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Opravy ciest a chodníkov
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Na mestskom zastupi-
teľstve, ktoré sa konalo 17. 
apríla v priestoroch Kultúrnej 
besedy, poslanci prerokovali    
a schválil hospodársky výsle-
dok Bytového podniku Nová 
Dubnica m.p.o. za rok 2018, 
ktorý bol v sume 8.046,68 eur.

Ďalším a dôležitým bodom 
bol záverečný účet mesta 
Nová Dubnica za rok 2018. 
Napriek mnohým investič-
ným akciám, ktoré sa podarilo            
v minulom roku zrealizovať vo 
významnom fi nančnom obje-
me, mesto skončilo s kladným 
hospodárskym výsledkom vo 
výške 346 186,58 eur, ktoré boli 
prevedené do Fondu obnovy      
a rozvoja mesta. 

V ďalšom bode poslanci 
tento hospodársky výsledok 
prevodom z Fondu obnovy                                                                         
a rozvoja zapojili zmenou 
do rozpočtu na rok 2019 a fi -
nančné prostriedky sa rozde-
lili najmä na investičné akcie. 
Finančné prostriedky pôjdu 
na projektové dokumentácie 
v objeme 40 tis. eur. Peniaze 
budú použité aj na zrealizova-
nie protišmykových náterov 
na priechodoch pre chodcov, 
ktoré by mali byť bezpečnej-
šie ako tie predchádzajúce. 
Nezabudlo sa ani nákup od-
padových nádob, údržbu ze-
lene či zimnú údržbu, vykoná 
sa náhradná výsadba, doplní                                                       
a spestrí sa vianočné osvet-
lenie a výzdoba v meste, ale 
tiež v miestnej časti Kolačín, 

vymenia sa okná na Dome 
športu, zrekonštruujú sa škol-
ské šatne v budove Základnej 
umeleckej školy, vybuduje sa 
závlahový systém na futbalo-
vom ihrisku v Kolačíne aj na 
Mierovom námestí v Novej 
Dubnici. 

A to nie je všetko. Na vybu-
dovanie chodníkov v Pribino-
vých sadoch, v Kolačíne (II. 
etapa chodníka ku kostolu) či                                                                         
v Komenského sadoch, sa 
vyčlenilo ďalších 55 tis. eur. 
V priebehu roka sa zrekon-
štruuje aj autobusová nika 
na Mierovom námestí - smer 
Trenčín. Radosť urobíme ur-
čite mladším, ale tiež starším 
deťom a mládeži osadením 
ďalších prvkov na workoutové 
ihrisko                 a vybudovaním 
ďalších detských ihrísk. Na 
dostavbu požiarnej zbrojnice 
budú použité ďalšie prostried-
ky v objeme 20 tis. eur. V nepo-
slednom rade budú fi nančné 
prostriedky rozdelené aj do 
našich školských a predškol-
ských zariadení, a to na za- 
kúpenie inventára kuchýň.

V ďalšom bode poslanci 
schválili dodatok k Zásadám 
hospodárenia s majetkom 
mesta, čím sa zmierňuje fi -
nančná záťaž za prenájom 
Kultúrneho domu v Kolačíne.

 
Celý zápis z rokovania mest-

ského zastupiteľstva nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.novadubnica.sk.

Odpustenie v manželstve je veľmi dôležité, lebo má moc 
priniesť do vzťahu uzdravenie. Vedieť odpustiť je veľmi ťažké, 
lebo ide o prepáčenie tých vecí, ktoré nemožno len tak prepáčiť. 

Naša kultúra kladie obrovský dôraz na dodržiavanie 
našich práv. Keď odpustíme, vzdávame sa svojho práva na 
spravodlivosť a svojej túžby po odplate.

Odpustenie predpokladá na jednej strane ochotu poprosiť            
o odpustenie a snahu neopakovať zranenia a na druhej strane 
ochotu dať odpustenie a snahu nepripomínať staré zranenia. 

Preto je také ťažké. Veľkou pomocou je vedomie, že každému       
z nás bolo v živote veľa odpustené.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Oslavy odštartujeme dňa 31. mája o 17:00 na Mierovom námestí slávnostným  príhovorom primátora mesta Petra Marušinca. 
Na javisku sa postupne predstaví Ľudová hudba Leoša Staněka, folklórny súbor Vršatec z Dubnice nad Váhom, ktorý má vo svojom 
repertoári  tanečné, hudobné a spevácke programové čísla takmer zo všetkých regiónov Slovenska. Čerešničkou programu bude 
koncert slovenskej hudobnej skupiny Queenmania, ktorej spevák Peter Paul Pačut okrem iných, spieval aj pre kráľovnú Elizabeth 
II. pri jej návšteve Slovenska. 

Vyvrcholením osláv bude sobota 1. júna, kedy na obyvateľov čaká najbohatší program. Deti sa môžu tešiť na rozprávku Krajčír Ní-
tôčka v podaní Divadla pod balkónom, chodúľové divadlo, živé sochy,  tanečnú školu s LT tanec, zaujímavý program novodubnických 
škôl, súťaž o Naj psíka Novej Dubnice, Mini ZOO a množstvo zaujímavých atrakcií. Večerný program otvorí dychová hudba Trenčian-
ska dvanástka, po nej si môžete zatancovať s orchestrom Happyband Orchestra a oslavy zakončíme oldies 
party. Počas celého dňa budú prebiehať na Mierovom námestí trhy umeleckých remeselníkov.

Vážení spoluobčania, o niekoľko dní spoločne oslávime 62. výročie založenia Novej Dubnice, mesta, v ktorom spoločne 

žijeme a na ktoré sme právom hrdí. Výročia sú nielen dôvodom na oslavu, ale zároveň dávajú príležitosť bilancovať. 

Na chvíľu sa pozastaviť a spätne si premietnuť významné udalosti, ktoré nejakým spôsobom zasiahli do našich životov. 

Pri tejto príležitosti je  potrebné si uvedomiť, že skromnosť a usilovná práca našich rodičov pomohli vytvoriť a udržať 

život v meste, ale dôležitou úlohou nás všetkých je naďalej ho rozvíjať a zveľadiť, pretože v ňom budú vyrastať naše deti.

Dovoľte mi preto pred začiatkom oficiálneho programu zaželať Vám nielen krásne oslavy mestského jubilea, ale 

aj príjemný, šťastný a pokojom naplnený život v našom krásnom meste. Nech je Nová Dubnica i jej mestská časť 

Kolačín skutočným domovom a miestom pre naplnenie Vašich snov.

Peter Marušinec, primátor mesta

Oslávme spolu
62. výročie mestaR O K O V
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Diskusia na tému: Ako sa nestať obeťou 
podvodníkov a zlodejov

Čo s poruchovým mestským rozhlasom

Podaním prvej pomoci 
zachránili ľudský život

Daruj krv -
daruješ život

V posledných rokoch je čoraz 
viac prípadov, že sa starší ľu-
dia stávajú obeťami rôznych 
podvodníkov a zlodejov. Mi-
nisterstvo vnútra SR, odbor 
prevencie kriminality v rám-
ci národného projektu, ktorý 
je podporený z Európskeho 
sociálneho fondu, pripravilo 
k týmto témam videá, disku-
sie, rady a odporúčania. 

Určené sú najmä organizá-
ciám, ktoré združujú seniorov. 
Tí sú najčastejšími a ľahký-
mi obeťami, naletia rôznym 
špekulantom a podvodníkom. 
Pracovníci MV v tejto súvis-
losti oslovili aj spoločenské 

organizácie v Novej Dubnici, 
aby v rámci svojej činnosti 
zaradili osvetovú prednášku 
s takouto tematikou. Nedávno 
ju uskutočnila ZO Únie žien 
Slovenska. 

