovú Džerengovú, autorku úspešných ro-
mánov pre dospelých, ale aj detských príbehov ma-
lej Kláry (Klára a mátohy, Klára a iglu, Klára a Tity, 
Klára v Afrike).  Prišla na pozvanie Mestskej knižni-
ce a mesta Nová Dubnica. 

Úvodným slovom pozdravil vedúci knižnice deti, uči-
teľov a v ich mene aj samotnú spisovateľku. Zaznelo veľa 
otázok o knihách, o námetoch na písanie, o rodine, spo-
mienky na detstvo, rozhovory o živote a mnoho iného. 
Pani spisovateľka deťom trpezlivo odpovedala. A aj na  
jednu z tých kurióznych otázok, že koľko váži? Počas 
diskusie sa aj hádalo a žiačka, ktorá uhádla hádanku, 
dostala od pani spisovateľky jednu z jej kníh.  Vyše hodi-
na a pol otázok a odpovedí bolo ukončené autogramiá-
dou a nákupom kníh s osobným venovaním a podpisom 
od autorky. Pamätníčky aj listy s fotografi ou pani spiso-
vateľky sa plnili podpismi. 

Na záver poďakovali pracovníci  knižnice pani Nagyo-
vej Džerengovej za účasť a odovzdali jej kyticu a pozor-
nosť mesta Nová Dubnica, ako ináč, v podobe knihy                
o meste.

Peter Regina
vedúci mestskej knižnice



MAČKY TÚLAVÉ, ZÁHRADNÉ, 
BYTOVÉ – SAMÉ PROBLÉMY?

DOBRÍ ĽUDIA ZATIAĽ NEVYMRELI

ZACHRÁNENÝ NETOPIER DRUHÁ ŠANCA PRE BREZU SMUTNEJŠÍ JÚNOVÝ POKUS
O ZÁCHRANU

5www.novadubnica.sk

Dňa 17. mája nám do kancelárie priniesol 
obyvateľ mesta (nespýtali sme sa ho na 
jeho meno) drobného netopierika, ktorého 
našiel ležať na slnkom vyhriatej až rozho- 
rúčenej ceste. Wikipédia nám poradila, že 
ide o druh nazývaný raniak hrdzavý. Na 
základe telefonickej konzultácie so zoolo-
gičkou Správy CHKO Biele Karpaty, ktorá si 
overila jeho životaschopnosť (že či je veľmi 
vychudnutý, čo bolo dosť zapeklité na po-
súdenie, veď kto z nás pozná rozdiel medzi 
štíhlym a obéznym netopierom?) sme ho 
doviezli do sídla Správy CHKO v Nemšovej 
- Kľúčovom a odovzdali na liečenie. Tam ne-
topierika nakŕmili mňam múčnymi červami 
a na druhý deň vypustili na slobodu. Ďaku-
jeme všímavému pánovi, že sa mu nelenilo, 
aj ochotnej  zoologičke za záchranu.

Dňa 25. mája nám ponúkla pani Jelena 
Sabová mladú briezku, ktorú našla pred 
rokom vyhodenú v kvetináči  pri kontajne-
roch na Miklovkách. Briezka asi niekomu 
prerástla cez hlavu/či skôr cez rozmery te-
rasy. Pani Sabová ju starostlivo v lete v zime 
opatrovala a zalievala, briezka pekne rást-
la, kým sa jej tiež nezmestila do záhradky,         
a tak nám ju ponúkla na vysadenie do mes-
ta. Keďže sa tešíme z každého nového stro-
mu, ktorý môžeme vysadiť, neváhali sme                                                                                              
a v spolupráci so záhradníkmi zo záhrad-
níctva LOTOS-GARDEN Trenčín, ktorí práve 
upravovali výsadbu na  námestí a ochotne 
(a bezplatne) nám pomohli, sme asi 4 m 
vysokú briezku previezli a vysadili na Mie-
rovom námestí k buste pána architekta Kro-
hu – nech mu nefúka  na chrbát.  Ďakujeme 
pani Sabovej aj chlapcom záhradníkom                
a dúfame, že briezka sa ujme a bude rásť aj 
naďalej.

Dňa 6. júna nám volal náš kamarát Michal 
Štefan, že našli na lúke nad ulicou Okruž-
nou zraneného dravého vtáka. Na základe 
poslanej fotky sme spolu s wikipédiou ur-
čili, že ide o sokola myšiara. Vyzbrojení za-
teplenými rukavicami, plachtou a krabicou 
sme skackajúceho a mierne poletujúceho 
sokolíka so zraneným a zakrvaveným kríd-
lom  s Michalom odchytili a následne od-                                                                                                          
viezli do sídla Správy CHKO Strážovské 
vrchy v Orlovom, do ktorého pôsobnosti 
územie Novej Dubnice patrí. Bohužiaľ, 
podľa vyjadrenia zamestnancov správy 
CHKO, sokol mal poranenia veľkého rozsa-
hu, takže bol utratený. Zranený bol pri stro-
jovom kosení lúky. Mišovi napriek smutné-
mu koncu ďakujeme, nabudúce to dúfajme 
dopadne lepšie.

