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Pozývame všetky deti!

Rekonštrukcia dokončená

Veľkonočné tvorivé dielne

Bábkové divadlo Jaja s rozprávkou Hlúpe kura.
Viac na strane 6.

Rekonštrukcia v budove Domu športu.
Prečítajte si na strane 2.

Už ste si vyzdobili dom, byt, či záhradu?
Viac sa dočítate na strane 6.

Veľká noc 2017

Oslávil 90 rokov

Veľká noc prináša zábavu, šťastie a nekonečné Božie požehnanie.
Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari. Nech všetky tieto krásne veci
zavítajú aj do vašej rodiny a usídlia sa tam počas celého roka.
Prajem vám krásne veľkonočné sviatky!
Ing. Peter Marušinec

Nová Dubnica získala
hodnotné ocenenie

Mgr. Miroslav Zavacký s primátorom mesta pri preberaní cien.
Vo štvrtok 9. marca sa v kine
Panorex konalo podujatie
pod záštitou primátora mesta Nová Dubnica. Stretli sa
na ňom členovia a zástupcovia celoslovenskej detskej
organizácie FÉNIX.
Programom
sprevádzal
známy moderátor Patrik Her-

man, dlhoročný podporovateľ
FÉNIXU a hudobne všetkých
zabával spevák Martin Harich.
V rámci podujatia prebehlo
vyhlásenie výsledkov minuloročnej etapovej hry „Miesto,
kde žijem – obec priaznivá
pre deti“, ktorá sa týkala participácie – spolupráce medzi
miestnymi
samosprávami

a územnými organizáciami
Fénixu. Deti sa spoznávali
so samosprávou, primátormi
a starostami. Organizovali
rôzne podujatia pre členov Fénixu a pre verejnosť.
Detská organizácia Fénix
vznikla na Slovensku 5. apríla
1991 ako samostatné, nezávislé, nepolitické, dobrovoľné
občianske združenie detí, mládeže a dospelých s cieľom pomáhať deťom a mladým ľuďom
využívať svoj mimoškolský
a voľný čas zmysluplnou činnosťou.
Územná organizácia Detskej organizácie Fénix v Novej
Dubnici vznikla v januári 2009
z iniciatívy podtatranského
rodáka Miroslava Zavackého,
ktorý sa dlhoročne venuje práci s mládežou v oblasti turistiky a spoznávania rozličných
regiónov Slovenska. Členmi
našej organizácie sú predovšetkým deti zo všetkých novodubnických škôl, ale aj deti
z blízkeho okolia. Členmi organizácie sú však aj rodičia našich členov, ktorí pracujú ako

dobrovoľníci a vypomáhajú
ako vedúci základných kolektívov a pri organizovaní rôznych
podujatí, ktorých sa následne
aj aktívne zúčastňujú.
V roku 2016 detská organizácia FÉNIX oslávila 25. výročie,
preto bola spustená aj spomínaná etapová hra Miesto, kde
žijem. Hry, aktivity a úlohy sa
realizovali v 3 etapách, ktoré
sa uskutočnili od januára do
októbra 2016. Prvé miesto získalo mesto Nová Dubnica, na
druhom mieste sa umiestnilo
mesto Handlová a na treťom
Važec.
„Som milo prekvapený, že
mesto Nová Dubnica získalo takéto ocenenie, že ľudia,
ktorí sa zapojili do hlasovania nám prejavili dôveru
a dali tým najavo, že sa im
v našom meste dobre žije.
Som rád, že práca, ktorú sa
snažíme robiť má pozitívny
zmysel.“, dodal primátor mesta Ing. Peter Marušinec.
J. Bajzíková

Duchovné posolstvo: „Slovko pre manželov“
Zbaviť manželstvo spoločne stráveného času je rovnaké, ako zbaviť človeka vzduchu alebo rastlinu vody.
Niektoré rastliny to vydržia dlhšie než iné, ale v každom prípade uhynú. Spoločný čas si vyžaduje tri
rozhodnutia: 1. Treba ho plánovať / 2. Urobiť ho spoločnou prioritou / 3. Chrániť si ho.
(Nicky a Sila Lee: Kniha o manželstve)

Vdp. Jozef Sliepka na slávnostnej omši pri príležitosti osláv.
Okrúhle životné jubileum 90
rokov oslávil na Jozefa 19.
marca dôstojný pán Jozef
Sliepka. Primátor mesta Ing.
Peter Marušinec mu prišiel
zablahoželať s krásnou kyticou a popriať hlavne pevné
zdravie a veľa optimizmu do
ďalších rokov.
Na priateľskej návšteve nás
dobre uhostili a vypočuli
sme si zaujímavý životný príbeh pána Jozefa Sliepku:
„Narodil som sa 19. marca
1927 v Bánovciach nad Bebravou. Tu som strávil aj svoje
prvé roky života. 5 rokov som
tu navštevoval ľudovú školu
a v roku 1938 ma prijali do
prímy na gymnázium do
Trenčína. Už od malička som
túžil stať sa kňazom. Moji rodičia ma v tom podporovali.
Ako malý som u nás slúžieval
omše.
Po ukončení triedy kvinty

v Trenčíne som sa rozhodol
prestúpiť do Nitry a dokončiť si
zostávajúce tri roky štúdia na
tzv. Malom seminári. Bol to internát pre študentov, ktorí navštevovali štátne gymnázium
v Nitre, ale pripravovali sa aj
na pokračovanie štúdiom teológie. Na tieto roky spomínam
veľmi rád, až do roku 1944.Celý
môj siedmy ročník trval iba 2
mesiace. Mesiac som chodil
do školy pred Vianocami a keď
nás pustili domov na vianočné
prázdniny, po nich sme sa už
do školy nevrátili. Čas „dlhých
školských prázdnin“
kvôli
vojne som strávil u nás doma
v Bánovciach.
Maturoval som koncom júna
v roku 1946, rok po 2. svetovej
vojne. Po maturite som šiel na
bohoslovie, absolvoval som 6
semestrov na teológii v Nitre.
(pokračovanie na 2. strane)
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(pokračovanie z 1. strany)
Potom ma otec arcibiskup
Eduard Nécsey poslal do Bratislavy, aby som tam pokračoval v štúdiu a mohol si dorobiť
doktorát z teológie.
V roku 1951 sa mi mal môj
životný sen - vysviacka za kňaza - splniť. Aj moji rodičia už
boli nato prichystaní, kúpili mi
ornát, kalich, všetko čo k tomu
bolo treba. Ale pozvánka do
seminára mi neprišla. Miesto toho prišlo predvolanie na
odvod. Tri roky som strávil na
vojne.
Po návrate z vojny som nemal veľa možností. Musel som
sa hneď zamestnať. Dokončiť
si štúdium teológie nebolo
možné ani po niekoľkých pokusoch môjho snaženia.
Tak som sa zamestnal v Stavoindustrii v Dubnici nad Váhom a v roku 1955 som sa oženil. Bol som šťastne ženatý 37
rokov, mám 3 synov, vnúčatá
a aj pravnúčatá. V roku 1992
mi zomrela manželka na zlyhanie pečene a ostal som sám.
Po tejto udalosti sa mi v hlave premietla myšlienka: A čo
teraz, keď si ostal sám? Bol
to pre mňa šok. Tak som sa