Psychológ Dr. Štefan Hál 
zaujímavo hovoril o najčastej-
ších prípadoch, kedy za star-
šími ľuďmi prídu podvodníci         
a pod rôznymi zámienkami vy-
mámia z nich nemalé fi nančné                                                                      
čiastky a okradnú ich o pe-
niaze i doklady. Zdôraznil, že 
niektorí ľudia sú nepoučiteľ-
ní. Poukázal na obrazotvor-                           
nosť podvodníkov, ako starších 
ľudí obalamutiť. Uviedol rôzne 
kuriozity, ktoré museli rie-

šiť. Často si podvodníci svoje 
obete vytypujú priamo na uli-
ci a následne ich telefonicky 
kontaktujú. Pod vopred pri-
pravenými zámienkami s rôz-
nymi emotívnymi príbehmi, 
alebo poskytovaním služieb, 
sa snažia vylákať od ľudí pe-
niaze alebo neraz ich okradnú 
o celoživotné úspory priamo 
v domácnosti. Preto netreba 
púšťať cudzie osoby do svojich 
bytov a nehovoriť s nimi osa-
mote. Zdôraznil, že obozretní 
by sme mali byť najmä v prípa-
doch, ak nás oslovia po telefó-
ne, že volá príbuzný, ktorý žia-
da o požičanie peňazí na kúpu 
auta, darčeka, že potrebujú 
požičať peniaze na operáciu 
vnuka, syna a pod. Ani vtedy, 
keď pôsobia dôveryhodne. Tre-
ba si telefonát najskôr overiť                                                         
a nedávať peniaze do rúk oso-
be, ktorú nepoznáme, aj keď 
tvrdí, že ju posiela za nami prí-
buzný. Časté sú prípady, keď                                                                              
v obchodných centrách okrad-
nú ľudí o kabelky, kde majú 
peniaze i doklady. Dôsledne 
treba zvažovať ponuku na 
výhodnú kúpu alebo brať ne-
výhodné pôžičky či životné 
poistky. Nevyberať peniaze 
pred cudzími osobami, ktoré 
to môžu zneužiť. Ďalej Dr. Š. 
Hál uviedol, že seniori neraz 
naletia pri poskytovaní slu-
žieb pracovníkmi plynární, 
elektrární, vodární, poisťovní                                                      
a podobne. Treba si overiť, či 
ide o skutočných zamestnan-
cov týchto spoločností, ktorí 
chcú bez ohlásenia vykonať 

odpisy energií alebo ponúkajú 
rôzne služby. Psychologicky 
pôsobia na starších ľudí a pod 
rôznymi zámienkami ich čas-
to oberú o celoživotné úspory. 
Netreba im veriť ani vtedy, 
keď tvrdia, že prišli vyplatiť 
preplatok, alebo inkasovať ne-
doplatok za poskytnuté služ-
by. Preplatky a nedoplatky sa 
nikdy nevyplácajú v hotovosti 
prostredníctvom zamestnan-
cov či iných osôb. Seniori by 
mali byť ostražití aj vtedy, keď 
im prídu do bytu ponúknuť 
zvýšenie dôchodku, vyplatenie 
výhry, alebo inú fi nančnú po-
moc od osôb, ktorú nepoznajú. 
Takéto služby sa nikdy nevy-
bavujú osobne v byte. Vždy by 
mali mať na viditeľnom mieste 
dôležité telefónne číslo 158, na 
ktorom v prípade potreby, tre-
ba kontaktovať políciu.

Po ofi ciálnej časti besedy 
sa rozprúdila bohatá diskusia. 
Účastníčky prednášky v nej 
uviedli svoje postrehy a prípa-
dy, s ktorými sa osobne v tej-
to súvislosti stretli, alebo ich 
zažili na vlastnej koži. Beseda 
bola pre všetkých, ktorí sa jej 
zúčastnili, naozaj poučná. Prí-
pady, ktoré Dr. Š. Hál uviedol, 
nám pripomenuli, aké nástra-
hy na nás od rôznych podvod-
níkov v každodennom živote 
striehnu a ako by sme sa im 
mali vyhnúť.

M. Babuková

Už niekoľko mesiacov monitorujeme vzrastajúci počet sťažností na poruchy mestského rozhlasu v našom meste. 

Vzhľadom na zastarané technické zariadenie mestského rozhlasu, čo spôsobuje časté poruchy, a tým aj vynakladanie nie malých 
fi nančných prostriedkov na údržbu a opravu súčasného rozhlasu, mesto Nová Dubnica hľadá spôsob, ktorý by nahradil zastarané za-
riadenie alebo aj samotné hlásenia oznamov v mestskom rozhlase. Vzhľadom na fi nančnú náročnosť tohto projektu mesto pripravuje 
optimálne riešenie. Rekonštrukcia mestského rozhlasu by pozostávala z vybudovania nového moderného vysielacieho a riadiaceho 
pracoviska na mestskom úrade, ktoré by bolo bezdrôtovo prepojené s jednotlivými časťami mesta. V súčasnosti mesto pokrýva 
približne 80 rozhlasových hniezd. Cena jedného sa pritom pohybuje okolo 500 €. Veríme, že sa nám podarí túto situáciu doriešiť                                                                                           
k spokojnosti občanov mesta.   Oddelenie výstavby MsÚ

Vo štvrtok 16. mája v ran-
ných hodinách prijala hliadka 
mestskej polície oznámenie, 
že pri prevádzke kvetinárstva 
v kine Panorex leží muž a po-
trebuje pomoc.

Členovia hliadky po prí-
chode veľmi rýchlo zhodnotili 
situáciu, a pretože muž strá-
cal vedomie, okamžite vola-
li rýchlu záchrannú službu. 
Zároveň však do jej príchodu 
poskytovali potrebnú prvú 
pomoc vrátane oživovania. Po 
príchode záchrannej služby                              
a po nej aj lekárskej služby, sa 
podarilo pacienta oživiť. Podľa 
slov záchranárov to bola hlav-
ne zásluha oboch službukonaj-
úcich mestských policajtov, 

ktorí sa nezľakli, nezaváhali 
a v pravý čas poskytli ohroze-
nému človeku správnu predle-
kársku pomoc, čím mu zachrá-
nili život. 

Primátor mesta pozval 
príslušníkov MsP Petra Švara-
la z Novej Dubnice a Roderika 
Dorušinca z Horného Sŕnia      
a udelil im za tento čin ďakov-
né listy a medaile mesta Nová 
Dubnica.

My sa pridávame k poďa-
kovaniu a tešíme sa, že sa na 
novodubnických mestských 
policajtov môžeme spoľahnúť 
aj v takýchto výnimočných si-
tuáciách.

Petra Hrehušová

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica – Kolačín zorgani-
zoval už šiesty ročník Floriánskej kvapky krvi.

Odbery krvi  uskutočnila Národná transfúzna stanica Trenčín  
v priestoroch Kultúrneho domu v Kolačíne . Veliteľ DHZ Nová 
Dubnica – Kolačín Jozef Lehocký spolu s dobrovoľnými hasič-
mi  sa odhodlali pred rokmi túto akciu spustiť a ujala sa natoľko 
úspešne, že za predošlých päť rokov 254 darcov darovalo spolu 
úctyhodných 110 litrov krvi. Všetko sa aj tento rok udialo s pod-
porou sponzorov a mesta Nová Dubnica.
Dobrovoľní hasiči z Kolačína ďakujú všetkým, ktorí  sa rozhodli 
pomôcť iným.