V ostatnom období sa hromadí počet 
podnetov na zatúlané, túlavé alebo len 
tak sa prechádzajúce mačky, ktoré zne-
čisťujú súkromné či mestské pozemky, 
pieskoviská. Prípadne zvieratká milu- 
júci obyvatelia nahlasujú výskyt narode-
ných mačiatok, či potulujúce sa domáce, 
ba priam čistokrvné mačky. Preto by 
sme radi aj touto formou prehodili pár 
slov na túto zákonom síce nie veľmi rie-
šenú, ale pomerne pálčivú tému.

Zákonom bola povinnosť riešiť túlavé 
zvieratá pridelená  mestám a obciam,  sa-
mozrejme, bez toho, aby bolo doriešené 
ako, za čo a kam zvieratá umiestniť. Keďže 
štát útulky nefi nancuje ani nijako nepodpo-
ruje a menšie mestá a obce na prevádzko-
vanie útulku nemajú fi nancie a možnosti, 
výsledok je taký, že na Slovensku je len pár 
útulkov v krajských mestách, ktoré sú zúfa-
lo preplnené nechcenými psíkmi a tým pá-
dom väčšina útulkov mačky neberie. Všetka 
práca zostáva tak na rôznych občianskych 
združeniach, ktoré sa z dobrovoľných 
príspevkov od občanov snažia aspoň časti 
mačiek pomôcť. Problémom je však typická 
slovenská choroba, ktorou je neochota kas-
trovať mačky.   

Je dokázané, že mačky sa rozmnožujú 
podľa životných podmienok. Záhradné 
mačky, kŕmené obyvateľmi rodinných do-
mov či majiteľmi záhrad v záhradkárskych 
osadách, môžu byť kotné už vo veku 5-6 
mesiacov a mať mladé 2-3x ročne. Populá-
cia mačiek sa tak môže v rekordnom čase 
veľmi rozrásť. Na území miest a obcí takto 
narastá každoročne počet mačiek. A ak ich  
majiteľ (alebo ten, čo ich kŕmi na svojej zá-
hrade či pozemku) nezabezpečuje aj očko-
vania či pravidelné odčervenia (zbavenia sa 

parazitov),  môžu spôsobiť šírenie mačacích 
chorôb, z ktorých sú mnohé prenosné aj na 
človeka. Aj kastrovaná mačka loví hlodav-
ce – je to predátor, lov ju baví. Je zdravšia, 
dožíva sa vyššieho veku ako nekastrova-
né (nebojuje stále o samice v rámci snahy                          
o párenie, ani nie je vysilená neustálym 
vrhaním mladých), má menšie teritórium 
pohybu – zájde od domova menej ďaleko 
ako tá nekastrovaná. Kastrácia je fi nančne 
pomerne nenáročná a celý zákrok od vy-
nesenia k veterinárovi až po návrat domov 
trvá len niekoľko hodín. 

Okrem obyvateľov rodinných domov                   
a záhradkárov kŕmia túlavé, ulicou odcho-
vané mačky aj niektorí obyvatelia panelá-
kov a bytoviek. Ak však  zabezpečujú len 
kŕmenie a nezabezpečia aj kastráciu a vete-
rinárnu starostlivosť, spôsobujú len nepri-
merané premnoženie mačiek. Túlavé mačky 
nehynú na starobu. Umierajú na choroby, 
ako leukémia, mačací AIDS, rýchlo sa šíri-
ace infekčné choroby a hlad. Často ich zrazí 
auto, zabije pes, otrávia krutí ľudia. Ohroze-
né sú aj toxoplazmózou, rôznymi bakteriál-
nymi ochoreniami a parazitmi.  A pohľad na 
množstvá znečistených plastových misiek a 
kelímkov pod stromami a kríčkami, či na 
vyhodené kosti v trávnikoch, nie je vôbec 
príjemný. Psíčkari by na tému vyhodeného 
jedla v trávnikoch vedeli porozprávať (po-
nadávať) všeličo...

Najlepšie, čo môžeme pre túlavé mačky 
spraviť, je odchytiť ich, nechať vykastrovať 
a zaočkovať a vrátiť na pôvodné miesto – do 
ich rajónu, pretože to je ich domov. Prípad-
ne ponúkať napr. v spolupráci s niektorým 
občianskym združením, venujúcim sa mač-
kám,  mladšie mačky na adopciu.

