
Niečo z histórie
V roku 1961 boli vytvorené 

nové územné celky. Vznikol 
okres (Ilava, Púchov, Považ-
ská Bystrica) patriaci pod Po-
važskú Bystricu. Ministerstvo 
školstva vydalo nové organi-
začné pokyny o vytvorení veľ-
kých celkov umeleckých škôl. 
Vznikli „Ľudové školy ume-
nia“, ktoré zlučovali odbory: 
hudobný, výtvarný, literárno-
-dramatický a tanečný ako je-
den celok. 

V Novej Dubnici v roku 1961 
vznikla škola nového typu. 
Existujúce hudobné školy                   
v Ilave (od r. 1953) a v Dubnici 
nad Váhom (od r. 1958) sa sta-
li pobočkami novovytvorenej 
Ľudovej školy umenia s jed-
ným riaditeľstvom so sídlom                
v Novej Dubnici. Do funkcie                                                          
riaditeľa bol menovaný vtedaj-
ší riaditeľ ilavskej hudobnej 
školy Štefan Baláž a zástup-
com sa stal Mgr. Art. Stanislav 
Kostra. 

Mesto Nová Dubnica vy-
tvorilo postupne ideálne pod-                                                                      
mienky pre realizáciu všet-
kých odborov modernej 
umeleckej školy. Postupne 
zabezpečilo priestory učebne, 
koncertnú sálu, byty pre uči-
teľov a veľmi dobré materiál-
no-technické vybavenie školy, 
vrátane hudobných nástrojov. 

Ako prví učitelia na škole 
pôsobili: Štefan Baláž, Ida 
Gallová-Brunovská, Stanislav 
Kostra, Viera Kostrová, Marga-
réta Balážová, Eva Weberová, 
Jozef Šaray, Alexander Nahác-
ky, Zoltán Bartoš, akadem. 
maliar Ján Šandora, Pavol 
Mladoš, Elena Vyšehradská-
-Lúčna, Edita Kuchtová, Ale-
xandra Trávničková, Róbert 

Tatár, Eva Tatárová, a neskôr 
až do dnešných dní na škole 
pôsobili desiatky pedagogic-
kých zamestnancov.

Základná umelecká ško-
la             v Novej Dubnici do-
sahovala výborné pedagogic-
ko-výchovné výsledky, ktoré 
boli prezentované v súťažiach 
umeleckých škôl na Sloven-
sku. Rámec súťaží a víťazstvá                     
v celoslovenskom merítku 
prerástli v hudobnom a vý-
tvarnom odbore do reprezen-
tácie aj v zahraničí. Škola sa 
dostala do povedomia všet-
kých nadriadených inštitúcií 
v rámci bývalej republiky. 
Za dosiahnuté pedagogické 
výsledky boli pedagógovia 
ZUŠ (Štefan Baláž - dychové 
nástroje, dychový orchester 
a Mgr. Art. Stanislav Kostra - 
klavír) menovaní do komisií, 
ktoré vytvárali učebné osnovy 
pre základné umelecké školy  
v rámci ČSFR. 

Dychový orchester, ktoré-
ho zakladateľom bol Štefan 
Baláž, a skupina mažoretiek, 
už desiatky rokov zazname-
návajú významné úspechy                     
a boli ocenení na mnohých 
medzinárodných festivaloch. 
Dodnes sú pýchou mesta Nová 
Dubnica a majú vysoké hod-
notenie nielen na Slovensku, 
ale aj v zahraničí. 

Každoročne sú žiaci ZUŠ 
prijatí na školy s umeleckým 
zameraním. Mnohí vyštudo-
vali konzervatóriá, VŠMU, 
VŠVU, AMU, pedagogické fa-
kulty a pôsobia ako hudobní 
pedagógovia na rôznych ty-
poch škôl. 