Dušan Kačík

Členky ZO ÚŽS  so záujmom počúvajú prednášku Dr. Š. Hála

Oprava živičných povrchov
v meste Nová Dubnica
Ako je už skoro pravidlom, aj na tento rok vedenie mesta vyčlenilo fi nancie nielen na výtlky, ale poslanci v rozpočte schválili 
značný balík na opravy ucelených plôch asfaltových povrchov komunikácií v meste. 

Nový asfaltový povrch má plocha novovybudovaného parkoviska a priľahlej prístupovej komunikácie v Pribinových sadoch, oprave-
ná bola tiež cesta od Ulice SNP poza „vežiak“ smerom ku garážam v Sadoch Duklianských hrdinov. Spokojnosť s novým asfaltovým 
povrchom určite majú tiež garážnici na Jilemnického ulici. Celková plocha opravených komunikácii, ktoré realizovala spoločnosť 
Doprastav a.s. Žilina je viac ako 3 500 m² a náklady predstavujú necelých 74 000 €.   Oddelenie výstavby MsÚ

Floriánska kvapka krvi sa opäť stretla s pozitívnou odozvou 
od občanov. 

Opravená cesta v Pribinových sadoch. Opravená cesta medzi garážami.

Ocenení mestskí policajti Peter a Roderik. Foto: P. Hrehušová
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Myslím si, že Vyčitime si les 
je už celkom zabehnutá vec. 
Tento rok sme vstúpili do 
druhej dekády. Máme svoj 
systém. Ten začína hľada-
ním fotografi e, ktorá bude 
základom na plagát a končí 
písaním článku do Novodub-

nických zvestí. 

Niekde medzi tým sa to celé 
udeje. Ale rutina to tak úplne 
nie je. Vždy treba rátať s tým, 
že počasie a ľudský faktor sú 
javy nevyspytateľné, obzvlášť, 
ak sa ešte navzájom ovplyv-

ňujú. Každopádne aj tento 
rok sme sa dobre nachodili, 
kým sme našli trasu, kadiaľ 
sa s ľuďmi vyberieme. Možno 
by som o tom ani nemal písať, 
ale až sme sa potešili, keď sme 
objavili miesto, kde sme ešte 
predtým nikdy čistiť neboli. 
Miesto, kam sme mohli zaviezť 
ľudí a dať im prácu. Je zábav-
né sledovať, koľko je v nás ešte 
entuziazmu a ako sa musíme 
vyrovnávať s faktom, že oko-
lie mesta je už pomerne čisté         
a zbiera sa už viac menej len 
to, čo „rok“ prinesie. Ale uve-
domujeme si, že Nová Dub-
nica to nie je len priestor me-
dzi Dubovcom a Slimákovou.        
Patrí k nám aj miestna časť 
Kolačín a s ňou aj dominanta 
mesta - kopec Markovica. 

Tento rok sme sa rozhodli 
zoznámiť sa s ľuďmi z klubu 
turistov v Kolačíne, a boli sme 
im pomôcť vysádzať stromče-
ky. Na tomto bohumilom podu-
jatí, ale aj na nimi organizova-

nej Novodubnickej 25-ke sme 
spoznali nádherné miesta, 
kde sme ešte predtým nikdy 
neboli. Do budúcna, aj za ich 
asistencie, rátame s presunu-
tím časti našich prác bližšie               
k Markovici.

A čo je ešte nové? Po prá-
ci sme si už zvykli spoločne 
opiecť slaninku alebo špe-
káčik. Dáška sa rozhodla, že 
zorganizuje celé pohostenie 
bez obalov. A dá sa to. Tento 
rok boli „bezobalové“ opekač-
ky dve. Prvá v sobotu po daždi 
pod Dubovcom a na druhý deň 
ďalšia na slniečku pod Slimáč-
kou.

Zistili sme, že sa to dá stih-
núť vyčistiť aj za jeden víkend. 
No o rok nám pribudne ďalší 
kopec, tak uvidíme. Už teraz 
sa tešíme na nové výzvy.

Michal Štefan
(text a foto)

Ako býva v Novej Dubnici 
dobrým zvykom, pri príleži-
tosti osláv Dňa Zeme otvá-
rame brány zberného dvora 
nielen tým, ktorí využívajú 
zberný dvor na odovzdanie 
rôznych odpadov, ale aj všet-
kým, ktorí majú záujem zis-
tiť, čo sa s odpadmi v Novej 
Dubnici deje po tom, čo ich 
vysype z kontajnera smetiar-
ske auto. 

Preto v dňoch 24. a 25. aprí-
la bol na zbernom dvore čulý 
ruch, pretože okrem bežnej 
prevádzky, ktorá je hustá po-
merne tiež, privítal zberný 
dvor aj 22 tried materských 
a základných škôl v našom 
meste, ako aj klub Slnečnice 
z Centra voľného času. Deti                   
a žiaci si mohli na vlastné oči 
pozrieť, ako je to naozaj s trie- 
dením odpadu v našom mes-
te, či triedime dobre, ako sa 
potom odpad ďalej dotrieďuje, 
lisuje, spracováva, skladuje. 

Triediaca linka a hydraulic-
ký lis, ako aj všetky zberové 
vozidlá určite zaujali, úspešné 
bolo aj lezenie po rebríkoch 
veľkokapacitných kontajnerov, 

aby žiaci skontrolovali, ako                                                                       
triedime kovy, drevo či objem-
ný odpad. Navštívili všetky 
časti zberného dvora, videli 
všetky triedené druhy odpa-
dov, dozvedeli sa o možnos-    
tiach ich recyklácie. 

Škoda, že v popoludňajších 
hodinách nenavštívili zberný 
dvor aj dospelí občania mesta 
– teda až na tri svetlé výnimky, 
ktoré si získali naše uznanie. 
Myslím, že naozaj platí, že lep-
šie raz vidieť, ako trikrát počuť, 
preto by navštíviť zberný dvor 
počas takýchto podujatí mali 
všetci, ktorí sa obávajú, že od-
pad z kontajnerov na triedenie 
končí tak či tak na skládke, 
alebo riešia iný odpadový pro-
blém. Možno na budúci rok sa 
na zbernom dvore uvidíme... 

Ďakujeme všetkým žiakom 
a pedagógom, ktorí sa zúčast-
nili, a ďakujeme všetkým za-
mestnancov zberného dvora, 
ako aj vývozcovi odpadu, že 
bojujú  každý deň s naším od-
padom. 

Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Dá sa to aj za víkend Deň otvorených dverí
na zbernom dvore

Obľúbenou aktivitou detí bolo „skontrolovať“ vytriedený 
odpad vo veľkokapacitnom kontajneri. Foto: SZŠ

Okolie záhradkárskych osád sa žiaľ
vyznačuje neporiadkom každý rok.

Hasiči z Kolačína v plnom nasadení pri zvyšovaní brehu na 
ulici slobody. Foto: MsÚ

Voda napáchala škody aj v Malom Kolačíne. Povodeň na 
Odbojárskej ulici. Foto: MsÚ

Dobrá partia ľudí a príjemné spoločné 
chvíle - to je bonus ku čistému lesu.

Je jednoduchšie vyniesť odpad do lesa, 
alebo na zberný dvor?