Každý, kto vlastní mačku - v byte či               

v dome, na záhrade, by jej mal zabezpe-
čovať pravidelnú veterinárnu starostlivosť                                             
a určite dať mačku/kocúra kastrovať – od-
porúča to Sloboda zvierat, veterinári, aj 
všetky občianske združenia pomáhajúce 
mačkám. 

Je potrebné zvážiť počet chovaných/kŕ-
mených mačiek – ak na záhrade kŕmime 
mačky z celého okolia, spôsobujeme tak 
znečistenie výkalmi na susedných záhra-
dách, terasách a susedia z toho väčšinou 
nie sú nadšení. Záhrady okolo rodinných 
domov v meste sú menšie a využívané na 
iné účely ako na dedine (ale aj tam sa to 
mení), preto je určite vhodnejšie svoje mač-
ky držať v byte a prípadne v dobre oplotenej 
záhrade (existujú rôzne siete , ktorými sa 
dá vytvoriť bezpečný výbeh pre mačky). Ne-
chať svoje mačky potulovať sa mimo svojho 
pozemku je považované za priestupok.   

Takisto vlastníci bytových mačiek nero-
bia dobre (a porušujú nariadenie mesta), 
ak púšťajú bez dozoru svoju mačku von – 
dochádza tak okrem iného k znečisťovaniu 
pieskovísk. Tým, že sa mačka túla po verej-
ných priestranstvách, môže doniesť domov 
rôzne choroby.

Čiže – ak máme radi mačky, tak robme 
tak, aby sme im naozaj zlepšili kvalitu ich 
života, preto kastrujme, očkujme, odčer-
vujme a kŕmme ich len u seba doma, alebo 
len tam, kde sme si to s mestom dohodli za 
účelom odchytu a kastrácie. Je dôležité bez-
odkladne po kŕmení odstrániť misky a zvy-
šky potravy. Ak nájdeme mačiatka či zra-
nenú mačku, konzultujme najprv postup                         
s mestom, alebo veterinárom či občianskym 
združením. Nezabudnime: kŕmenie bez 
ošetrovania a kastrácie spôsobuje zvyšova-
nie počtu túlavých mačiek! 

(Len pre info: toto nenapísal ten, kto nená-
vidí mačky, naopak, v mojom zverinci sa ich 
nachádza hneď niekoľko. Samozrejme, kas-
trovaných, ošetrovaných, bytových. Jeden 
kus niekedy neskoro večer vodím na vôdzke 
na prechádzku von.)

Katarína Bašná

PROBLÉM TÚLAVÝCH 
MAČIEK NA PLECIACH 
OBČIANSKYCH ZDRUŽENÍ

NAČO MAČKY KASTROVAŤ?

TÚLAVÉ MAČKY NEHYNÚ 
NA STAROBU

ČO BY TEDA MALO BYŤ 
RIEŠENÍM?

Ani dlhý čas pandémie a maturity neodradili mla-
dých ľudí so záujmom o ekonómiu zapojiť sa do 
každoročnej Ekonomickej olympiády. Záujem o eko-
nomické témy každý rok stúpa a prejavilo sa to aj 
v piatom ročníku olympiády, do ktorého sa zapojil 
rekordný počet študentov z celého Slovenska (11 300 
študentov).  Do krajských kôl sa prebojovalo 540 sú-
ťažiacich.

Finále piateho ročníka Ekonomickej olympiády, ktoré 
sa konalo v utorok 3. mája 2022 v hoteli Devín v Bratisla-
ve, sa zúčastnilo 51 najlepších mladých ekonómov z ce-
lého Slovenska (čo predstavovalo 0,46% so zapojených 
súťažiacich).

Aj Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici mala 
zastúpenie vo fi nále - reprezentoval nás študent maturit-
ného ročníka Peter Cicoň.

Finalisti preukázali najlepší prehľad z ekonómie                    
a anlytické myslenie. Všetci vo fi nále absolvovali 
60-minútový test zameraný na aktuálne ekonomické 
problémy, ktoré vplývajú na každodenný život Slovákov 
a Sloveniek.

Súťažiaci stredoškoláci analyzovali, ako cenový strop 
vplýva na dopyt a ponuku potravín, argumentovali, ako 
sankcie ovplyvnia ekonomiku Ruska a EÚ a tiež počíta-
li, ako rastúce ceny nehnuteľností ovplyvňujú poistné 
sumy domov a náhradu prípadnej škody.