rozhodol v 67–mich rokoch dokončiť si štúdium. 6. júna 1995
som bol vysvätený za diakona
a 1. októbra 1995 za kňaza. Po
vysvätení som bol poslaný do
Varína, kde som krátky čas aj
pôsobil a cestoval aj do ďalších
miest. V roku 2002 som dosiahol 75. rok svojho života a požiadal som o dôchodok a vrátil
sa späť do Novej Dubnice, kde
pôsobím až dodnes.“
Na aké obdobie svojho života
spomínate najradšej?
„Na svoje mladé študentské
roky, to bolo také najkrajšie
obdobie v mojom živote.“ Na
záver nášho rozhovoru dodal
už len pár slov: „Treba brať ten
život tak, ako to Pán Boh narežíruje, s pokorou vedieť všetko
prijať a držať si samozrejme
svoje zásady.“
Dôstojný pán Jozef Sliepka mal naozaj život bohatý na
zážitky a veľa ťažkých chvíľ,
ale aj čas naplnený šťastím.
K jeho okrúhlemu jubileu mu
chceme aj touto cestou popriať
hlavne veľa zdravia do ďalších
rokov života.

Prebiehajúce rekonštrukcie v našom meste

Obnova mestskej tržnice v roku 2017

Na rekonštrukcii mestskej tržnice sa poctivo pracuje.
Vedenie mesta Nová Dubnica v spolupráci so správcom
tržnice - Bytovým podnikom,
sa rozhodli v roku 2017 zrealizovať obnovu mestskej tržnice.

V týchto dňoch prebieha
vyčistenie strechy tržnice, vyčistenie a zreparovanie celého
systému odtokových žľabov
a samotných odtokov. Už sa
pracuje aj na zrekonštruovaní

Budova „Domu športu“,
v ktorom našli útočisko novodubnickí futbalisti, ale aj
milovníci malej celuloidovej
loptičky, bola skolaudovaná
a verejnosti odovzdaná do
užívania v roku 1964.

Futbalisti sa môžu tešiť z obnovených priestorov.

Žrebovanie
nájomných bytov

Ing. Jaroslav Šlesar
riaditeľ BP, m.p.o.
Nová Dubnica

Skutočnosť, že nebola nutná
potreba väčších investícií do
opravy objektu, poukazuje na
kvalitne odvedenú prácu stavbárov tej doby.
Prvou, ale zatiaľ poslednou
väčšou investíciou bolo vymaľovanie fasády budovy pred 10
rokmi pri príležitosti osláv polstoročia nášho mesta.
Po investíciách do športovej
haly a plavárne v minulých
rokoch, vedenie mesta v roz-

počte na rok 2017 vyčlenilo
ﬁnancie aj na rekonštrukciu
Domu športu. Začali sme
s rekonštrukciou spŕch, ktoré
využívajú prevažne futbalisti.
Nové sprchy, toalety, nový
obklad stien vo farbách mesta,
protišmyková dlažba, zvýšia
komfort v priestoroch šatní
pre domácich, ale aj futbalistov súpera.
Na celom objekte máme
ďalej v pláne vymeniť pôvodné
staré drevené okná za plastové, čím sa čiastočne zníži energetická náročnosť budovy.
Ing. Ján Krumpolec
vedúci oddelenia výstavby

Mestské zdravotné stredisko - rampa pre
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu

V priestoroch Kultúrnej besedy sa dňa 16. marca konalo žrebovanie nájomných bytov v polyfunkčnom bytovom
dome LETKA. Žrebovanie prebehlo za prítomnosti notárky
JUDr. Márie Zimanovej a prednostky Mestského úradu Ing.
Evy Lackovičovej. Všetkým nájomcom srdečne gratulujeme
a prajeme im spokojné bývanie.
J. Bajzíková

Už čoskoro tu bude vybudovaný bezbariérový prístup.

Žrebovanie nových nájomcov bytov.

vybudovania ochranných stien
okolo tržnice, čo však samotní
predávajúci odmietli.
Oslovili sme aj predávajúcich, resp. vlastníkov jednotlivých predajných stánkov na
tržnici, aby sa pridali k tejto
aktivite mesta a náterovo zrekonštruovali aj svoje vlastné
predajné stánky. Sme presvedčení, že tak ako mestu, aj samotným predávajúcim záleží
na vzhľade ich predajného
miesta a pridajú sa k tejto aktivite.
Naša tržnica je naďalej
jedna z najlepšie prevádzkovaných a fungujúcich tržníc
v regióne a preto si zaslúži,
aby dostala NOVÚ - OBNOVENÚ TVÁR.