Lisovanie materiálu deti sledovali so zatajeným dychom. 
Foto: SZŠ

Prívalové vody „vykoľajili“
Kolačínsky potok 
V stredu 22. 5. počas inten-
zívneho dlhotrvajúceho daž-
ďa došlo k výraznému zdvih-
nutiu hladiny Kolačínskeho 
potoka, ktorý sa popoludní 
v čase 15.30 hod. na niekoľ-
kých miestach vylial zo svoj-
ho koryta. 

Krízový štáb mesta situáciu 
monitoroval a na základe vy-
hodnotenia informácií zástup-
ca primátora Pavol Pažítka 

vyhlásil III. stupeň povodňovej 
aktivity.

Dobrovoľný hasičský zbor 
Nová Dubnica - Kolačín pod 
vedením svojho veliteľa Joze-
fa Lehockého začal okamžite 
s vykonávaním potrebných 
zásahov na ochranu zdravia          
a majetku obyvateľov, k nim sa 
pridala aj ťažká technika spo-
ločnosti TEKOS Nová Dub-
nica s.r.o., EKOPRES s.r.o.             
a SPARK-EX s.r.o. 

Spoločným úsilím odvied-
li povodňovú prívalovú vodu 
na poľnohospodársku pôdu, 
prehlbovali koryto potoka, zvy-
šovali brehy potoka až do ne-
skorých nočných hodín. Vďaka 
rýchlemu zásahu sa obmedzili 
vzniknuté škody na čo najniž-
šiu mieru, za čo patrí všetkým 
zasahujúcim naše uznanie       
a vďaka. 

Zároveň žiadame všetkých 
obyvateľov v blízkosti poto-

ka, ktorým pri vyliatí potoka 
pretekala voda záhradami     
a okolím rodinných domov                                                                      
a spôsobila materiálne 
škody, aby bezodkladne in-
formovali odd. ŽP alebo 
Mestskú políciu z dôvodu 
nahlasovania škôd spôsobe-
ných povodňou okresnému 
úradu.

Katarína Bašná
odd. životného prostredia
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Tanečná show
pre Lucku

Bebčina na divadených doskách boduje
aj v tomto školskom roku

Športové popoludnie zdravotne postihnutých

Akcia „Doprava v materskej škole“

Deň matiek je príležitosť 
poďakovať sa

Druhá májová nedeľa je už 
tradične dňom, kedy oslavu-
jeme Deň matiek. Je to príle-
žitosť poďakovať sa za lásku, 
nehu a starostlivosť všetkým 
mamám a babičkám.  

Tento sviatok si každoročne 
pripomínajú aj v Zariadení 
pre seniorov v Novej Dubnici.          
V stredu 15. mája sa jeho oby-
vatelia zišli vo vyzdobenej je-
dálni a netrpezlivo očakávali 
slávnostný program. 

V úvode riaditeľka zariade-
nia G. Urbanová, privítala pri-
mátora mesta P. Marušinca, 
zástupcu primátora P. Pažítku, 
členky sociálnej komisie M. 
Babukovú, J. Králikovú a H. 
Faturíkovú. 

Potom ich prišli svojím pro-
gramom pozdraviť deti z MŠ  J. 
Kráľa, ktoré predviedli pásmo 
venované všetkým mamičkám 
a babičkám. Primátor P. Maru-
šinec riaditeľke zariadenia G. 
Urbanovej odovzdal symbolic-
kú kyticu a vo svojom krátkom 

príhovore pripomenul význam 
sviatku Dňa matiek. Zaželal 
im, aby mali vždy koho pohla-
diť a aby mal kto pohladiť ich. 
Aby milovali a boli milované. 
Nech nikdy nemajú dôvod na 
slzy, ale iba na úsmev. Aby          
z úst svojich detí počuli len 
slová „Mama, ďakujem“. Ďa-
kujem, za všetko, za to, čo bolo 
i za to, čo príde. 

Spolu so svojím zástupcom 
odovzdali každej kvet a malú 
sladkosť. Nielen tým, ktoré 
boli v jedálni. Osobne pozdra-
vili na izbách aj tie mamičky 
a babičky, ktorým zdravotný 
stav nedovoľoval, aby prišli 
medzi ostatných a oslávili 
tento sviatok. Po občerstvení 
si všetci zanôtili známe ľudo-
vé melódie. Dobre naladení            
a spokojní sa potom rozišli do 
svojich izieb. 

M. Babuková

Aj tento rok sa rozhodlo CVČ 
zorganizovať akciu, kde sa 
spája príjemné s užitočným. 
V nedeľu 7. apríla deti z CVČ  
prišli zatancovať  a predviesť 
rôzne tanečné choreografi e, 
nielen svojim rodičom a zná-
mym, ale hlavne Novodub-
ničanke Lucke, ktorej bola 
táto akcia určená. 

Sympatická 25-ročná sleč-
na, ktorá je už 4 roky odkázaná 
na invalidný vozík, sa nevzdá-
va a bojuje so svojou nečaka-
nou diagnózou – zápalom mie-
chy. Vďaka fi nančnej zbierke, 

ktorá na tanečnej show pre-
behla, sme Lucke odovzdali 
1738 €, ktoré potrebuje na re-
habilitácie, cvičenia, masáže. 
Hovorí sa, že život píše najlep-
šie príbehy. Niekedy smutné, 
inokedy veselé. Ten Luckin je 
však plný nečakaných zvratov                                                                      
a zápletiek, no nesie sa vo vie-
re a nádeji na lepšiu budúcno-
sť a šťastný koniec. My verí-
me, že Lucka sa opäť raz na 
nohy postaví! Držíme ti palce             
LUCKA!

CVČ

Detský a mládežnícky diva-
delný súbor Bebčina, ktorý 
funguje v literárno – drama-
tickom odbore v Základnej 
umeleckej škole Štefana 
Baláža, aj v tejto sezóne bo-
duje na rôznych divadelných 
súťažiach. 

Na svojom konte máme aj 
tento rok popredné umiestne-
nia v regionálnych, krajských 
a celoštátnych divadelných 
súťažiach (napr. Rozprávkové 
javisko, Thalia, Hviezdoslavov 
Kubín, Gorazdov Močenok...). 
Na pozvanie sme sa zúčastnili 
festivalu DIVADELNÁ CHA- 

LÚPKA v Brezne a pred nami 
je Európsky festival umelec-
kého školstva, ktorý sa tento 
rok uskutoční v Prievidzi a v 
Bojniciach. 

Okrem skvelých divadelní-
kov vychovávame aj úspeš-
ných recitátorov a literárnych 
autorov, ktorí majú tento rok 
na konte tiež viacero oce-
není.  Všetci sa z úspechov 
samozrejme tešíme, no ešte 
väčším potešením pre nás je, 
keď vďaka divadlu a tvorivej 
dramatike formujeme osob-
nosti našich detí od tých naj-
mladších až po mládež. 

Okrem iného je to aj vďaka 
témam, ktoré tento rok v na-
šom súbore v rámci insce-
načnej tvorby rezonovali. Pri 
tvorbe inscenácii sme využili 
napr. tému krízy súčasnej 
rodiny a jej prežívanie dieťa-
ťom, postavenia v rovesníckej 
skupine, šikany, prostredníc-
tvom jednoduchých detských 

príbehov sme si uťahovali                       
z dospelákov, či aktuálneho 
politického diania. Najstaršie 
skupiny súboru sa zaoberali 
témami extrémizmu, ľudskej 
samoty a izolácie. Samozrej-
me, tém, s ktorými pracujeme 
v rámci dramatickej výchovy 
na vyučovaní, je oveľa viac         
a je mimoriadne zaujímavé 
sledovať, ako sa prostredníc-
tvom nich formujú osobnosti, 
ktoré „snáď“  raz urobia svet 
aspoň o kúsok lepším. 