Do ústneho kola, v ktorom sa svoje odpovede na vy-
tiahnutú otázku snažili vyargumentovať pred odbornou 
porotou, postúpilo 10 najlepších. Peter Cicoň skon-
čil tesne pred bránami veľkého fi nále – na 11. mieste.                      
K úspechu mu srdečne gratulujeme a vieme, že svoje 
skúsenosti zúročí vo svojom ďalšom odbornom raste                         
a v príprave na svoje vysnívané povolanie.

Ing. Zuzana Winklerová

EKONOMICKÁ 
OLYMPIÁDA 
2022

OTVÁRACIE HODINY 
ZBERNÉHO DVORA

Peťo Cicoň počas diskusie mladých ekonómov                                       
o aktuálnych témach. (foto: Inštitút ekonomických                       
a spoločenských analýz)

ZBERNÝ DVOR

Pripomíname občanom otváracie hodiny 
zberného dvora v letnom režime:

Pondelok:    zatvorené
Utorok:    7.00 – 16.00 hod
Streda:    7.00 – 17.00 hod
Štvrtok:    7.00 – 16.00 hod
Piatok:    7.00 – 16.00 hod
Sobota:    9.00 – 13.00 hod
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WELCOME TO STUPIDITY – sad street show
Ansámbel nepravidelného divadla
Nedeľa 10. 7. o 19.00 hod., parčík pri Kultúrnej besede  

Nonverbálna hudobno-pohybová pouličná show nenapraviteľného Záchrancu a obyčajného Sme-
tiara, ktorí sa rozhodli zachrániť svet. Zábavné situácie plné situačných gagov vás prevedú dy-
namickým príbehom od bezhlavého ohúrenia novým vizionárom, cez nečakané ohrozenie, až po 
vytriezvenie zo stádovitosti vďaka použitiu rozumu. Pozor, výskyt (ne)obyčajnej ľudskej hlúposti 
a jej iracionálnych prejavov môže mať tragické dôsledky! Nájde sa niekto, kto nás zachráni pred 
záchrancom? Účinkujú: Pavol Seriš (SK/CZ) & Tomislav Koprivčević (HR/SK) 

OPATOVSKÍ  HARMONIKÁRI A SPEVÁCKA SKUPINA TEPLANKA
Nedeľa 17. 7. o 17.00 hod., parčík pri Kultúrnej besede     

Opatovskí harmonikári zveľaďujú hudbu na tomto výnimočnom nástroji  stále častejšie.  V Novej 
Dubnici sa predstavili v tomto roku na fašiangoch a pri stavaní májov. Tentoraz si môžete vychut-
nať  v ich podaní piesne z nášho regiónu a známe ľudové pesničky. Spevácka skupina Teplanka 
existuje už 60 rokov. Trenčiansku Teplú reprezentuje v prekrásnych teplanských krojoch. Spojenie 
týchto dvoch hudobných telies vám isto prinesie krásny kultúrny zážitok.  

MORTA SHUPPOPLEX
Sobota 23. 7. o 19.00 hod., terasa pri Libro Deli 
Uprostred leta vám novodubnická kapela Morta Shuppoplex okorení obdobie opaľovacích krémov, 
repelentov a kúpaliskových hitíkov svojou originálnou produkciou.
V sobotu večer 23. júla preto nechajte zbytočné maniere doma a príďte si dopriať dávku psychohy-
gieny po novodubnicky.
                                        

LAUGARÍCIO QUARTET
Piatok 5. 8. o 19.00 hod., parčík pri Kultúrnej besede 

Program koncertu bude zložený z barokových árií, sláčikového kvarteta Stanislawa Moniuszka                 
v prvej časti a  poľských a slovenských táng, džezových štandardov a úprav populárnych piesní                
v druhej časti. 
Zloženie: Marek Berky 1. husle, Veronika Staněková 2. husle, Leoš Staněk viola, Robert Kováč                  
violončelo.

BLUEGRASSOVÝ VEČER
Piatok 12. 8. od 19.00 do 23.00 hod., AMFÍK PUB
Na tejto tradičnej akcii sa predstavia skupiny: 
N.O.T. – skupina vznikla v roku 2016 okolo dvoch hudobníkov - Mariana Šupáka a  Ľuboša Drozda, 
ktorí sa bluegrassu venujú už niekoľko rokov. 
B4 – skupina (bluegrass quartet) plynule nadväzuje na takmer 50 ročnú históriu kapely Krok.                 
B4 hrá tradičný bluegrass s pôvodnými slovenskými textami Jara Nečesaného. 
TIEŇ - bluegrassová skupina z Trenčína, v repertoári ktorej sú skladby známe z podania vynikajú-
cich amerických bluegrassových skupín.  
BLUEGRASS CWRKOT - kapela pôsobí na českej bluegrassovej scéne od roku 1989. V repertoári 
má  najznámejšie „pecky“ tradičného bluegrassu, ale aj pesničky dávno zabudnuté.  