Rekonštrukcia spŕch v budove Domu športu

J. Bajzíková

Na návšteve u vdp. Jozefa Sliepku.

náterových hmôt celej konštrukcie s pôvodnou farebnosťou. Aj stoly určené na predaj
dostanú nový náter. Prebehne
aj rekonštrukcia elektrickej inštalácie s novými svietidlami,
elektrickými zásuvkami pre
predávajúcich a natiahnutie
nových tieniacich plachiet.
Veríme, že kupujúci a samotní predávajúci pochopia,
že tieto práce sa nedajú robiť v zime a budú všestranne
vychádzať v ústrety ﬁrmám
realizujúcim
rekonštrukciu
tržnice. Aby obmedzenia boli
čo najmenšie, pracuje sa aj počas víkendov.
Novú tvár dostane aj vstupný portál do tržnice v modernejšom a efektnejšom svietiacom vyhotovení nápisu
MESTSKÁ TRŽNICA aj s erbom nášho mesta.
S predávajúcimi prebehlo
veľa diskusií, napr. o možnosti

Po dobrých skúsenostiach
s vybudovanou rampou pre
osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu do Kultúrnej
besedy, sa rozhodlo vedenie mesta Nová Dubnica so
správcom Bytového podniku, v týchto dňoch pristúpiť

k vybudovaniu takéhoto bezbariérového prístupu aj do
ambulancie kožnej lekárky
na mestskom zdravotnom
stredisku.
Mnohí starší občania a občania so zníženou pohyblivosťou,

ktorí sú nútení navštíviť túto
ambulanciu, isto túto iniciatívu privítajú. Cez tieto priestory sa budú môcť občania na
vozíku dostať aj do susednej
ambulancie, ktorej vchod je
pre nich pomerne úzky.
V týchto dňoch sa už rampa
vyrába. Spoločnosť TEKOS
v zmysle navrhnutého projektu vybuduje prístupovú plochu
a podporné múriky pre osadenie rampy. Následne bude
na uvedené plochy osadená
rampa pre osoby so zníženou
pohyblivosťou. Predpokladáme, že do konca apríla 2017 už
budú môcť pacienti uvedenú
rampu používať.
V nasledujúcom období plánujeme na zdravotnom stredisku aj výmenu vchodových
dverí za dvere s automatickým otváraním a zatváraním,
doplnené o nájazd pre imobilných pacientov a jednoduchší
prístup pre matky s kočiarikmi. Chceme investovať aj do
opravy i čalúnenia stoličiek v
jednotlivých čakárňach, obnovy orientačnej tabule a sociál-

nych zariadení.
Samozrejme, všetko závisí
od množstva ﬁnancií, ktoré
bude možné v rámci rozpočtu
mesta uvoľniť a množstva požiadaviek, do ktorých mesto
v týchto rokoch investuje - či
už sú to chodníky, zeleň, orez
stromov, deratizácia, prístupové cesty, opravy ciest, parkoviská a asfaltovanie plôch
vo vnútroblokoch, inžinierske
siete, obnova detských ihrísk,
autobusových zastávok, stavba letného kúpaliska, výstavba nájomných bytov a mnoho,
mnoho ďalších, pre život občanov nášho mesta potrebných
aktivít.
Ing. Jaroslav Šlesar
riaditeľ BP, m.p.o.
Nová Dubnica

www.novadubnica.sk
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Autor loga 60.
výročia nášho mesta
počas štúdia som sa venoval
a vypomáhal ako brigádnik
v malom graﬁckom štúdiu. Už
od mala ma to viedlo k dizajnu, pri ktorom som aj ostal a
stala sa z toho moja profesia.
Momentálne pracujem ako
graﬁcký dizajnér v celosvetovo uznávanej sklárskej spoločnosti RONA, a.s. v Lednických
Rovniach.“

Dominik Dávid - graﬁcký dizajnér.
Dominik Dávid, ktorý pochádza z Novej Dubnice sa
stal autorom loga 60. výročie
mesta Nová Dubnica. Zaujímalo nás, aký má vzťah
k svojmu rodnému mestu
a čo ho viedlo k tomu, aby sa
prihlásil ako dizajnér loga
mesta Nová Dubnica.
„Vzťah k Novej Dubnici
mám pozitívny, keďže som tu

prežil zatiaľ celý svoj život.
Myslím si, že aj keď je naše
mesto malé, tak má čo ponúknuť všetkým vekovým kategóriám.“
Čo si vyštudoval, čomu sa
venuješ?
„Vyštudoval som úplne odlišný odbor, v ktorom sa momentálne pohybujem. Ešte

Rozdelenie Rozdelenie
dotácii nadotácií
rok 2017
na rok
Oddiel

I.
0320

II.

Z čoho si vychádzal pri zostavovaní návrhu loga?
„Pri zostavovaní loga som
vychádzal z viacerých vecí.
Pri skicovaní prvých návrhov
som sa vždy snažil pripojiť určitú symboliku mesta. Nechcel
som, aby to bol len prázdny
graﬁcký prvok bez väčšieho
významu. Preto som zakomponoval do dizajnu loga budovu „slobodárne“, ktorú každý
Novodubničan pozná a automaticky si ju priradí k nášmu
mestu.“
A tak vzniklo originálne logo
k 60. výročiu mesta Nová Dubnica! Dominikovi ďakujeme za
jeho prácu a prajeme mu veľa
osobných a pracovných úspechov.

ZŠ na ulici Janka Kráľa
Základná škola na Ulici Janka Kráľa oznamuje rodičom budúcich prvákov, že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2017/2018 sa bude konať v dňoch 25. 4. 2017 (v utorok) a 26. 4. 2017 (v stredu)
v čase od 14:00 do 18:00 hod. v priestoroch školského klubu detí.
Zápis sa uskutoční pre všetky deti, ktoré k 31. 8. 2017 dovŕšia vek 6 rokov. Na zápis musia prísť
aj deti, ktoré mali odloženú povinnú školskú dochádzku v predchádzajúcom školskom roku aj deti,
ktorých rodičia zo závažných dôvodov uvažujú o odklade povinnej školskej dochádzky.
Na zápis je potrebné prísť s dieťaťom a priniesť:
- rodný list dieťaťa,
- občiansky preukaz zákonného zástupcu,
- v prípade zverenia dieťaťa do výchovy aj rozhodnutie štátneho orgánu.
Je vhodné, aby sa zápisu zúčastnili obaja rodičia (zákonní zástupcovia), pretože žiadosť o prijatie
dieťaťa do 1.ročníka podpisujú obaja.
V prípade choroby alebo iných závažných dôvodov je možné dohodnúť náhradný termín zápisu
telefonicky, prípadne e-mailom.