S našou tohtoročnou tvor-
bou sa s vami radi podelíme 
na našej Divadelnej akadémii, 
kde predstavíme naše úspeš-
ne inscenácie tejto divadelnej 
sezóny. Divadelná akadémia 
sa uskutoční 16. 6. 2019 (ne-
deľa) o 15.00 v kine Panorex. 

Miriam Martináková 
učiteľka literárno-
- dramatického odboru

Členovia Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnutých           
v Novej Dubnici si  9. 4. 2019 
zmerali sily na bowlingových 

dráhach v Zlatej reťazi.

Predsedníčka Júlia Králi-
ková privítala súťažiacich  na 

druhom ročníku bowlingu a 
popriala im príjemne posede-
nie a veľa športových úspe-
chov. Aby sa dobre športovalo, 
tak sa členky výboru postarali 
o občerstvenie. 

Niektorým účastníkom 
zdravotný stav nedovolil súťa-
žiť, ale aj napriek zdravotným 
problémom nezostali doma,  
ale prišli povzbudzovať. Súťa-
žiaci sa rozdelili na dve druž-
stva - ženy a muži, niektorí boli 
úplní začiatočníci a niektorí  
zase takmer profesionáli. Za 
mužov vyhral pán Cyril Maru-
šinec. ktorý obhájil  minuloroč-
né víťazstvo. Za ženy to bola 
pani Alenka Králiková, ktorú 
víťazstvo prekvapilo, lebo           
v bowlingu je začiatočníčka.

Veľké ďakujem patrí všet-

kým účastníkom, lebo svojou 

náladou vytvorili veľmi prí-

jemné popoludnie. Už teraz 

sa tešíme na tretí ročník, ale 

kým ten čas príde,  stretneme 

sa na rôznych podujatiach, ako 

sú  Strelecká súťaž v Streženi-

ciach, návšteva termálneho 

kúpaliska Dunajska Streda, 

Okresné športové hry v Ilave 

a rôzne iné akcie,  ktoré sme 

pripravili na tento rok.

Júlia Králiková

predseda ZO SZZP

v Novej Dubnici

Už po druhýkrát sa Mater-
skej škole na elokovanom 
pracovisku M. Kukučína 
podarilo rozozvučať sirény 
záchranných zložiek na ná-
mestí v Novej Dubnici. Opäť 
po roku, dňa 17. 4., pre pred-
školákov všetkých mater-
ských škôl pripravili akciu     
s názvom DOPRAVA V MŠ. 

Na tejto akcii sa deti moh-
li bližšie oboznámiť s prácou 
záchranárov. Svoju sanitku 
deťom predstavili Jozef Filo              
a Veronika Filová. Uistili sa, 
že deti poznajú telefónne číslo, 
akým sa záchranári privolajú 
a predviedli deťom jednodu-
ché postupy ošetrenia. Deti 
si prezreli sanitku zvnútra                                

a niektoré odvážne si nechali 
zmerať aj tep a vyskúšali si, 
ako sa v sanitke leží. Na roz- 
lúčku z prvého stanovišťa ich 
milí záchranári odprevadili 
sirénou. Na druhom stanovi-
šti už na deti čakali predseda 
Dobrovoľného hasičského 
zboru Trenčianska Teplá An-
drej Dobiáš  a jeho kolega Ľu-
bomír Malovec. Deti pobavili 
ukážkami hasičskej techniky. 
S deťmi viedli podnetnú de-
batu a okrem ukážky celého  
hasičského voza Tatra 815 
vrátane kabíny, sa na chvíľu aj 
deti premenili na hasičov, keď 
si v prilbách mohli vyskúšať 
striekanie vody z hadice. Na 
záver ukážky aj hasiči pred-
viedli zvuk svojej sirény. Aby 
bola pre deti akcia aj zábavná 
aj poučná, mohli deti svoje po-
znatky o dopravných značkách 
a svoju zručnosť jazdenia na 
kolobežkách predviesť na tre-
ťom stanovišti. Predstavitelia 
poslednej záchrannej zlož-
ky - Mestkej polície v Novej 
Dubnici náčelník Pavol Šimák 
a jeho zástupca Peter Lukáč 

čakali na poslednom, štvrtom 
stanovišti. Páni policajti de-
ťom dovolili preskúmať svoje 
vozidlo, aj výstroj mestského 
policajta. V obľúbenej hre detí 
na policajtov si mohli vyskú-
šať „ozajstné“ putá i obušok. 
Deťom páni policajti trpezlivo 
odpovedali na všetky otázky      
a na záver ich tradične odme-
nili nielen sirénou, ale aj milou 
pozornosťou, refl exným prí-
veskom. Na záver, aby deti boli 
bezpečnými účastníkmi cest-
nej premávky dostali darček- 
refl exný pásik a omaľovánku.  
Veľmi sa teším, že nám v tento 
deň prialo aj počasie a tak mô-
žem skonštatovať, že celá ak-
cia dopadla výborne. Dúfam, 
že aj o rok sa nám podarí zo-
pakovať pre nových predško-
lákov túto zaujímavú aktivitu.           

Martina Ježíková Janesová
zástupca riaditeľa školy

Deti z CVČ dokázali, že majú srdce na pravom mieste.

Zástupcovia mesta poďakovali mamám a babičkám v 
Zariadení pre seniorov v Novej Dubnici.

Zdravotný stav im nebrání v športových aktivitách.

Dopravné pravidlá ovládajú aj naši najmenší.

ZUŠ vychováva skvelých mladých divadelníkov.
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Kolmé riečne brehy
v našom meste

V pondelok 29. apríla pre-
behla vernisáž interaktívnej 
výstavy „Kolmý riečny breh 
– najlepšie mesto pre život“. 
Výstava je súčasťou projektu 
BeeSandFish (LIFE12 NAT/
SK/001137) zameraného na 
ochranu hniezdnych a po-
travných biotopov brehule 
hnedej, rybárika riečneho     
a včelárika zlatého. 

V rámci projektu je v pláne 
obnova kolmých stien, kon-
krétne riečne brehy, hlinito-
-piesčité a sprašové steny                    
v dunajsko-moravskom re-
gióne v rozsahu min. 1750 m 
(viac na: www.broz.sk/Bee-
SandFish). Je dôležité, aby 
vtáky mali nielen kde hniezdiť, 
ale mali aj dostatok potravy. 
Kolmé steny sú domovom 
pre rôzne samotárske včielky 
a v teplých dňoch sa na nich 
vyhrievajú aj motýle. K zvýše-
niu pestrosti hmyzu, ktorý je 
potravou pre brehuľu a včelá-
rika, sa dá prispieť aj obnovou 
pastvy. Pastviny sú domovom 
rôznych opeľovačov kvetov, ale 
i hmyzu naviazaného na trus 
hospodárskych zvierat. Rybá-
rik zase potrebuje malé rybky, 
ktoré sa združujú v slepých a 
mŕtvych ramenách. 

Obnovu pastvín a revitali-
záciu riečnej sústavy Dunaja 
koordinuje Bratislavské re- 
gionálne ochranárske združe-
nie (BROZ) – hlavný riešiteľ 
projektu. BROZ napríklad 
realizuje aj projekt na ochra-
nu vzácnych druhov motýľov 
nelesných biotopov v Bielych 
Karpatoch pri Novej Bošáci. 
Toto združenie celkovo už viac 
ako 20 rokov pomáha udržia-
vať sústavu chránených území 
NATURA 2000, ktoré predsta-
vujú prírodné dedičstvo pre 
ďalšie generácie.