DYCHOVÁ HUDBA BODOVANKA 
Koncert pri príležitosti Kolačínskych hodov 
Sobota 20. 8. o 16.00 hod., Dom kultúry Kolačín
Niektorí z nás majú ten dar, že vedia hudbou potešiť. Zobrať do ruky nástroj a hrať, spievať. 
Rozozvučať v poslucháčoch citlivé struny, vyvolať radosť či smútok. A tak to ide aj v dychovej hud-
be Bodovanka, ktorá vznikla v obci Krivosúd – Bodovka  v roku 1975 . Hrá pre svoje potešenie a má 
radosť z toho, že ho môže rozdávať aj svojim priaznivcom. Nadšenci dychovej hudby máte sa na 
čo tešiť! 

RETRO ACTIVE - KABÁT REVIVAL
Nedeľa 21. augusta o 19.00 hod., Mierové námestie - pódium v severnej časti

Skupina Retro Active - KABÁT Revival je 5-členná hudobná skupna z Dubnice nad Váhom (jeden 
člen je z Novej Dubnice a dvaja bývalí Novodubničania). Skupina vznikla v roku 2022 a špecializuje 
sa na živé vystúpenia hitov od českej rockovej skupiny KABÁT a iných česko-slovenských rocko-
vých skupín.

VIKI TARABOVÁ
Nedeľa 28. 8. o 18.00 hod., parčík pri Kultúrnej besede  

Viktória Tarabová je mladá pesničkárka, čerstvá maturantka a hlavne rodáčka z Trenčianskeho 
kraja. V apríli tohto roku spojila sily s ľuďmi z novodubnického štúdia Hudobné Bádanie. Vikin dar 
napísať krásne piesne, sa prejavil už v mladom veku a ako 16-ročná získala 2. miesto v autorskej 
súťaži Košický zlatý poklad. Texty piesní píše v slovenčine. Koncerty Viktórie Tarabovej sa tešia 
účasti všetkých vekových kategórii a sú tak vhodné pre celú rodinu.

Detský a mládežnícky divadelný súbor Bebčina pra-
cuje v literárno-dramatickom odbore v ZUŠ Štefa-
na Baláža v nových divadelných priestoroch. Naša                
trieda sa totiž konečne stala malým divadlom, kde 
je radosť tvoriť.

Po takmer dvoch ťažkých „covidových“ rokoch sme 
konečne pričuchli k čaru divadla na ozajstnom javisku. 
A tento rok sa mimoriadne darilo. Súbor s úspechom re-
prezentoval školu a mesto na regionálnych, krajských aj 
celoštátnych súťažiach v oblasti detskej činohry, divadla 
poézie a recitačných kolektívov, mládežníckej činohry.

K našim najväčším divadelným úspechom tento rok 
patrí okrem iných zlaté pásmo a Cena za vynikajúcu ko-
lektívnu interpretáciu na celoštátnej prehliadke detskej 
dramatickej tvorivosti v Šali. 

Okrem divadla žali úspechy aj naši recitátori na                  
Hviezdoslavovom Kubíne. Tú najúspešnejšiu v najbliž-
ších dňoch čaká celoslovenské kolo v Dolnom Kubíne so 
svojou nezameniteľnou atmosférou.

Divadlo zavoňalo niektorým z nás až natoľko, že sa              
s úspechom uchádzali o štúdium hudobno-dramatic-
kého umenia na konzervatóriách, na ktoré boli úspešne 
prijatí.

Naše tohtoročné inscenácie oslovili aj organizátorov 
celoštátnych festivalov s medzinárodnou účasťou. Za- 
čiatkom prázdnin otvárame festival v Bratislave a s ra-
dosťou sme prijali aj pozvanie na septembrovú Divadel-
nú chalupku do Brezna.

Tým najväčším úspechom je však to, že aj tento rok sa 
nám podarilo v súbore vytvoriť výbornú partiu jedineč-
ných mladých ľudí, ktorí svojim talentom, jedinečnosťou 
a človečenstvom robia svet krajším, ľudskejším a múd-
rejším. A ak má na tom aspoň štipku zásluhy práve diva-
dlo a forma vedenia súboru, tak má táto práca zmysel. 