Materská škola na Ulici Petra Jilemnického
Riaditeľstvo Materskej školy na Ulici Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici, oznamuje rodičom detí, že zápis na školský rok 2017/2018 do materskej školy bude od 18. 4. do 15. 5. 2017 denne
v čase od 8:00 do 14:00 hod. v MŠ.
Prednostne sú prijaté deti:
- s odloženou školskou dochádzkou
- dovŕšili 5 rokov
- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

Súkromná základná škola
V dňoch 19. a 20. 4. 2017 od 15.00 do 17.00 hod. sa uskutoční v našej škole zápis do 1. ročníka. Dopoludnia organizujeme otvorené hodiny, môžete navštíviť vyučovací proces.
Prijímame len 20 detí a len 1 z nich integrované.
Viac o našej škole si prečítajte na stránke školy: www.szsndca.sk.
Súkromná základná škola, Ul. SNP 96/366, 01851 Nová Dubnica, skoladokoran@szsndca.edu.sk,
042/44 33 335, 0904 134 806.
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Spojená škola sv. Jána Bosca

Názov žiadateľa - dotácia z bež.rozpočtu

Ochrana pred požiarmi
Dobrovoľný hasičský zbor ND - Kolačín

Telovýchova a šport

výška
schválenej
dotácie 2017

3 150,00
3 150,00

27 200,00

Klub slovenských turistov Kolačín
KSD hokejbalové družstvo
Mestský klub stolného tenisu, N. Dca
MFK
MFK - letný tábor
OSA - Športová akadémia
Športový klub VICTORY STARS
Tenisový klub Nová Dubnica
TJ Družstevník Kolačín N. Dca
Aktivity DW Klub
HC Nová Dubnica pozemný hokej

III.

Občianske a záujmové združenia

0820
0820
0820
0820
0820

Dychový orchester a mažoretky N.Dca
Miešaný spevácky zbor N. Dca
Slovenský skauting 62. Zbor STRELKA, N. Dca
OVEČKOVO
Nová Dubnica Invest , s.r.o.

4 000,00
1 000,00
700,00
350,00
25 000,00

IV.

Náboženské a iné spoločenské služby

2 900,00

0840
0840
0840
0840
0840
0840

Klub paličkovanej čipky N. Dca
Detská organizácia FÉNIX N. Dubnica
Slovenský rybársky zväz, obv.org.2 - N. Dubnica
Združenie seleziánov - DOMKA
Únia žien Slovenska, N. Dca
Združenie občanov káblovej televízie IBV Miklovky

Vzdelávanie

09221 Spojená škola sv.J.Bosca

VI.

Zariadenie sociálnych služieb

1020

Združenie klubu dôchodcov

VII.

Sociálne zabezpečenie

1012
1012
1012
1012
1012
1012

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kolačín
Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica
Klub Venuša, N. Dubnica
Zväz sluchovo postihnutých ZO Ilava
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. Dubnica

SPOLU

Zápisy detí do 1. ročníka

J. Bajzíková

0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
0810
810
0810

V.

3

600,00
200,00
1 200,00
14 500,00
700,00
700,00
1 400,00
600,00
6 100,00
500,00
700,00

31 050,00

700,00
500,00
600,00
500,00
250,00
350,00

2 000,00
2 000,00

800,00
800,00

2 500,00
200,00
350,00
550,00
350,00
250,00
800,00

69 600,00

Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Jána Bosca oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka Základnej
školy pre školský rok 2017/2018 sa uskutoční v dňoch 4. a 5. apríla 2017 (utorok a streda) od 14:30 do
17:30 hod. v budove ZŠ.
Prosíme rodičov, aby na zápis prišli s dieťaťom a priniesli:
• občiansky preukaz
• rodný list dieťaťa
Kontakt: 042/44 32 382, zs@ssnd.sk, www.ssnd.sk.

Oznam oddelenia ŽP: Jarný zvoz konárov
Jarný zvoz konárov v našom meste je plánovaný na 24. - 28. apríla 2017 podľa rozpisu ulíc.
Preto Vás chceme dopredu požiadať, aby konáre z jarného rezu boli narezané na kratšie časti
cca. 1m dĺžky. Konáre neviažte prosím Vás drôtom! Nevykladajte iný odpad zo záhrad! Nebudeme
ho odvážať! Celé veľké konáre a neprimerané veľké množstvá konárov nebudú odvezené.
Konáre, ktoré už niektorí občania vyložili na verejné priestranstvá sú čiernymi skládkami a za
čiernu skládku hrozí bloková pokuta. Dobrou spoluprácou a dodržaním pokynov pri jarnom zvoze
konárov prispejete k čistote nášho mesta.
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SPEKTRUM

Marec 2017

Ocenená za vlastnú
tvorbu

Mestská knižnica prispela
k oslavám 60. výročia mesta
Jakalová.
Všetky práce ocenené i neocenené stáli za prečítanie.
Bolo vidno, že spomienky starých rodičov sú stále živé, že
si s láskou spomínajú na svoje
mesto, i keď nie vždy to mali
jednoduché. Aspoň krátka
ukážka z práce J. Jakalovej:
„Keby sa ma niekto opýtal na
to, čo by som si od Boha prial,
prial by som také detstvo, aké
som mal ja, dnešným deťom.
Oni nikdy neuvidia toto mesto
také, aké bolo vtedy. Ja som
ho videl. Doprial by som im tie
spomienky, ktoré mám ja.“
Kvíz - Čo vieš o svojom meste dopadol výborne.
Mestská knižnica v spolupráci s oddelením kultúry
a školami usporiadala pri
príležitosti 60. výročia vzniku mesta Nová Dubnica
hneď dve akcie, ktoré sme
prezentovali
14.
marca
v kine Panorex.

Soňa Kršková - členka JDS získala pekné ocenenie.
Krajská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku
Trenčín organizovala krajskú prehliadku v umeleckom
prednese poézie a prózy seniorov Trenčianskeho kraja.
Podujatie sa konalo na počesť 200. výročia narodenia
Jozefa Miloslava Hurbana. Do
súťaže sa zapojili neprofesionálni recitátori – záujemcovia

o umelecký prednes, ktorých
nominovali ich OO JDS.
Súťaže sa zúčastnila aj
naša Novodubničanka, členka Jednoty dôchodcov Soňa
Kršková, ktorá získala krásne
2. miesto za prednes vlastnej
tvorby v kategórii próza. Gratulujeme!