Vedenie školy (Štefan Baláž 
– riaditeľ školy, Mgr. Art. Sta-
nislav Kostra – zástupca riadi-
teľa školy) svojou príkladnou 
pedagogicko-výchovnou prá-
cou boli inšpiráciou pre pe-
dagógov, ktorí boli vybraní do 
funkcie riaditeľa na iné školy: 
Alexander Nahácky - Púchov, 
Trenčín; Peter Kobela - Žili-
na; Jaroslav Ištok - Dubnica 
nad Váhom; Peter Sarnovský 
- Ilava, Martin; Róbert Tatár 
- Banská Bystrica; Ružena 
Hromádková - Ilava; Anna 
Rózsová - Nová Dubnica; Mgr. 
Milan Belko - Nová Dubnica, 

Mgr. Miroslava Múdra – Nová 
Dubnica (pôsobiaca dodnes). 

Základná umelecká škola                                                             
v Novej Dubnici od svo-
jej existencie spolupracuje                                   
s materskými, základnými                     
a strednými školami v Novej 
Dubnici a v okolitých mes-
tách. Pre širokú verejnosť sa 
od roku 1962 konajú „učiteľské 
koncerty“. Dodnes sa konajú 
verejné žiacke a absolventské 
koncerty, výstavy výtvarného 
odboru, výchovné koncerty 
pre materské a základné školy. 
Žiaci účinkujú aj na rôznych 
akciách, poriadaných školou 
i mestom. 

V rámci kultúrnych poduja-
tí treba spomenúť aj Miešaný 
spevácky zbor mesta Novej 
Dubnice, ktorého prvými                                                  
členmi boli aj učitelia ZUŠ                    
a základných škôl v Novej 
Dubnici. Zbor dodnes repre-
zentuje naše mesto doma aj               
v zahraničí. 

Očami súčasnej riaditeľky 
Mgr. Miroslavy Múdrej 

ZUŠ je po 60. rokoch svojej 
existencie významnou školou 
a zdravou konkurenciou iných 
škôl v okolí. V roku 2013 ško-
la získala „ČESTNÝ NÁZOV“ 
podľa zakladateľa Štefana 
Baláža. Podarilo sa nám upev-
niť svoje miesto na mape škôl              
s veľmi vysoko nasadenou lat-
kou. Už niekoľko rokov mám 
tu česť aktívne sa podieľať na 
riadení a rozvoji školy, ktorej 

pevné korene zasadil Štefan 
Baláž. Nie je to vždy ľahké na-
sledovať jeho úmysly rozvoja 
školy a hlavne udržanie a zvy-
šovanie kvality školy.  Mám to 
šťastie, že kolektív pedagógov 
ZUŠ Štefana Baláža je zosku-
penie vynikajúcich odborní-
kov, ktorí berú svoje povolanie 
ako poslanie a svojou kvalit-
nou prácou zvyšujú hodnote-
nie školy. Mnohí pedagógovia 
sú stále aktívnymi umelcami, 
čo pre žiaka predstavuje úžas-
nú motiváciu a hnaciu silu 
dosiahnuť či prekonať ume-
nie svojho učiteľa. Za 60 ro-

kov bránu školy opustilo veľa 
významných umelcov, ktorí 
majú dnes zvučné mená a sú 
pýchou celého Slovenska. 

Pri tejto slávnostnej príleži-
tosti chcem poďakovať mojim 
predchodcom, ktorí položili 
pevné základy škole, všetkým 
bývalým a súčasným kolegom, 
rodičom, žiakom, sponzorom, 
RŠ, RZ, priateľom školy, MsZ         
a MsÚ v Novej Dubnici. 

Bez vás by nešlo vytváranie 
príjemným podmienok a pro-
stredia pre umelecké vzdelá-
vanie. Vysokú úroveň, ktorú 
škola rokmi svedomitej práce 
nadobudla, budeme spoločne 
udržiavať a zvyšovať, aby 
sme i naďalej robili vynikajú-
ce meno našej škole a mestu 
Nová Dubnica. 