Aj napriek tomu, že ma-
nažmentové opatrenia pre 
včelárika, brehuľu a rybárika 
nebudú realizované na rieke 
Váh, výstava môže slúžiť ako 
pedagogická pomôcka pri vý-
učbe prírodopisu. Expozícia 
je zaujímavá pre všetky veko-
vé kategórie, preto ste všetci 
srdečne pozvaní! Táto putov-
ná výstava je na svojom 15. 
mieste a do konca mája je in-
štalovaná v historickej miest-
nosti pri mestskej knižnici                                                                                      
v Novej Dubnici. Prístupná 
bude v čase otváracích hodín 
knižnice.

Mgr. Katarína Goffová, PhD. 
Katedra zoológie PFUK

Nová generácia mažoretiek – veríme, že je zárukou zotrvania 
silnej tradície. Foto: P. Jelínek

Malým tanečníčkam je blízky aj ľudový tanec.
Foto: P. Jelínek

Koncert s príjemnou atmosférou počúvala  plná sála.
Foto Petra Hrehušová.  

Bezprostrednú radosť do osláv vniesli samozrejme 
najmladšie mažoretky. Foto: P. Jelínek

Oslavy 15. výročia vstupu SR do EÚ otvoril primátor mesta 
Peter Marušinec. Foto: P. Jelínek

Sme pripravení vyraziť... Foto: P. JelínekPoďakovanie za dobre odvedenú prácu. Foto: P. Jelínek

Dychový orchester dodáva lampiónovému sprievodu 
veľkoleposť. Foto: P. Jelínek

Ručné stavanie mája v Kolačíne sa nezaobíde bez dobrej 
partie silných chlapov. Foto: P. Jelínek

Akordeónový súbor pod vedením pani učiteľky Martiny 
Holej. Foto: P. Jelínek

Primátor mesta zaželal všetkým prítomným mamám pevné 
zdravie a poďakoval za ich obetavosť a lásku. Foto: P. Jelínek

Nie často máme možnosť nazrieť do príbytkov brehule 
riečnej. Foto: Petra Hrehušová

Oslava Dňa matiek v kine Panorex 

Prvomájové oslavy v našom meste

Viki Tarabová
v Kultúrnej besedeKaždý rok sa druhá májová nedeľa nesie v znamení osláv všetkých mamičiek. Je to oslava ich materstva,  práce a lásky. V Novej Dub-

nici sme si pripomenuli tento výnimočný deň v nedeľu 12. mája v kine Panorex.  Veľké poďakovanie patrí našim žiakom a učiteľom ZUŠ 
Štefana Baláža za nádherný kultúrny program, ktorým prispeli ku krásnemu popoludniu a vám milé mamičky a babičky za účasť.

Dňa 4. mája  zorganizovalo oddelenie kultúry koncert mladej ta-
lentovanej speváčky a hudobníčky Viktórie Tarabovej. Odohral 
sa v Kultúrnej besede a Viktóriu hudobne doprevádzali Michal 
Granát, Filip Siekel a Andrej Siekel. Návštevníkov oslovili hlboké 
texty, ktoré si speváčka sama skladá a úprimnosť prejavu. 



Predpredaj vstupeniek a informácie: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042 4433 3484, kl. 110, 112,
E-mail: kebiskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk

PAVOL SERIŠ – ZO ZOO
Piatok 7. júna o 19.00 hod.
kino Panorex

Pohybová komédia jedného herca z prostredia zoologickej záhrady. Hra spája di- 
vadlo, pantomímu, absurdný humor, stand-up comedy a tanec. Bez použitia rekvizít 
počíta táto pestrá plejáda komických charakterov a zvierat s aktívnou predstavivo-
sťou diváka. Hra bola pozitívne prijatá napr. v divadle Na zábradlí v Prahe, v divadle 
Husa na provázku v Brne či na festivale Pohoda v Trenčíne.
Veríme, že vás predstavenie osloví, poteší, pobaví, ale aj prekvapí. 
Predstavenie je určené pre širokú verejnosť. Vstupné: 5 €.

Pavol Seriš pochádza z Trenčína. Herec, mím a komik. Vyštudoval Filozofi ckú fakul-
tu Masarykovej univerzity a Ateliér klaunskej scénickej a fi lmovej tvorby na Janáč-
kovej akadémii múzických umení v Brne. Na JAMU absolvoval i doktorské štúdium 
a od roku 2018 tu začína pôsobiť pedagogicky. Žije autorským divadlom, v ktorom 
mieša stand-up comedy, fyzické divadlo, absurdný humor, pantomímu či tanec. Vo 
svojej tvorbe skúma možnosti a hľadá hranice divadla jedného herca. Venuje sa aj 
kreslenému humoru či krátkym fi lmom.
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NECHAJTE SA POZVAŤ

POZVÁNKA NA KONCERT

31. MÁJA - 1. JÚNA 2019

DNI MESTA
NOVÁ DUBNICA

R O K O V
R O K O V

Zmena programu vyhradená. Program sa môže z dôvodu prípravy účinkujúcich posunúť.

Informácie o oslavách: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica

Tel.: 042/ 4433 484, kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk  

ROZTANCUJME CELÉ NÁMESTIE - MIEROVÉ NÁMESTIE

18:30 hod.

20:00 hod.

22:00 hod.

Dychová hudba Trenčianska dvanástka  

Koncert Happyband Orchestra – jeden z najlepších tanečných orchestrov na Slovensku 

Oldies party

Sprievodné akcie: 

Atrakcie pre deti (bungee trampolina, vodné bubliny, šmýkačka, lezecká stena), súťaže 

a hry, rozdávanie cukrovej vaty, historický kolotoč, ZOO - prezentácia dravých vtákov.

SOBOTA 1. JÚNA
MIEROVÉ NÁMESTIE

MESTO DEŤOM, DETI MESTU - MIEROVÉ NÁMESTIE

09:00 - 18:00 hod.

10:00 hod.

11:00 hod.

12:30 hod.

14:00 hod.

16:00 hod.

16:30 hod.

Remeselnícke a farmárske trhy

Divadlo pod balkónom Banská Bystrica - predstavenie Krajčír Nitôčka 

Interaktívne predstavenie na chodúľoch, živé sochy, hry a súťaže    

Naj psík Novej Dubnice –  súťaž v kategórii malý pes, veľký pes, kynologická ukážka

Program NOVODUBNICKÝCH ŠKÔL

Prezentácia Dobrovoľného hasičského zboru Kolačín

Skupina LT - Len tanec a ich tanečná škola pre deti všetkých vekových kategórií

MIEROVÉ NÁMESTIE

17:00 hod.

17:05 hod.

18:30 hod.

20:00 hod.

Otvorenie Dní mesta – slávnostný príhovor primátora mesta Ing. Petra Marušinca 

Koncert ľudovej hudby Leoša Staněka 

Vystúpenie Folklórneho súboru Vršatec – folklórny súbor z blízkej Dubnice nad Váhom   

Koncert hudobnej skupiny Queenmánia - QUEENMANIA s vynikajúcim spevákom Petrom Pačútom 
vám ponúkne špičkové prevedenie repertoáru skupiny, ktorá sa v súčasnej dobe opäť „počúva“ vďaka 
skvelému fi lmu Bohemian Rapsody, ktorý bol ovenčený niekoľkými Oskarmi

PIATOK 31. MÁJA

ORGANIZÁTOR PODUJATIE PODPORIL

Hana Zagorová, jedna z najväčších hviezd a stálic česko-slo-
venskej populárnej scény, deväťnásobná Zlatá slávica, držiteľka 
Diamantovej platne Supraphonu za viac ako 10 miliónov preda-
ných zvukových nosičov a členka Siene slávy hudobných cien 
Anděl, predstaví na svojom koncerte v kine Panorex v Novej 
Dubnici  nové skladby aj osvedčené hity. 