Vyhodnocovali a oceňovali
sme literárnu súťaž „Nová
Dubnica v spomienkach
starých rodičov“. Súťaž bola

vyhlásená v troch kategóriách
podľa veku pisateľov. Porota
v zložení Mgr. Holbová, Mgr.
Krejčiová, Mgr. Janičík vyberala z 35 prác, ktoré boli do
súťaže prihlásené. A nemali
to ľahké. Z ocenených, ktorí
si ceny prišli vyzdvihnúť na
pódium v kine Panorex, spomeniem len tých najlepších z
jednotlivých kategórií: Alexandra Peťovská, Ela Kučerová,
Emma Medlenová, Jasmína

sa o svojom meste, ktoré bude
oslavovať 60. narodeniny, dozvedeli čo najviac.
Akciu spríjemnilo i vystúpenie tanečnej skupiny StarDance z CVČ a moderátorka
Miriam Martináková.
Poďakovanie patrí i našim
sponzorom JKC s.r.o., Trenčín,
vydavateľstvu Ikar, Papiernictvu Zdena Miloševová a sladkou odmenu prispela Cukráreň – Ján Ihriský.
Marta Bieliková
vedúca knižnice

Vedomostným kvízom „Čo
vieš o rodnom meste“, pokračovalo dopoludnie v kine
Panorex. Štyria šikovní súťažiaci z každej školy predviedli
svoje vedomosti v otázkach
z histórie, prírodných podmienok,
športu,
kultúry
i súčasnosti Novej Dubnice.
Z publika ich povzbudzovali
spolužiaci a oni sa veru nedali zahanbiť. Na dvadsaťdva
položených otázok sme počuli
samé správne odpovede. Napokon boli víťazi všetci. No
a to bolo i naším cieľom, aby

Druhé rozprávkové CD je na svete!

J. Bajzíková

Oslavy MDŽ

Žiaci literárno-dramatického odboru vydali svoje už druhé CD.
Najstarší žiaci literárno - dramatického odboru vydali svoje druhé CD s rozprávkou pod názvom ROZPRÁVOČKA Z KUFRÍKA.
Okrem dramatického umenia na javisku sme sa rozhodli vyskúšať aj tvorbu rozhlasovej hry. Naše CD by už malo byť v každej škole
a škôlke v Novej Dubnici. Dúfame, že poteší ušká malých aj starších detí. A možno poslúži aj ako pomôcka pri téme rozhlasová hra.
Ak chcete, aby sa aj Vaše dieťa zabavilo pri našej rozprávke, CD máme aj pre Vás. Stačí sa opýtať v literárno - dramatickom odbore
Základnej umeleckej školy Štefana Baláža v Novej Dubnici. (najstarší žiaci LDO ZUŠ Š. Baláža)

WWW.
POCTIVAKLOBASA.SK

Primátor daroval každej žene kvietok k ich sviatku.
8. marec v kalendári patrí
už tradične všetkým ženám.
Už od začiatku 20. storočia je
tento dátum zapísaný ako Medzinárodný deň žien. V Novej
Dubnici sme si tento sviatok
pripomenuli v nedeľu 5. marca v kine Panorex, kde bol pre
všetky ženy pripravený veselý
kultúrny program. Hudobne
všetkých zabávala dvojica
Števo Hruštinec a Juraj Chlebana. Nechýbali ani humorné

scénky Števa Hruštinca, ktoré
všetkých veľmi pobavili.
Primátor mesta Ing. Peter
Marušinec
prítomným dámam vyjadril vďaku a úctu za
ich celoživotnú prácu a poprial
im, aby ich pohoda, porozumenie a najmä láska sprevádzali
na každom kroku. Na záver
potešil každú dámu krásnym
kvetom.
J. Bajzíková

KÚPITE V NAŠÍCH
ŠÍCH
PODNIKOVÝCH
H
PREDAJNIACH
H
NA VAŠOM STOLE NESMIE CHÝBAT !

POCTIVÁ KLOBÁSA

www.novadubnica.sk

FOTOREPORTÁŽ
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Aké boli tohtoročné fašiangy?
Jedným slovom „ výborné“! Hneď z rána prebudil občanov fašiangový sprievod masiek, ktorý prešiel z mestskej časti Kolačín až po Novú Dubnicu. Okrem Dychového orchestra
sa v sprievode objavili typické fašiangové masky, ktoré nám spestrili divadelníci z Omšenia a z divadla Bebčina. Nechýbali samozrejme ani občania, ktorí sa radi zapojili do veselého
hudobno – divadelného sprievodu. V priestoroch amﬁteátra sa už tradične konali hlavné fašiangové oslavy, o ktoré sa postarali na oddelení kultúry a športu mestského úradu. Na
občanov čakal pestrý kultúrny program, kde sa predstavili Trombitáši Štefánikovci, sestry Bacmaňákové, Veselé trio, či hudobná skupina Duo M. Nechýbala ani pravá zabíjačka od
mäsovýroby Ilavský, bohatá tombola za účasti primátora mesta Ing. Petra Marušinca a zábavné hry a súťaže pre Novodubničanov. Pre všetkých sa podávalo pečené prasiatko za
symbolické jedno euro za porciu (s dotáciou mesta). Organizátori ďakujú všetkým, ktorí svojimi nápadmi, ochotou a prácou prispeli k tomu, že FAŠIANGY 2017 sa v našom meste
vydarili k spokojnosti všetkých účastníkov. J. Bajzíková

MÁME PRE TEBA MIESTO:
SKLADNÍK/ČKA KOMPLETÁCIE TOVARU
LC NEMŠOVÁ

Viac informácií na www.lidl.sk

sekcia Kariéra
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KULTÚRA / POZVÁNKY
NECHAJTE SA POZVAŤ

VEĽKONOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
Nedeľa 9. apríla o 14:00 hod.
vestibul kina Panorex

Nová Dubnica žije kultúrou
PRVOMÁJOVÉ OSLAVY

Marec 2017
FOTOREPORTÁŽ

STAVANIE MÁJOV
OSLAVA 13. VÝROČIA VSTUPU DO EÚ
Nedeľa 30. apríla
17:00 hod.: koncert dychovej hudby, stavanie májov - Kolačín,
IBV Miklovky
18.00 hod.: koncert dychovej hudby, stavanie májov - Mierové
námestie
20.00 hod.: koncert Dychový orchester a mažoretky - Mierové
námestie / príhovor primátora Ing. Petra Marušinca / lampiónový sprievod / ohňostroj

Dňa 5. marca sa konala v kine Panorex vernisáž výstavy
Miriam Tancerová – Láska je môj pohyb.

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče,
veľkonočné a jarné dekorácie alebo veľkonočné špeciality. Organizuje odd. kultúry MsÚ v spolupráci so školami, školskými
zariadeniami mesta a umeleckými remeselníkmi. Súčasťou tvorivých dielní bude aj workshop aranžovania kvetín pod vedením
Darinky Mišovcovej z Kvetinárstva Panorex, určený pre deti aj
dospelých.