Mgr. Miroslava Múdra

Mesto Nová Dubnica osadilo prvé nabíjacie stanice pre 
elektrobicykle v meste. Jedna nabíjacia stanica je osadená 
pri AMFIK PUB-e na Topoľovej ulici a druhá  v miestnej čas-
ti Kolačín pri Hostinci na Lúčkach. Tretia čoskoro pribudne 
pri reštaurácii Dubno.

Ide o jeden z krokov, ktorými chceme podporiť cyklistiku v mes-
te. Nabíjacie stanice boli osadené v spolupráci so spoločnosťou 
Ejoin. Súčasťou nabíjacej stanice sú zabudované aj nabíjacie 
káble na elektrobicykle (zvyčajne značiek Bosch alebo Bafang). 
Zboku stanice sú umiestnené zásuvky (230 V / 10 A) vhodné na 
použitie vlastnej nabíjačky na elektrické bicykle. Stanica doká-
že naraz nabíjať až štyri bicykle, nabíjanie je bezplatné.

Miloš Toman

Manželia Kostrovci počas koncertného vystúpenia.

Nabíjacie stanice 
pre elektrobicykle

60. výročie vzniku 
ZUŠ Štefana Baláža 
v Novej Dubnici 

Na 19. júna pre vás pripravujeme
Dni mesta Nová Dubnica
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Dňa 3. mája začalo asistova-
né sčítanie obyvateľov. Ob-
čania, ktorí sa elektronicky 
nesčítali, majú ešte stále 
možnosť požiadať o asisto-
vané sčítanie, ktoré potrvá 
do 13. júna.

Sčítať sa môžu na kontakt-
nom mieste, ktoré sa nachá-              
dza v budove mestského 
úradu, alebo môžu požiadať 
o sčítanie mobilným asisten-
tom, ktorý ich príde sčítať do-
mov do domácnosti.

Upozorňujeme, že mobilný 
sčítací asistent navštívi obča-
na len  na požiadanie, preto 
je potrebné o takéto sčítanie 
požiadať z vlastnej iniciatívy. 
Samotné sčítanie neprebieha 

formou telefonického rozho-
voru. Telefonicky prebieha len 
objednanie služby mobilného 
asistenta. Pri telefonickom 
rozhovore uvediete meno, 
adresu a telefonický kontakt 
za účelom dohodnutia si kon-
krétneho termínu.

Každý mobilný asistent sa 
preukazuje preukazom asis-
tenta sčítania. Pri sčítaní  sa 
nebude vyžadovať, aby ste 
odovzdali alebo podpísali 
akékoľvek dokumenty. Služby 
sú poskytované bezplatne.

Akékoľvek informácie  

vám poskytneme na č. tele-

fónu 0910 841 802.

Dagmar Gregušová

Môžete sa tešiť na bubnovú šou Campana Batucada, workshop pre deti, Divadlo Sranda banda, swingový
koncert Funny Fellows, Samo Tomeček band a ohňovú šou. Konanie akcie bude podliehať pravidlám Covid 
Automatu a aktuálnej pandemickej situácii. Viac informácií na plagátoch a webe mesta.

Realizované s fi nančnou podporou
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ešte nie ste sčítaní?
Požiadajte o asistenciu
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Vymeriavanie, značenie                 
a pracovný pohyb v lokalite 
medzi areálom Temonovy, 
cestou I. triedy Dubnica nad 
Váhom – Trenčianska Teplá 
a prístupovou cestou od kri-
žovatky do Novej Dubnice 
predznamenáva začiatok 
výstavby. Rodí sa ďalšia 
nová obytná zóna.

Projekt realizuje spoločnosť 
Kraps, s.r.o., jeho celkovú roz-
lohu 75 597 m2 postupom času 
pokryje 5 bytových domov, 
39 pozemkov určených na vý-
stavbu rodinných domov a 2 
polyfunkčné objekty. 