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

Hana Zagorová v Novej 
Dubnici 6. októbra 2019 
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Ľuboslava Podobová, rod. Novotná
Ďakujeme touto cestou susedom, priateľom    
a známym, ktorí odprevadili na poslednej ces-
te dňa 26. 4. našu milovanú dcérku, manželku, 
matku, babičku a sestru Ľuboslavu Podobo-
vú, rod. Novotnú, ktorá nás opustila po ťažkej 
chorobe vo veku 56 rokov. Otec Ján, manžel 
Jozef, dcéra Evka s manželom a synmi, syn 
Jozef s priateľkou, brat Dušan s rodinou            
a celá ostatná rodina.

Gustáv Bložon a Katarína Bložonová
Dňa 25. apríla uplynulo 28 rokov a 6. mája 
uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustili naši 
rodičia Gustáv a Katarína Bložonovci. Kto ste 
ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína dcéra, zať   
a vnučky s rodinami.

Emília Chrenáková
Začal sa 10. rok bez Teba, bez Tvojho úsme-
vu, bez Tvojej túžby všetkým pomáhať, stále 
máme pocit, že si odišla len na krátky čas 
a vrátiš sa k nám domov zas. Chýbaš nám, 
mami. S láskou spomíname. Tvoje deti Alena, 
Jarmila, Stanislav s rodinami.

Emília a Štefan Cúcikovci
Dňa 24. mája sme si pripomenuli 10. výročie                
a 31. januára 9. výročie, čo nás navždy opus-
tili milovaní rodičia a starí rodičia Emília                  
a Štefan Cúcikovci. Kto ste ich poznali, venuj-
te im spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomínajú dcéry Viera a Anna a syn 
Štefan s rodinami.

Danka Úradníková
Dňa 15. mája uplynuli 4 roky, čo sme pocho-
vali manželku, matku, babičku Danku Úrad-
níkovú. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku. Spomínajú manžel, synovia 
s manželkami, vnúčatami a ostatná rodina.

Štefan Bartek
Dňa 1. júna uplynie desať rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Štefan 
Bartek. S láskou spomína manželka, syn            
s dcérami a vnuk.

Juliana Bieliková
Dňa 4. mája si pripomíname 1. výročie, odke-
dy nás navždy opustila naša milovaná mama, 
babka, prababka. S láskou spomínajú syn          
a dcéra s rodinami.

Oľga Poľacká 
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, 
tichú modlitbu odriekať a s láskou spomínať.
Dňa 25. 5. uplynulo 13 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá manželka, mamička           
a babka Oľka Poľacká. Tí, ktorí ju poznali, ve-
nujte jej spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou spomína manžel a smútiaca rodina.

Marcel Jaseň
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, ne-
zabudne. Dňa 10. 5. uplynulo 6 rokov, čo nás 
opustil milovaný manžel, otec a dedko PhDr. 
Pavol Jaseň. S láskou v srdci spomína man-
želka, synovia, vnuci a celá rodina.

MUDr. Anton Kubričan
Dňa 30. apríla uplynulo 9 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko MUDr. Anton 
Kubričan. S láskou spomína dcéra, zať a vnuk.

Ľubomír Čačko
Dňa 19. 5. sme si pripomenuli 5. výročie úmr-
tia nášho milovaného manžela, otca a dedka 
Ľubomíra Čačka. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka Anna a deti s rodinami.

Jozefína a Adam Čačkovci
Odišli ste tíško, ako odchádza deň, v našich 
srdciach ostáva spomienka len. Dňa 6. 3. 
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná babka Jozefína Čačková, a 17 
rokov, čo nás opustil náš dedko Adam Čačko. 
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú nevesta Anna s deťmi            
a vnúčatami.

Anna a Jozef Kandráčovci
Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žijú spomienkami. Dňa 7. 
4. uplynulo  14 rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamička Anna Kandráčová                 
a 18. 3. uplynulo 13 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec Jozef Kandráč. Kto 
ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.            
S láskou spomínajú deti s rodinami.

Peter Jánoška
Odišiel, keď času žitia mal ešte dosť, keď 
sme sa spolu tešili a z lásky jeho mali radosť. 
Zostali nám slzy a v srdci bôľ, keď osud taký 
krutý bol. Dňa 25. 5. uplynulo 13 rokov, čo nás 
opustil náš milovaný mantel, otec a dedko    
Peter Jánoška. S láskou spomína manželka 
Eva a dcéry s rodinami.

Mestskej polícii v Novej Dubnici zakúpilo mesto Nová Dub-
nica automatický defi brilátor AED - zariadenie, ktoré vie 
dodať elektrický šok a obnoviť normálny rytmus srdca pri 
jeho zlyhaní.  

Toto zariadenie dokáže prostredníctvom jednoduchých slov-
ných pokynov viesť  k bezpečnej a úspešnej záchrane ľudského 
života. Príslušníci MSP Nová Dubnica boli preškolení z použí-
vania a tento prístroj je k dispozícii a k potrebe občanov mesta.

Oprava dáždnikov, brúsenie nožov a nožníc
Sobota 1. 6. 2019 od 9:00 hod. na Mestskej tržnici

Mestská polícia informuje

POĽOVNÍCKA POZVÁNKA

Poľovníci okresu Ilava vás pozývajú na spoločenské podu-
jatie pod názvom „Poľovníci deťom“, ktoré sa uskutoční               
v parku kaštieľa v Klobušiciach dňa 15. júna 2019 od 9.00 do 
15.00 hod.
Je pripravených mnoho sprievodných atrakcií pre deti i dospe-
lých - skákací hrad, jazda na koňoch, streľba z kuše, maľova-
nie na tvár, súťaž v kreslení, lesná pedagogika, súťaž vo varení 
poľovníckeho guláša a iné. Poľovnícky guláš pre deti aj dospe-
lých zdarma.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

V sobotu 18. mája  privítal Klub sloven-
ských turistov Kolačín ako spoluorganizátor                
v priestoroch ZŠ s MŠ Pod hájom v Dubnici 
nad Váhom 240 pretekárov a organizátorov 
Slovenského pohára a krajského kola turis-
ticko-orientačného behu. 

KST Kolačín mal v súťaži 12 svojich  pretekárov, 
z ktorých  sa desiati postavili na stupienky ví-
ťazov a  postupujú na majstrovstvá Slovenska          
v turisticko – orientačnom behu. 

Vďaka všetkým, ktorí dobrovoľne venujú svoj 
voľný čas v prospech iných. Našim pretekárom 
budeme držať palce. 

-sk-

Slovenský pohár turisticko-orientačného behu

Mestská polícia v Novej 
Dubnici má defi brilátor
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V dňoch 4. – 6. mája 2019 pre-
biehali v športovej hale na 
Sihoti v Trenčíne Majstrov-

stvá Slovenska dorastencov 
vo fl orbale. 