DIVADLO JAJA: HLÚPE KURA
Nedeľa 9. apríla o 15:00 hod.
kino Panorex

Poďakovať sa za celoživotnú prácu p. Tancerovej prišiel aj
primátor mesta.

PRVOMÁJOVÉ PREDAJNÉ TRHY
Pondelok 1. mája v čase 7.00 - 15.00 hod.
Mierové námestie a Ul. P. Jilemnického

Deti sa zábavnou formou dozvedia o fantastických prírodných
úkazoch: ako prichádzajú na svet kuriatka, prečo húseničky cez
zimu spinkajú, čo sa im sníva a všeličo iné…
Hlúpe kuriatko neposlúcha svoju mamičku a utečie jej do sveta.
Stretne veľa zvieratiek a samé na vlastnej koži sa presvedčí, že
“mamička mala pravdu“. Vstupné: 1,50 €.

BUDEME VYŠÍVAŤ NOVODUBNICKÉ
OZDOBNÉ PRVKY
1. apríla 2017 od 14:00 hod.
Kultúrna beseda

Na výstavu prišla zaspievať spevácka skupina KRAJKA
z Trenčína.

KOLORIT NOVODUBNICKÝCH
ORNAMENTOV, GRAFÍT A MOZAIOK
9. – 21. apríla 2017
vestibul kina Panorex

Príprava rámu na vyšívanie, ako správne napnúť látku, kreslenie vzorov i správny výber ihly, to budú prvé kroky, ktorými
lektorka Mgr. Art. Ľubomíra Abrahámová, odborná asistentka
na AVU Bratislava, prevedie účastníčky trojhodinového kurzu v
sobotu 1. apríla od 14:00 -17:00 hod. v Kultúrnej besede. Budeme
vyšívať motívy ozdobných prvkov, ktoré sa nachádzajú na budovách v Novej Dubnici na tričká, tašky a vankúše. Záujemkyne sa
môžu nahlásiť do 30. 3. na oddelení kultúry MsÚ, tel. 0424433484.
Kurz je bezplatný. Materiál a pomôcky zabezpečí oddelenie kultúry.
E. Kebísková
Pri výzdobe najkrajších budov Novej Dubnice čerpali stavitelia
v 50. a 60. rokoch z nepreberného bohatstva ľudovej tvorivosti.
A práve na tieto ozdobné prvky sa zamerali vo svojich prácach
žiaci novodubnických základných škôl. Výstavu si môžete pozrieť od 9. – 16. 4 od 10:00 – 17:00 hod. a od 17. - 21. 4. vám výstavu
otvoria na požiadanie pracovníci oddelenia kultúry MsÚ. Výstava sa koná pri príležitosti 60. výročia mesta Nová Dubnica.
Informácie o predstavení, predpredaj vstupeniek: oddelenie
kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484,kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk
Tešíme sa na vás na podujatiach oddelenia kultúry a športu!

MDŽ – kino Panorex sa zaplnilo do posledného miestečka.
Všetky ženy výborne pobavil spevák a dobrý zabávač Števo
Hruštinec.

Spoločenská kronika
Narodili sa nám zlatíčka:
Magdaléna Grocíková, Jakub Kubaščík, Stela Reptová,
Adam Hošták, Bruno Macháč, Sharon Zara Štefke.
Opustili nás:
František Korb, Helena Gurínová, Štefan Dudáš, Jozef
Topák, Eduard Sousedík, Magdaléna Lhotská, Lubomír
Gabrhel, Alena Martišová, Zdeňka Šmatlaková, Anna
Chvasteková.

Filmový festival Expedičná kamera, ktorý sa konal 9. 3. 2017
obsahoval zaujímavé ﬁlmy. Aj tento rok ľudia odchádzali
z festivalu spokojní a tešia sa na ďalší ročník.

www.novadubnica.sk
POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398
- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA
- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY
PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE
- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA
Prevádzka:
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica
(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

KOMPLETNÉÉ POHREBNÉÉ SLUŽBY
Ž NA JEDNOM MIESTE
STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM

(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE
NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586
Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

OZNAMY
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Spomienky a poďakovania
Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustil náš otec, manžel a dedko Miloslav Vlach.
Len sviečku horiacu a krásnu kyticu ti môžeme
na hrob dať, chvíľu postáť a s láskou spomínať.
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra
s rodinami.
Jaroslav Krška
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme pri
tebe každý deň. Dňa 14. 2. uplynulo 10 rokov od
smrti nášho drahého otca, brata, švagra a dedka
Jaroslava Kršku. S láskou na neho spomína celá
rodina.

Margita Klištincová
Dňa 15. februára uplynul rok, čo nás navždy opustila naša manželka, mama, babka a prababka
Margita Klištincová. S láskou a úctou spomínajú
manžel, dcéra Jana, syn Peter, sestra Viera s rodinami.

Ing. Rudolf Živčic
Dňa 17. 2. 2017 je to už 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pradedko
Ing. Rudolf Živčic. S láskou spomína rodina Živčicová.

Rudolf Reisenauer
Dňa 26. februára sme si pripomenuli siedme
smutné výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca a dedka Rudolfa Reisenauera. S láskou
spomína manželka, dcéra Jarka s manželom
a deťmi, zať Peter s deťmi. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Miroslav Boko
„Neplačte, že som odišiel, ten nebeský pokoj mi
prajte, len večné svetlo spomienky mi stále zachovajte.“ Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, známym, susedom, ktorí sa dňa
23. decembra 2016 prišli rozlúčiť s našim drahým
a milovaným manželom, otcom, synom, bratom,
strýkom Miroslavom Bokom, ktorý nás opustil po
dlhej a ťažkej chorobe vo veku 63 rokov. Ďakujeme
za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary. Poďakovanie patrí za dôstojnú rozlúčku don Petrovi
Šinčíkovi. Smútiaca rodina - matka, manželka, syn
s rodinou, sestra a brat s rodinami.
Alžbeta Macejechová
Dňa 2. 2. uplynuli 3 smutné roky, kedy nás navždy
opustila naša drahá manželka, milujúca matka
a starostlivá babička Alžbeta Macejechová. Kto
ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra
Martinka, synovia Ján a Peter s rodinami.
Štefan Dudáš
Ďakujeme za účasť, kvetinové dary a prejavenú
sústrasť rodine, priateľom, známym, susedom
a kolegom z práce, ktorí sa dňa 22. februára 2017
prišli rozlúčiť s milovaným manželom, tatinkom
a dedkom Štefanom Dudášom. Manželka Emília,
dcéry Daniela a Ivana s rodinami. Poďakovanie
patrí aj Zboru pre občianske záležitosti v Novej
Dubnici a pohrebnej službe pána Kondela za
dôstojnú rozlúčku.
Albín Gajdoš
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých,
čo sme mali radi. Dňa 21. 2. 2017 si pripomíname
2. výročie úmrtia manžela, otca a dedka Albína
Gajdoša. Spomíname, manželka, deti s rodinami
a ostatná rodina.