Prvá etapa výstavby zahŕňa 
budovanie inžinierskych sietí, 
ciest a chodníkov, príprava 
pozemkov na individuálnu 
výstavbu  rodinných domov                            
a päťposchodový polyfunkčný 
dom. Okrem jedno až štvor- 
izbových bytov s balkónmi, 
komôr, kočikární a technickej 

miestnosti bude v tomto ob-
jekte šesť nebytových pries-
torov, z toho jeden veľký, pa-
triaci potravinovému reťazcu 
a parkovacie státia, vrátane 
podzemnej garáže.

V juhozápadnej časti zóny 

je plánovaná výstavba rodin-
ných domov vo dvoch uliciach 
v obojstrannej zástavbe. Ako 
opatrenie pre zníženie hluč-
nosti a smogu z dopravy  na 
komunikácii štátnej cesty I/61 
bude vybudovaný protihluko-

vý zemný val, ktorý prispeje 
k zlepšenieu podmienkok bý-
vania v obytnej zóne znížením 
hladiny hluku a zabránením 
šíreniu emisií.

KRAPS, s.r.o.

Riaditeľstvo MŠ vyjadruje 

poďakovanie svojmu zria-

ďovateľovi mestu Nová Dub-

nica pod vedením primáto-

ra Ing. Petra Marušinca za 

vybudovanie dopravného 

ihriska s vodorovným zna-

čením kruhového objazdu, 

odstavných stojísk, precho-

dov pre chodcov.

Týmto umožnil rozšíriť pro-
jekt školy Doprava hrou po 
pracovisku Martina Kukučína 
787/10 aj ďalším deťom v pra-
covisku Petra Jilemnického 
12/5. 

Zameraním projektu je zís-
kavanie elementárnych ko-
gnitívnych vedomostí a nácvik 
praktických spôsobilostí detí 
predškolského veku v oblasti 
dopravnej výchovy a vzde-
lávania. Denne sme chtiac-

-nechtiac účastníkmi hustej 
dopravnej premávky, podlie-
hame trendu cestovať poho-
dlne a rýchlo. Očakávaným 

prínosom dopravnej výchovy 
v MŠ je snaha zážitkovým uče-
ním detí smerovať k výchove 
účastníka cestnej premávky 

už v ranom veku. 

Jana Ványová
riaditeľka MŠ

Predstavujeme vám obytnú zónu Hliny I

Dopravné ihrisko pre deti v materskej škole

Hoci počasie práve neprialo, práce na novom zariadení pre 
seniorov pokračovali betonážou „deky“.

Na kontrolnom dni stavby sa stretávajú najmä zástupcovia 
zhotoviteľa, primátor mesta, pracovníci oddelenia výstavby 
MsÚ a  vedúci stavby.

Na obnovu vodorovného značenia v meste je vyčlenených 
20 tisíc eur. Práce by za priaznivého počasia mali skončiť 
do konca mája.

VŠIMLI SME SI

Vizualizácia budúcej obytnej zóny Hliny I.

Na nové dopravné ihrisko pribudnú ku vodorovným aj zvislé dopravné značky pre malých 
účastníkov premávky. (foto: P. Hrehušová)

V zmysle platnej legislatívy Mesto Nová Dubnica v zastúpení 
primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie 
funkcie riaditeľa Základnej školy na Ulici Janka Kráľa 1 v No-
vej Dubnici.

Kvalifi kačné predpoklady:
• kvalifi kačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti 

podľa § 9, § 10 ods. 1, § 11    a § 39 ods. 3 zákona č.138/2019 
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov    ( ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) 
a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z. z. o kvalifi kačných 
predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných 
zamestnancov,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 zá-
kona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v  
znení neskorších predpisov,

• vykonaná 1. atestácia podľa § 30 ods. 1 alebo jej získanie 
podľa § 90 ods. 1 zákona č.138/2019 Z. z. 

Ďalšie požadované predpoklady:
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka,
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
• znalosť príslušných legislatívnych noriem v oblasti škol-

stva a rozpočtovníctva rozpočtových organizácií,
• riadiace a organizačné schopnosti,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet).