Mgr. Miriam Martináková

DIVADELNÁ SEZÓNA
V BEBČINE
STÁLA ZA TO

NOVODUBNICKÉ
KULTÚRNE LETO 2022

Skúška inscenácie Milý denníček. (foto: M. Martináková)

Celoslovenský festival detskej dramatickej tvorivosti 
Zlatá priadka v Šali. (foto: M. Martináková)

Najnáročnejšou časťou rodičovstva je pravidelne si vy-
hradiť čas na svoje deti. Vždy budeme ľutovať dni, keď 
sme dopustili, že práca vytlačila príležitosť stráviť čas 
so svojimi deťmi, sedieť s nimi za stolom, hrať sa s nimi 
alebo im čítať príbehy.
Naopak, zadosťučinením je, keď sa naše deti vyvíjajú              
v jedinečné osobnosti s vlastným charakterom, talenta-
mi a záujmami, keď sa medzi nimi vyvinuli blízke súro-
denecké vzťahy, i keď to nebolo vždy ideálne.
Odmena vysoko prevýši našu námahu.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre rodičov

Vstup na všetky programy Novodubnického kultúrneho leta voľný. Zmena programu vy-
hradená. Informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.: 042 4433 484, kl. 
110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk  
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video záznamy.
Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spracovaním a zverejnením.



Dobrodružstvo sa začalo slovenským 
kolom postupovej tanečnej súťaže vo 
Vrábloch, z ktorého si naši tanečníci v 
kategórii juniori (II. stupeň ZŠ- pokroči-
lí) aj v hlavnej vekovej kategórii (stredo-
školáci spolu s trénermi Miškou, Silvom 
a Máriom) odniesli prvé miesta a pre-
tancovali sa tak, spolu s ďalšími šiesti-
mi tanečnými školami zo Slovenska, na 
celosvetové kolo do chorvátskeho mesta 
Poreč. 

„Dance Star je postupová súťaž mno-
hých tanečných štýlov a naši juniori sa na 
jej celosvetovom kole umiestnili na treťom 
mieste, čo je senzačné. My starší sme sa ne-
umiestnili, ale bol to krásny zážitok. Prvý 
večer sa konala veľká plážová párty, kde 
sa každý tím predstavil na pódiu s vlajkou 
svojej krajiny. Zúčastnili sa tanečné školy 

najmä z Európy, ale aj Brazílie, Kanady či 
štátov severnej Afriky. Deti si užili okrem 
krásnej dovolenky pri mori nádhernú šou 
s dokonalými vystúpeniami, množstvo 
workshopov a tanečných súbojov, takže sa 
nemali šancu nudiť. Záverečným poduja-
tím bol galavečer, na ktorom sa zúčastnilo 
viac ako šesťtisíc tanečníkov a trénerov. Vy-
stúpeniami sa prezentovalo asi dvadsať naj-
lepších účinkujúcich. A práve preto to má 
význam, a vždy sa budeme snažiť, aby sa 
tam čo najviac našich detí dostalo, lebo je to 
pre všetkých veľmi inšpiratívne a pre decká 
je to krásna odmena,“ zhodnotil chorvátske 
zážitky Mário Luljak, tréner a spoluzaklada-
teľ tanečnej školy Choreofactory. Porozprá-
val tiež o tom, že sú na „svoje“ decká naozaj 
hrdí nielen preto, že sa skvele umiestnili, 
ale aj preto, lebo boli veľmi disciplínovaní.

Projekt tanečnej školy Choreofactory sa 
úspešne rozrastá, okrem Novej Dubnice 
má pobočky v Púchove, Trenčíne aj Novom 
Meste nad Váhom. Pre  budúci školský rok 
pripravujú tréneri nový systém. Bude lep-
šie zohľadňovať individuálne pokroky detí. 
„Snažíme sa reštartovať veci, ktoré sme ro-
bili pred dvoma rokmi, sme radi, že znovu 
môžeme robiť veci na sto percent, ako sme 
boli zvyknutí. Od septembra vzniknú sku-
piny pokročilých tanečníkov, ktorí sa budú 
môcť rýchlejšie rozvíjať, zameriame sa aj na 
súťaže.“ načrtol plány tréner.

Ale ešte predtým je tu leto. Pre taneční-
kov to znamená voľnejší režim, nie však 
menej tanca. Sedem turnusov denného tá-
bora a jeden pobytový zaručí zábavu počas 
prázdnin stovkám detí. „Pozývame deti ešte 
na voľné miesta v denných táboroch, ale 
aj na výnimočný Battle Camp v Radave pri 
Nitre, ktorý sa uskutoční v posledný prázd-
ninový týždeň. Organizujú ho  dve tanečné 
školy a počas celého tábora sa bude súťažiť, 
ktorá z nich má lepších tanečníkov.“ uza-
tvára Mário.

Petra Hrehušová
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Arpád Herencsár
Dňa 8. júla uplynie rok, odkedy nás navždy opus-
til náš milovaný otec, dedko a pradedko Arpád 
Herencsár. S láskou v srdci a smútkom v duši spo-
mínajú dcéra Gabriela, syn Jozef, vnučka Nikola 
s manželom, pravnučky Hanka a Linda a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu, prosím, 
tichú spomienku.