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

Z bloku mestskej polície
V dňoch 01. 02. 2017, 10. 02.
2017 a 14. 02. 2017 sa neznámy
muž v bytových domoch na ul.
Pribinove sady, Sady Cyrila
a Metoda, SNP a J. Kráľa
vydával za pracovníka elektrární, povereného kontrolou
technického stavu vypínačov a
zásuviek. Po vpustení do bytov
v troch prípadoch zinkasoval
od majiteľov za vykonanú prácu
hotovosť, pričom bolo následne
zistené, že muž iba využil ich
dôverčivosť. Mestská polícia
v tejto súvislosti opätovne upozorňuje hlavne starších, aby
do svojich príbytkov nevpúšťali neznámych ľudí. V prípade
zamestnancov elektrární, plynární a vodární sú ich návštevy vopred oznámené, zamestnanci sú vybavení preukazom
príslušnej inštitúcie a zároveň
si tieto inštitúcie nikdy nežia-

dajú peniaze v hotovosti prostredníctvom svojich zástupcov
ani nerealizujú žiadne platby
v hotovosti u vás doma.
Mestská polícia žiada majiteľov psov, aby pri vodení psov
dodržiavali povinnosť upratovania verejných priestranstiev
po znečistení psom a zároveň
neponechávali svojich psov
bez dozoru na verejnom priestranstve uviazaných a bez
náhubku, nakoľko v poslednom
období stúpa počet oznámení
týkajúcich sa porušenia VZN
č. 15/2008 o niektorých podmienkach držania psov a vedení evidencie na území mesta
Nová Dubnica. Rešpektovaním
uvedených povinností sa predíde udeľovaniu vysokých pokút
a zároveň sa zlepší čistota ulíc,
parkov a detských ihrísk.

Letné kúpalisko
Nová Dubnica

Hladáme praconíkov
Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. prijme
pre prevádzku letného kúpaliska v Novej
Dubnici nasledujúcich zamestnancov:
- plavčíkov
- pracovníkov do objektu občerstvenia a nápojov
- pracovníka do pokladne
- upratovačky
Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com
V prípade záujmu volajte na t.č. 0918/ 323 274

Božena Kajanová a Štefan Kajan
Dňa 21. januára uplynulo 5 rokov, čo nás navždy
opustila naša mamička, babka a prababka Božena Kajanová a 25. februára uplynulo 8 rokov, čo
nás navždy opustil náš otecko, dedko a pradedko
Štefan Kajan. Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry so svojimi rodinami.

Ivan Kaššák
Dňa 22. februára uplynulo 30 rokov, čo nás navždy
opustil milovaný manžel a otec Ivan Kaššák. Kto
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Jolana Punová a František Puna
Dňa 6. 11. 2016 uplynulo 40 rokov, čo nás navždy
opustila naša milovaná mamička, babička a prababička Jolana Punová, rod. Zrotková a 2. 2. 2017
uplynulo 20 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko František Puna.
Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Emília Bernsteinová
Dňa 21. 3. uplynulo už 30 rokov, odkedy nás navždy opustila milovaná teta a pani učiteľka Emília
Bernsteinová, rod. Tomaníková. Kto ste ju poznali
a mali radi, venujte jej prosím, tichú spomienku.
S láskou spomínajú neter Majka s rodinou.

Oznam: Vydávanie rozhodnutí o daniach / Úhrada nedoplatkov
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým daňovníkom, že od 10. apríla 2017 (pondelok) začne s vydávaním rozhodnutí
- daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad (ďalej len rozhodnutia). Rozhodnutia si budú môcť občania vyzdvihnúť v zasadačke mestského úradu a to v čase:
Pondelok, utorok, štvrtok: 08.00 hod. – 11.30 hod. / 12.30 hod. – 15.00 hod.
Streda: 08.00 hod. – 11.30 hod. / 12.30 hod. – 16.30 hod.
Piatok: 08.00 hod. – 11.30 hod. / 12.30 hod. – 13.30 hod.
Občanom mestskej časti Kolačín budú vydávané rozhodnutia dňa 11. mája 2017 (štvrtok) od 08.00 hod. do 15.00 hod. v Kultúrnom
dome mestskej časti Kolačín. Dane a poplatky za komunálny odpad budú môcť zaplatiť až po prevzatí rozhodnutia, ktoré je potrebné
predložiť pri platení v hotovosti do pokladne MsÚ.
Občanom, ktorí si rozhodnutia neprevezmú, budeme tieto doručovať do vlastných rúk v 2. polovici mája 2017.

Aj v roku 2017 Mesto Nová Dubnica ako správca miestnych daní pristúpi k vymáhaniu nedoplatkov na daniach a komunálnom odpade. Dlžníkom sú doručované pred-exekučné výzvy na zaplatenie nedoplatku na dani z nehnuteľnosti a poplatku za
komunálny odpad.
Mesto zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam daňových dlžníkov fyzických osôb, fyzických osôb podnikateľov a tiež právnických osôb. Zverejnení boli tí dlžníci, ktorí mali podľa § 52 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) nedoplatok nad
160 eur u fyzickej osoby a 1 600 eur u právnickej osoby.
V tejto súvislosti pripomíname, že exekučným konaním sa vymáhaná suma zvyšuje o trovy exekúcie. Žiadame všetkých daňovníkov,
aby si svoje záväzky voči mestu za rok 2016 vyrovnali v čo najkratšom čase.
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OZTK Považská Bystrica oceňoval