Platové podmienky:

• platové podmienky sú určené v súlade so zákonom č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Miesto podania prihlášky do výberového konania:

• poštou na adresu: Mestský úrad Nová Dubnica, Trenčian-
ska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. 

• osobne do podateľne Mestského úradu  v Novej  Dubnici.

Termín podania prihlášky (uzávierka):

• do 11. júna 2021 do 14:00 hod.
Na neskôr doručené prihlášky sa nebude prihliadať.

Povinné označenie obálky:

• „VÝBEROVÉ KONANIE  na riaditeľa  Základnej školy Janka 
Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica  – NEOTVÁRAŤ.“

Výberové konanie:

• uchádzačom, ktorí splnia uvedené predpoklady bude ter-
mín a miesto výberového konania oznámený písomne 
(najmenej 7 dní pred  jeho uskutočnením).

Bližšie informácie o požadovaných dokladoch a ostatné infor-
mácie sú zverejnené na www.novadubnica.sk.

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ na Ulici Janka Kráľa



Pred pár dňami boli v mes-
te umiestnené 4  červeno-
-biele kontajnery na zber 
drobného elektroodpadu, 
ktoré bezplatne zabezpečila 
a bude vyvážať organizácia 
zodpovednosti výrobcov 
pre elektrozariadenia, baté-
rie a akumulátory ASEKOL 
SK.

Tieto  špeciálne zberné ná-
doby sú určené na zber baté-
rií a drobného elektroodpadu  
-malých elektrospotrebičov, 
akými sú mixéry, mobilné te-
lefóny, fény, DVD prehrávače, 
notebooky, tlačiarne,  rádiá, 
reproduktory, diaľkové ovlá-
dače,  rôzne elektrické hračky 
a hudobné nástroje,  herné 
konzoly a pod., ktoré sa stali          
v domácnostiach nepotreb-
ným odpadom. 

Kontajnery sú vybavené 
senzorom, ktorý monitoru-
je úroveň naplnenia, a ktoré 
budú informovať vývozcu                                                       
o potrebe odvozu elektrood-
padu, preto by nemalo do-
chádzať k prepĺňaniu či hro-
madeniu elektroodpadu okolo 
kontajnerov - ak ich tam teda 
nemrsknú občania, ktorí ne-
trafi a do vhadzovacích otvo-
rov. 

Kde máme umiestnené
červenobiele kontajnery
na elektro?
1) Pri tzv. farebnej bytovke/
lentilke č. 838 na Jilemnické-
ho ulici oproti futbalovému 
štadiónu
2) Pri paneláku 85 (za Druž-

bou) v Sade duklianskych hr-
dinov
3) Na Trenčianskej ulici pred 
Domovom dôchodcov a pane-
lákom 724
4) Na Miklovkách pri garážach 
na Ulici Ľudovíta Štúra - ces-
tou ku krčme naň určite natra-
fíte. 

Jedným kontajnerom je 
možné ročne vyzbierať až                   
1 tonu elektroodpadu a baté-
rii, čím sa napomáha zvyšova-
niu množstva recyklovaného 
odpadu.   Väčší elektroodpad, 
ale aj televízory či monitory, 
ktoré sú nebezpečným od-
padom, do červeno-bieleho 
kontajnera nevtláčajte, ale 
odovzdajte ich bezplatne na 
zbernom dvore. 

A pre pripomienku a  suma-
rizáciu: okrem klasickej zo-
stavy kontajnerov na papier, 
plasty, kovy, sklo a tetrapaky, 
máme ešte v meste rozmiest-
nené na niektorých stojiskách 
aj kontajnery na šatstvo a kon-
tajnery na jedlé oleje - mapku 
a zoznamy lokalít sme vám 
priniesli v marcovom čísle.  Ak 
chcete triediť jedlý olej, využi-
te najbližší kontajner, neukla-
dajte fľaše s olejom na stojiská 
bez kontajnera určeného na 
zber olejov.  A zberný dvor je 
vždy pripravený (teda počas 
otváracích hodín) odbremeniť 
vás od jednotlivých zložiek 
odpadov.  Nezabudnite - trie-
dim, triediš, triedime, zdravé 
mesto chránime! 