Ladislav Böhm
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 17. marca rozlúčiť s naším 
drahým oteckom, dedkom Ladislavom Böhmom 
na jeho poslednej ceste. Mal rád život ľudí a jeho 
dobré srdce nám veľmi chýba. Ďakujeme aj za 
kvetinové dary a slová útechy. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Smútiaca rodina.

Marián Ušiak
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, ne-
zabudne. Dňa 14. júna uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Marián Ušiak. S láskou v srdci spomína manželka, 
deti, vnuk a celá rodina.

Editka Smrečanská
Dňa 26. júna uplynulo 11 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama, stará 
mama a prababička Editka Smrečanská. Kto ste ju 
poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku. S láskou v srdci spomína manžel, deti s rodi-
nami, príbuzní a priatelia.

Ivan Forgáč
Odišiel si cestou, kde každý chodí sám, len brána 
spomienok zostáva dokorán. Dňa 30. júna 2022 
uplynie 16 rokov od smrti nášho Ivana Forgáča. 
Za spomienku ďakuje smútiaca rodina.

Mária Doleželová
Byť anjelom na jeden, jediný deň. Aby som ťa 
mohla ešte raz objať a povedať ti, ako veľmi nám 
tu dole chýbaš. Nikdy na teba nezabudneme. 15 
júna uplynuli tri roky, čo si nás opustila. S láskou 
na teba spomíname. Milan, Juraj, Jarmila s rodi-
nami.

Jozef Pružinec
Už dávno ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, 
ale tí, čo ťa mali radi, neprestali na teba spomínať. 
1. júla uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opus-
til drahý manžel, otec, dedko a pradedko Jozef 
Pružinec. Spomína manželka, synovia s rodinami               
a ostatná rodina.

Ladislav Fojtík
Ďakujeme všetkým, ktorí 5. mája 2022 odprevadili 
na poslednej ceste nášho manžela, otca, dedka                 
a pradedka Ladislava Fojtíka a  prejavmi sústrasti 
a kvetinovými darmi pomohli zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Smútiaca rodina.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Jozef a Kristína Budjačovci
S tichou spomienkou k vášmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky 
za vás s modlíme. Osud vám nedoprial s nami dlhšie byť, ale v našich 
srdciach budete navždy žiť. 26. júna sme si pripomenuli dvadsiate 
výročie úmrtia nášho otca Jozefa Budjača a 4. júla šestnáste výročie 
úmrtia našej mamy Kristíny Budjačovej. S láskou spomínajú deti                   
s rodinami a ostatná rodina.

CHOREOFACTORY ZAŽIARILI
NA CELOSVETOVEJ SÚŤAŽI V CHORVÁTSKU

V Trenčíne v budove Trenčianskeho samosprávneho 
kraja sa dňa 24. 5. 2022 konal snem Krajskej organi-
zácie JDS Trenčín, ktorý sa riadil programom schvá-
leným delegátmi z jednotlivých okresov Trenčian-
skeho kraja.

Správu o činnosti krajskej organizácie Trenčín za  ob-
dobie 2018 - 2022 predniesla Anna Prokešová, ktorá kon-
čí vo funkcii jej predsedníčky. Poďakovala delegátom 
za spoluprácu, samosprávam a organizáciám za pomoc 
pri organizovaní akcií KO JDS. Za prácu, ktorú robila 3 
volebné obdobia, jej poďakoval predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Jaroslav Baška a zástupcovia 
Ústredia JDS Bratislava Valéria Pokorná – podpredsed-
níčka pre ekonomiku a Alojz Luknár – podpredseda pre 
oblasť kultúry a voľnočasových aktivít. 

Jedným z bodov snemu bola voľba zástupcov do orgá-
nov krajskej organizácie a revíznej komisie. Novou pred-
sedníčkou KO JDS sa stala Eva Čížová z Novej Dubnice, 
ktorá poďakovala  za prejavenú dôveru a sľúbila pokra-
čovať v úspešnej činnosti organizácie. Blahoželáme.

V mene výboru ZO JDS Nová Dubnica sa pripájam 
k poďakovaniu Anke Prokešovej za odvedenú prácu, 
za čas a energiu obetovanú pre aktívny život, nielen 
novodubnických seniorov. 

Antónia Ďuďáková

Dňa 23. mája 2022 sme usporiadali autobusový zájazd 
na termálne kúpalisko do Poľného Kesova.

Sledovali sme predpoveď počasia a tak termín bol 
rýchlo stanovený. Autobus naplnený  našimi  seniormi  
vyštartoval v pondelok o 10.oo hodine, nakoľko termál-
ne kúpalisko v pondelok otvárali až o 12.oo hod. Termín 
seniorom vyhovoval. 