Zaslúžilý funkcionár telovýchovy S. Klimovský.
Na začiatku tohto roka sa
zišli športovci okresov PB,
PU a IL na tradičnom plese športovcov v Lednických
Rovniach, aby ocenili najúspešnejších
jednotlivcov,
kolektívy, zaslúžilých a jubilujúcich funkcionárov.
Odbornú komisiu zaujali
aj občania Novej Dubnice. Je
chvályhodné, že titulom „zaslúžilý funkcionár telovýcho-

vy„ bola ocenená dlhoročná
činnosť bývalého tajomníka
TJ Slovan ZVS Stanislava Klimovského. Túto funkciu vykonával v rozvojových rokoch telovýchovy 1974 – 1993. Činnosť
bola zameraná na mládež, pre
ktorú bolo nutné vytvoriť podmienky na zdokonaľovanie ich
záujmov 9-tich druhov športov.
Ťažko získavané investície
boli prospešne využité, o čom
svedčilo aj množstvo význam-

ných úspechov. Spomenúť
možno napr. širokú atletickú
liaheň, prenikavé úspechy
dievčenskej a ženskej hádzanej. Pekné úspechy dosahoval
pozemný hokej, plávanie aj
gymnastika. Dlhoročnú tradíciu zaznamenal aj stolný
tenis, najmä v období fungovania špecializovanej stolnotenisovej herne. Spoločenskou
udalosťou týchto rokov boli
najmä futbalové zápasy od žiakov až po mužov. Aj Stanislav
Klimovský bol jedným z mužov
v pozadí týchto úspechov. Právom je mu možné zablahoželať
k zaslúženému oceneniu.
V dnešných, v mnohých
smeroch ešte zložitejších podmienkach, šport v Novej Dubnici žije najmä vďaka podpore
a pochopeniu predstaviteľov
mesta, sponzorov a mnohých nadšencov. Výsledkom
sú úspechy, najmä mládeže
v rôznych druhoch športov.
Tie neunikli ani zainteresovaným odborníkom OZTK. Pre
nás je potešiteľné, že výkony
nádejnej stolnej tenistky mladšej žiačky Laury Vinczeovej
ich zaujali natoľko, že práve ju
vybrali z mnohých úspešných

a vyhlásili ju za „talent roka
2016.“ Ich výrok je vyjadrením
istých daností avšak súčasne
zaväzujúci k ešte poctivejšiemu prístupu k tréningu, aby
bola aj v budúcnosti schopná
konkurovať hráčkam s lepšími
podmienkami. Aj jej treba zablahoželať a popriať veľa pevnej vôle, síl a šťastia, pretože
ako všetci veríme, je ešte len
na začiatku dlhej cesty.
M. Ondřejíček

Talent roka L. Vinczeová.

Ženy si opäť
zahrali bowling
Členky ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici si vo
štvrtok 23. februára zmerali
sily na bowlingových dráhach v ZLATEJ REŤAZI.
Treba povedať, že tradičný fašiangový turnaj sa opäť
vydaril. Tie, ktorým to zdravie dovolilo, si mali možnosť
pretiahnuť svaly na rukách
i na nohách. Ďalšie členky ich
povzbudzovali, posedeli si pri
občerstvení, vymieňali si skúsenosti ako pripraviť výborné
šišky, fánky a ďalšie fašiangové
dobroty.
Skôr než sa súťažiace pustili
do zápolenia, turnaj otvorila
a všetkých privítala predsedníčka ZO ÚŽS Marta Babuková. Zaželala im veľa športových úspechov a pre inšpiráciu
pripomenula, že tri najlepšie hráčky dostanú diplomy
a symbolické ceny. Súťažiace
vytvorili dve družstvá a jednotlivci sa snažili dosiahnuť čo
najlepšie výsledky.
Viaceré ženy mali v tomto
športe svoju životnú premié-

ru a bowling nikdy nehrali.
Postupne však prišli hráčky
tomuto športu na chuť.
Prekvapením turnaja bolo,
že najlepšie sa darilo práve
hráčkam, ktoré s bowlingom
veľa skúseností nemali. Skvelý
výsledok dosiahla a za svoje
presné hody prvé miesto získala V. Živčicová, v napínavom
súboji nakoniec získala druhú
priečku M. Kubicová. Svoju
premiéru si užívala D. Bitterová, ktorá porazila aj skúsenejšie hráčky a obsadila tretie
miesto.
Pochvala však patrí aj ďalším hráčkam, lebo navzájom
ich delilo iba pár bodov. Tri
najlepšie si prevzali ocenenie
a potom si ešte všetci spoločne
posedeli v družnej debate.
Zhodli sa na tom, že už teraz
sa na ďalší ročník fašiangového turnaja v bowlingu tešia.
M. Babuková

26000m2
Miesto pre plnohodnotný život
Koncept novej rodinnej štvrte bol starostlivo navrhnutý s dôrazom na harmóniu s okolitou prírodou a na zachovanie jej
prirodzeného rytmu.
Váš rytmus je pre nás takisto dôležitý a preto sme vyčlenili
značnú časť územia pre voľnočasové aktivity, šport či zábavu.

Sociálna zóna
Škôlka a klubovňa
Okrem ubytovania, reštaurácie, kaviarní či športovísk, bude
centrum miestom pre bohaté spoločenské vyžitie. O Vaše
ratolesti sa radi postarajú v materskej škole, zriadenej v širokých priestoroch penziónu. Škôlka bude zameraná na aktivity
v prírode, ako aj rozvoj prirodzeného detského poznania či
objavovania.

Cyklotrasy
Súčasťou územia budú tri cyklokrosové dráhy pre deti, mládež
aj dospelých. Pripravované cyklotrasy sú navrhnuté pre uspokojenie širokého spektra návštevníkov, od tých, čo preferujú
pohodlnú jazdu prírodou, až po vyhľadávačov adrenalínu.

Sociálna zóna bude miestom, kde si môžete vychutnať rannú
kávičku s výhľadom na Vršatec, zahrať si s priateľmi kolky,
alebo sa po náročnom dni odreagovať vo wellness centre.

Tanec pod hviezdami
Priaznivci tanečnej zábavy sa iste potešia obnoveniu tanečného parketu priamo pod holým nebom na tom istom mieste,
ako si ho niektorí pamätajú z čias bývalého Salaša. Spoločenskej zábave dodá tu správnu atmosféru prekrásny výhľad na
okolitú krajinu.

Hlavné centrum sociálnej zóny – penzión Medové lúky, je vo fáze schvaľovania
územného rozhodnutia. Viac informácií uverejníme po obdržaní stavebného povolenia.

www.medoveluky.sk
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