Katarína Bašná

Stále sa rozvíjajúca cy- 
klotrasa popri Váhu, ktorá                  
v súčasnosti vedie od Nové-
ho Mesta nad Váhom okolo 
Trenčína  smerom na Mo-
ravu a Považskú Bystricu, 
láka čoraz viac cyklistov či 
korčuliarov. Novodubniča-
nom k nej však komplikuje 
prístup cesta I. triedy Tren-
čín – Dubnica nad Váhom, 
konkrétne križovatka pri 
Delte.

Prejsť ju smerom od Kola-
čína na Príles je pre cyklistu 
značným bezpečnostným ri-
zikom. Obyvatelia od kompe-
tentných právom očakávajú 

riešenie skôr, ako dôjde k ne-
šťastiu. 

Táto otázka bola riešená na 
zasadnutí mestského zastupi-
teľstva, kedy poslanec Jozef 
Bukovčák navrhoval riešiť 
túto problematiku spoločným 
postupom na úrovni obcí                     
a Trenčianskeho samospráv-
neho kraja. Navrhol zatiaľ 
žiadať zníženie maximálnej 
rýchlosti na 70 km/h.

Pri tejto príležitosti primá-
tor mesta Peter Marušinec 
informoval o neúspešných ak-
tivitách mesta v tomto smere: 
„Už v minulosti sa uskutočnili 
jednania so Slovenskou sprá-
vou ciest, kde sme žiadali zní-

ženie rýchlosti od Trenčian-
skej Teplej po kruhový objazd 
pri čerpacej stanici Shell. Bolo 
nám povedané, že na zníže-
nie rýchlosti tohto úseku nie 
je žiaden dôvod, naopak, že 
sa jedná o problémový úsek v 
zmysle plynulosti dopravy.

Čo sa týka cyklotrasy – sám 
som bol zaskočený, keď som 
sa dozvedel, že Slovenská 
správa ciest získala prostried-
ky               z eurofondov na 
rekonštrukciu úseku od kru-
hového objazdu pri čerpacej 
stanici po Trenčiansku Teplú, 
v ktorom ale absolútne ne-
zohľadnila bezpečnosť a pre-
chod chodcov na križovatke 

pri Delte. Dali sme nakresliť 
na križovatke z Novej Dubnice 
na Trenčiansku Teplú pripá-
jací pruh, ktorý by zvýšil bez-
pečnosť v tomto mieste, bolo 
nám to však zamietnuté ako 
neštandardný postup, kto-
rý nie je v súlade s normami          
a správca ciest sa ním nebude 
ďalej zapodievať.

Situácia na križovatke pri 
Delte, kde chodci či cyklisti 
nemajú ako bezpečne prejsť 
na druhú stranu, pre správu 
ciest nie je problémom hod-
ným riešenia a dopravný inži-
nier sa vyjadril, že nesúhlasí 
s tým, aby na ceste I. triedy 
boli akékoľvek prechody pre 
chodcov. Čiže jediné dopravné 
riešenie, ako previesť chodcov 
na druhú stranu je mimoúrov-
ňový priechod (podchod ale-
bo nadjazd), kedy sa bavíme o 
rádovo stotisícoch eur. Na 26. 
mája je naplánované ďalšie 
stretnutie so zástupcami Slo-
venskej správy ciest za účelom 
riešenia dopravnej situácie na 
vstupe do mesta a križovatky 
pri Delte.“ ukončil primátor.