Záverečné zápasy sa hrali 
v dvoch štvorčlenných sku-
pinách, do ktorých postúpili 
víťazi regionálnych súťaží                    
a mužstvá z druhých miest. 
Finálovými účastníkmi boli 
dve košické mužstvá – FlorKo 
Košice, ATU Košice, Snipers 
Bratislava, Tsunami Záhorská 
Bystrica, Piešťany, Žilina, Niž-
ná na Orave a družstvo 1.FCB 
Trenčín, ktorého dresy oblie-
kajú aj dvaja Novodubniča-
nia – Lukáš Kalafut (útočník)           
a Samuel Bánfy (brankár).

Družstvo 1. FCB Trenčín 
zvíťazilo vo svojej skupine          
a v semifi nále v boji o fi nálovú 
miestenku porazilo ATU Koši-
ce 3:1 po dramatickom súboji, 
kde sa blysol málo vídanými 
zákrokmi brankár 1. FCB 
Trenčín Samo Bánfy z Novej 
Dubnice. 

Vo fi nále sa chalani z 1. FCB 

Trenčín stretli s druhým košic-
kým mužstvom FlorKo Košice, 
ktoré po nervydrásajúcom 
priebehu, keď prehrávali 1:2      
a 2:3, porazili napokon 4:3, pri-
čom vo fi nále dva góly nového 
dorasteneckého fl orbalového 
majstra SR – družstva 1. FCB 
Trenčín, strelil Novodubničan 
Lukáš Kalafut a leví podiel 
na majstrovskom titule má aj 
ďalší Novodubničan v drese 1. 
FCB Trenčín, Samuel Bánfy, 
ktorý svojim famóznym bran-
kárskym výkonom privádzal 
súpera do zúfalstva, keď zlikvi-
doval viacero vyložených šancí 
Košičanov. Chalani – úprimne 
gratulujeme!

Martin Kalafut

Keď v roku 2018 skončil svoje 
účinkovanie klub MFK Nová 
Dubnica, ktorý mal zastúpe-
nie aj v súťažiach riadených 
ZsFZ, nastala pred nasle-
dovníkmi neľahká úloha.

Prvým krokom bolo zalo-
ženie nového klubu FK Nová 
Dubnica a zároveň prihlásenie 
mužstiev v ročníku 2018/2019 
do súťaží.

Mužstvo mužov muselo 
začať od najnižšieho stupňa,          
a to 8. ligou, dorastenci 6. ligou 
a žiaci 4. ligou - juh. Muži pod 
vedením trénera P. Ondrejí-
ka naštartovali výborne a aj 
záver súťaže vyzerá úspešne. 
Do konca súťaže chýbajú ešte 
štyri kolá, no prvenstvo Novo-

dubničanom už nik nevezme.           
Z doterajších trinástich zápa-
sov všetky vyhrali s výborným 
skóre 88:8. Pred druhým Tŕs-
tím majú nedosiahnuteľný ná-
skok pätnástich bodov a súper 
má k dispozícii už len štyri 
zápasy.

Úspech je najlepšou pozván-
kou pre fanúšikov novodubnic-
kého futbalu, a preto vás pozý-
vame na posledné dva domáce 
majstrovské zápasy súťažného 
ročníka, ktoré sa odohrajú dňa 
1. 6. 2019 a 15. 6. 2019 obidva so 
začiatkom o 14.00 hod. 

Taktiež aj mužstvo doras-
tencov pod vedením trénera 
M. Harvilu, ktoré účinkuje                                                                               
v 6. lige Obfz, poškuľuje po 
kraji, a to po 5. lige v ZsFZ. 

Dorastencom spomedzi devia-                                   
tich tímov, nakoľko dve muž-
stvá odstúpili zo súťaže, a štyri 
kolá pred koncom, patrí prvá 
priečka. Cieľom je postup do 
5. ligy, no záver je náročný. Ak 
zvládnu úspešné duely v po-
sledných Horovciach a doma 
posledný zápas, dňa 16. 6. 2019, 
t.j. v nedeľu  s D. Kočkovcami, 
teoreticky ich bodovo môže 
dostihnúť už iba Pružina. Ak 
však tá všetky tri zápasy vy- 
hrá, nastala by rovnosť bodov 
a v tom prípade by mala lepšie 
vzájomné zápasy Pružina 0:2 
a 4:0. Novodubničania sa tak 
musia ešte spoliehať na po-
moc niekoho z tria Jasenica, 
Brvnište, Tuchyňa, aby porazi-
li mužstvo Pružiny.

Mužstvo žiakov pod vede-
ním trénera K. Prnu sa stále 
udržiava v strede tabuľky súťa-
že 4. liga. Do konca súťaže im 
chýbajú tiež už len štyri kolá, 
kde majú ešte ťažkých súpe-
rov, ako je Košeca, Horovce                                                                         
a posledný zápas, veľké derby 
s Kolačínom, na ktoré očaká-
vame tiež fanúšikov futbalu, 
aby ich prišli povzbudiť.

V ďalšej sezóne očakávame 
opäť priazeň novodubnických 
fanúšikov pri všetkých domá-
cich zápasoch. 

Andrea Vaská
predseda FK Nová Dubnica

V dňoch 23. až 30. 4. sa v 
Liptovskom Mikuláši usku-
točnili Majstrovstvá Sloven-
ska mládeže v šachu. Dve 
dievčatá z Novej Dubnice – 
žiačky Súkromnej ZŠ - si od-
niesli z majstrovstiev cenné 
medaily. 

Jana Šošovičková sa stala 
majsterkou Slovenska v kate-
górii do 14 rokov a jej mladšia 
sestra Martina Šošovičková 
získala striebornú medailu       
v kategórii do 10 rokov. Turnaj 

sa hral na 9 kôl a jednotlivé 
partie trvali aj viac ako 4 ho-
diny. Staršia zo sestier Jana 
neprehrala ani raz (6 výhier           
a 3 remízy).

Vďaka svojim vynikajúcim 
výsledkom  si  dievčatá vy-
bojovali právo reprezentovať 
Slovensko na Majstrovstvách 
sveta (Čína, august 2019) a na 
Majstrovstvách Európy (Bra-
tislava, august 2019).
 
Marián Šošovička

KST Kolačín v spolupráci s mestom Nová Dubnica si vás do-
voľujú pozvať na  12. ročník Jánskeho haluškového festivalu, kto-
rý sa uskutoční v sobotu  22. júna 2019  so začiatkom od 10. 00 
hod. v okolí Kultúrneho domu Kolačín. Tešiť sa môžete nielen na 
výborné halušky, chutný guláš, neopísateľné koláče z Kolačína, 
pivko Svijany a občerstvenie, ale aj na súťaže pre deti i dospe-
lých, detské atrakcie a skvelé vystúpenia viacerých ľudových 
folklórnych súborov . Vystúpia  Trombitáši   Štefánikovci a Fol- 
klórny súbor Kolíska. Chýbať nebude skvelá nálada, podporená  
ľudovou hudbou Váh z Púchova .  Všetci ste srdečne vítaní. Tešia 
sa vás turisti z Kolačína. Viac na plagátoch a facebookovej ale-
bo webovej stránke KST Kolačín. -sk-

Majstrami Slovenska vo fl orbale v kategórii 
dorastencov aj dvaja Novodubničania

Zlato a striebro
z majstrovstiev SR

Pozvánka na Jánsky
haluškový festivalNovodubnický futbal

sa úspešne odrazil od dna

Majsterka Slovenska Janka Šošovičková (v strede). 
Foto: Marián Šošovička

Úspešní Novodubničania Samuel Bánfy (vľavo) a Lukáš Ka-
lafut.

Súčasný káder mužov FK Nová Dubnica. Foto: archív FK