Návštevníkov nebolo veľa a tak seniori mali možnosť  
v príjemnom prostredí areálu plného stromov a zelene 
stráviť celé popoludnie. Pretože  letná sezóna sa ešte 
len rozbiehala, neboli všetky bazény v prevádzke, ale 
aj tak seniori dostatočne využívali termálnu vodu, ktorá                                                                                                                         
priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo, centrálny 
nervový systém, na regeneráciu kĺbov, reumu a poúra-
zové stavy. Stánky s občerstvením ponúkali obedové 
menu, rôzne dobroty a tak pri pivku a kávičke čas ubie-
hal rýchlo. Počasie veľmi prialo a po 18. hodine sme 
našu prvú letnú aktivitu ukončili a plní zážitkov sme sa 
vrátili domov.

Alžbeta Kopačková
predseda ZO JDS Nová Dubnica

ANNA PROKEŠOVÁ 
UKONČILA SVOJU 
AKTÍVNU ČINNOSŤ

JEDNOTÁCI NA  
TERMÁLNOM  KÚPALISKU

Kytica pre dlhoročnú predsedníčku KO JDS. (foto: Jožka 
Sokolovská)

OD SEPTEMBRA
NOVÝ SYSTÉM VÝUKY

VEĽA TANCA
AJ POČAS PRÁZDNIN

Mesto Nová Dubnica v zastúpení primátorom mesta, v zmysle § 5 ods. 3 zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na  pozíciu „riadi-
teľ Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici“.
Kvalifi kačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, preferované v oblasti zdravotníctva, sociálnej práce, andragogiky 
/ znalosť právnych predpisov v oblasti sociálnych služieb / prax v sociálnej oblasti vítaná, práca v manažérskej pozícii min. 5 rokov 
výhodou / predpoklady na vykonávanie práce vo verejnom záujme  (§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme) 
/ bezúhonnosť a morálne predpoklady / ovládanie štátneho jazyka.
Iné kritériá a požiadavky, zoznam požadovaných dokladov a materiálov vrátane ostatných podrobností o výbere nájdete 
na www.novadubnica.sk 
Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 04.08. 2022 do 14:00 hod. na adresu: Mesto Nová Dubnica, 
Mestský úrad- sekretariát primátora mesta, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica v uzatvorenej obálke s označením: „ Výberové 
konanie na  pozíciu riaditeľ Zariadenia pre seniorov v Novej Dubnici - neotvárať“.
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FUTBALOVÝ KLUB
NOVÁ DUBNICA

A MESTO NOVÁ DUBNICA 
POZÝVAJÚ VAŠE DETI

NA FUTBALOVÉ A ŠPORTOVÉ 
LETO V NOVEJ DUBNICI

KEDY:

KDE:

PRE KOHO:

18. - 22. 7. 2022
v čase 10:00 - 12:00

Pre každé dieťa
je pripravené malé 

občerstvenie priamo
po príprave.

25. - 29. 7. 2022
v čase 10:00 - 12:00

chlapci a dievčatá
vo veku 5 - 14 rokov

Štadión FK Nová Dubnica
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DHZ NOVÁ DUBNICA - KOLAČÍN VÁS POZÝVA NA

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

KTORÁ SA BUDE KONAŤ

V PIATOK 19. 8. 2022
OD 20.00 HOD

V KULTÚRNOM DOME KOLAČÍN

PIATKOVÚ
HODOVÚ
ZÁBAVU

KTORÁ SA BUDE KONAŤ

V NEDEĽU 21. 8. 2022
OD 20.00 HOD

V KULTÚRNOM DOME KOLAČÍN

NEDEĽNÚ
HODOVÚ
ZÁBAVU

0902 517 585  
hr.nsk@newayselectronics.com  

Kontakt 

   OPERÁTOR v ELEKTROVÝROBE ( 2 - zmenná prevádzka) 

   OBSLUHA SMT LINKY ( 3 - zmenná prevádzka) 

   OBSLUHA CÍNOVEJ VLNY ( 3 - zmenná prevádzka) 

Spolo nos  NEWAYS SLOVAKIA a.s.,  
so sídlom v Novej Dubnici ponúka prácu: 

zaujímavú, fyzicky nenáro nú; vhodnú pre mužov aj ženy 

Reálny zárobok viac ako 1.000€ v hrubom mesa ne 
Nástupný bonus 600 €; 13. plat; Prítomnostný bonus; Príspevok na 
cestovné; Kvartálne odmeny; Príplatky nad rámec ZP aj iné 
 

Nástup možný ihne ! 