Petra Hrehušová

Pribudli kontajnery 
na elektroodpad

Kedy budú cyklisti i chodci
na križovatke pri Delte v bezpečí?
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Vzhľadom na to, že epidemiologická situácia sa môže zme-

niť, pre aktuálnejšie informácie sledujte web stránku mesta, 

alebo si nainštalujte aplikáciu Nová Dubnica do mobilného 

telefónu. Ďakujeme za pochopenie.

ZBERNÝ DVOR

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

Už po druhý raz mesto postavilo máje bez ofi ciálneho programu. Pravidlá zatiaľ nedovoľovali hromadné stretnutia. Máje zato boli 
driečne, rovné, vysoké a farebné. Píšeme „boli“, lebo dážď sa o pár hodín pustil do týchto symbolov jari a veru ich nešetrí, zrážky sú 
tento mesiac v kurze. Ale ako hovorí pranostika „Májový dážď padá - zlato padá“ alebo „Keď v máji neprší, jún sucho dovŕši.“ Možno 
sa práve vďaka tomu budeme tešiť tento rok dobrej úrode. (foto: P. Hrehušová)

Stavanie májov - fotoreportáž



Katarína a Gustáv Bložonovci
Dňa 25. apríla uplynulo 30 rokov, čo nás navždy opustil otec, sta-
rý a prastarý otec Gustáv Bložon a dňa 6. mája uplynulo 8 rokov, 
čo nás navždy opustila naša mamička, babka a prababka Katarí-
na Bložonová. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomína dcéra Jana s manželom a deti s ro-
dinami.

Dňa 30. apríla uplynulo 20 rokov, odkedy nás opustil  

Štefan Baláž. S láskou spomína manželka s rodinou.

Mesto Nová Dubnica sa pripája ku spomienke na Štefana   
Baláža - prvého riaditeľa ľudovej školy umenia v našom 
meste, vynikajúceho pedagóga a hudobníka, zakladateľa                     
Dychového orchestra a mažoretiek v Novej Dubnici.
Česť jeho pamiatke.

Štefan

Baláž

Pavol Vančo
Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žiješ spomienkami. Budeš 
žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu budeme, 
počkaj tam na nás hore, určite sa raz stretne-
me. 22. mája uplynuli 3 roky, čo si nás navždy 
opustil, otec, dedko, pradedko Pavol Vančo. Kto 
ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, nikdy 
nezabudne. S láskou spomínajú synovia, dcéra             
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Katarína Vančová
Dňa 9. mája uplynuli 2 roky, čo nás opustila 
naša mama, babka a prababka Katarína Vančo-
vá. S láskou a bolesťou v srdci spomína dcéra 
Maruška s rodinou, Peter s priateľkou Janou, 
Marián s manželkou Martinou a Marta. Kto ste 
ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Rudolf Smolka
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. 2. júna uplynie 
5 rokov, odkedy nás  navždy opustil otec a dedko 
Rudolf Smolka. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou spomínajú syn a dcé-
ry s rodinami.

Anton Stranovský
1. júna uplynú dva roky, odkedy nás opustil náš 
milovaný manžel, otec a dedko Anton Stranov-
ský. S láskou a bolesťou v srdci spomína man-
želka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku.

Ján Šlesar
Čas plynie, ale smútok stále zabudnúť nedovolí. 
Kto ťa mal rád, srdce ho bolí. Dňa 4. júna uply-
nie 6 rokov, odkedy nás opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján Šlesar. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Man-
želka, syn Miroslav, dcéra Ľubomíra s rodinami.

PhDr. Mgr. Pavol Jaseň
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, ne-
zabudne. Dňa 10. mája uplynulo 8 rokov, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Pavol Jaseň. S láskou v srdci  spomína manžel-
ka, synovia, vnuci a celá rodina.

Ján Martinka
Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich 
srdciach ostáva spomienka len. Dňa 10. mája 
uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy opustil  
náš milovaný manžel, otec a dedko. S láskou 
spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinou.

Mária Valentová
Dňa 1. mája uplynulo 40 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila vo veku 46 rokov Mária Valentová, 
rodená Vranková, učiteľka 2. základnej školy 
v Novej Dubnici. S láskou spomínajú manžel                    
a dcéry Mária a Beáta. Venujte jej spolu s nami 
milú spomienku.

Peter Jánoška
Smútok a žiaľ v srdci máme, s láskou na teba 
stále spomíname. Už je to 15 rokov, čo nás náhle 
opustil otec a dedko Peter Jánoška. S láskou spo-
mínajú manželka a dcéry s rodinami.

Štefan Kamas
Ďakujeme všetkým, čo prišli odprevadiť dňa 23. 
apríla nášho milovaného manžela, otecka, ded-
ka, pradedka, brata a švagra na jeho poslednej 
ceste. Opustil si všetkých, čo ťa radi mali a tvo-
je pery im zbohom nedali. Odpočívaj v pokoji. 
Manželka Eva, synovia Štefan a Marián, vnuci 
Miško, Tomáško a vnučka Lenka s rodinou. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Ro-
dina Kamasová.

Spomienky a smútočné poďakovaniaSpomienka
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Po dlhšej neplánovanej od-
mlke rozbieha svoju činnosť 
aj Klub slovenských turistov 
Kolačín.

Z dôvodu zákazu organizo-
vania hromadných podujatí   
sa ani tento rok neuskutočnila  
Novodubnická 25-ka v pôvod-
nom májovom termíne. Po-
stupné uvoľňovanie opatrení 
nás však napĺňa nádejou, že 
sa budeme môcť na tomto po-

dujatí stretnúť v náhradnom 
termíne – v sobotu 26. 6. 2021, 
kedy sa mal pôvodne konať 
Jánsky haluškový festival. Ten 
je, žiaľ, aj tento rok zrušený.

Štart Novodubnickej 25-ky 
bude ako obvykle od 7.00 do 
9.00 h. na 2 miestach: Hos-
tinec na Lúčkach v Kolačíne 
(trasa: 8, 15, a 20 km) a Miero-
vé námestie v Novej Dubnici 
(trasa 25 km). Cyklotrasy ne-
budú k dispozícii.

Štartovné je 2 €, dôchodco-
via a deti 1 €, deti do 6 rokov 
zdarma.

V cieli v Hostinci na Lúč-
kach na vás bude čakať nielen 
pamätný list s odznakom, ale 
aj guláš, ak to situácia umož-
ní.

Podujatie sa koná za každé-
ho počasia a účastníci idú na 
vlastnú zodpovednosť. Sle-
dujte však oznamy na našej 
webovej a facebookovej strán-

ke, pretože pandemická situ-
ácia sa môže zmeniť zo dňa 
na deň. Naši členovia, ktorí si 
nevyzdvihli členské známky, 
si ich budú môcť prevziať na 
štarte, resp. v cieli.

Tešia sa na vás turisti z Ko-
lačína.

Soňa Kačíková

Novodubnická  25-ka bude, Halušky až o rok 

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. 
prijme do zamestnania

nasledujúcich zamestnancov:

Upratovačov/čky
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 3,50 eur/hod.

Pracovníkov do pokladní
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 4,30 eur/hod.

Pracovníkov do objektu
občerstvenia a nápojov

Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 
dohoda o brigádnickej práci študenta.

Brutto mzda: 3,80 eur/hod.

Plavčíkov
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta. 
Brutto mzda: 4,50 eur/hod.

V prípade záujmu zabezpečíme plavčícky kurz.

Vedúceho do objektu
občerstvenia a nápojov

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti 
gastronómie, prípadne zdravotný preukaz a 

absolvovaný kurz HCCP, prax v oblasti gastronómie 
a službe výhodou. / Druh práce: dohoda o pracovnej 
činnosti, prípadne pracovný pomer na dobu určitú 
počas prevádzky letného kúpaliska (jún-august).

Brutto mzda: 5,50 eur/hod.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com

Hladáme pracovníkov


