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Všetko najlepšie,
Aj napriek obmedzeniam
napredujeme v rozvoji nášho mesta milí učitelia
Prešli tri mesiace od osláv
nového roka a stále sa trápime s pandémiou a obmedzeniami bežného života.
Od jej vypuknutia naše deti
nechodili do školy, vyučovanie prebiehalo dištančne
s obmedzeným počtom vyučovacích hodín. Mnohým chýba
každodenný džavot na chodbách škôl.
Preto aj napriek prebiehajúcej pandémii sme sa spolu
s okolitými mestami rozhodli
otvoriť prevádzky školských
a predškolských zariadení
podľa pokynov, ktoré nám
dalo ministerstvo školstva.
Reakcie rodičov boli pozitívne, ale aj negatívne. Pri
týchto rozhodnutiach sme
veľa komunikovali s detskými
lekármi, riaditeľmi okolitých
nemocníc a vyhodnocovali
sme situáciu na týždennej
báze, aj na základe výsledkov
testovania MOM-iek z nášho
regiónu.
Nikto z nás nechcel nič

podceniť a naše rozhodnutia
neboli ľahké, sám som otcom
dvoch detí, ktorých sa týka
prezenčná školská dochádzka a o to zodpovednejšie bolo
rozhodovanie.
Zabezpečili sme dostatočné hygienické a ochranné
pomôcky pre všetky školské
zariadenia v meste, poskytli
sme možnosť dať deti otestovať formou slinových testov
(aj vďaka daru od spoločnosti
ENICS) a samozrejme pravidelne monitorujeme a vyhodnocujeme prípadné riziká
ochorenia.
Mnohé opatrenia prijaté
hlavným hygienikom vyvolávajú rozkol medzi ľuďmi. Ako
mesto sme robili najmä kroky
k prevencii ochorenia u najstarších obyvateľov mesta,
distribuovali sme respirátory,
rúška a pre občanov nad 80
rokov aj vitamíny.
Aj
napriek
aktuálnej
situácii sme spustili jednu
z najvýznamnejších investícii

v meste, a to rekonštrukciu
a obnovu kina Panorex. Práce
napredujú zatiaľ bez väčších
problémov a časový harmonogram prác je bez meškania.
Medzi ďalšie investície
v meste v najbližších dňoch
bude začiatok výstavby nového zariadenia pre seniorov,
kde prebiehajú prípravné
práce. Okrem toho plánujeme
obnovu asfaltových povrchov
na Miklovkách, časť asfaltov
medzi garážami pri čínskom
múre, chodník pri čínskom
múre z vnútornej strany dvora
v časti, kde prebieha rekonštrukcia a zateplenie a tiež
obnova asfaltového chodníka
pred domom číslo 4 na Ulici
Jilemnického.
Z hľadiska odpadového hospodárstva pribudnú na našich
stojiskách pred domami aj nádoby na BRO (biologicky rozložiteľný odpad) alebo kompostéry, nádoby na kuchynské
oleje. Začneme s budovaním
nových stojísk na kontajnery,
a to od domu číslo 70 na Ulici

SNP.
Pred Vianocami nás opäť
nemilo prekvapilo zaplavenie
strojovne letného kúpaliska.
Momentálne prebiehajú práce na úprave potoka po celej
dĺžke od školy až po koniec
garáží a tiež v okolí záhradkárskych osád. V najbližších
týždňoch budeme pracovať na
odstránení následkov týchto
udalostí tak, aby prevádzka
letného kúpaliska bola pripravená pre prípadné spustenie
sezóny.

Vážené pani učiteľky, páni
učitelia, dovoľte mi, aspoň
touto cestou, pozdraviť vás
pri príležitosti Dňa učiteľov.
Spisovateľ Ch. F. Browne
povedal, že „Priemerný učiteľ
rozpráva, dobrý učiteľ vysvetľuje, výborný učiteľ ukazuje,
najlepší učiteľ inšpiruje.“
Určite mi dáte za pravdu,
že žiakom nestačí učivo odprezentovať, ale nájsť spôsoby, ako ich zaujať a prebudiť
v nich, či skôr neuhasiť, túžbu
po poznávaní. Vy najlepšie
viete, že v práci s deťmi a mládežou nestačí len odovzdávať
vedomosti, ale oveľa dôležitejšie, ale aj náročnejšie je
pomáhať im rozvíjať ich ľudskosť, empatiu, čestnosť a ďalšie vlastnosti, ktoré si vážime
a hľadáme v lekároch, politikoch, podnikateľoch, sudcoch
či susedoch. A to je neľahká
výzva.
Ďakujeme vám za vašu

prácu, ktorá je, v ostatnom
roku, navyše komplikovaná
pandémiou a prijatými obmedzeniami. Počas tohto roka
ste museli nájsť nový systém
práce svojej aj svojich žiakov.
Dištančné štúdium nenahradí
osobný kontakt, priame vnímanie učiteľa a žiaka, ktoré
je obzvlášť dôležité v prvých
školských rokoch, ale ukázalo
sa nenahraditeľné aj pre staršie deti a študentov.
Dovoľujem si pozdraviť aj
bývalých pedagógov - seniorov, ktorí už nie sú aktívni
v školstve a poďakovať im za
všetko dobré, čo vštepili do
hláv a sŕdc svojich zverencov.
Všetkým vám prajem v prvom rade pevné zdravie, odolnosť fyzickú, ale aj psychickú,
odvahu a odhodlanosť byť pre
svojich žiakov a študentov inšpiráciou, ľuďmi, na ktorých
sa nezabúda.
Peter Marušinec

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Nech posolstvo veľkonočných sviatkov prinesie do vašich dní odpustenie,
pokoj, vzájomnú lásku a nádej.
Prajeme vám mnoho zdravia, slnka a sviežej jarnej energie.

31. marec 2021 je posledný deň,
kedy sa môžete sami elektronicky sčítať.
Kliknite na www.scitanie.sk

Slovko pre manželov
V manželstve je dobré starať sa o radosť z lásky. Radosť
spôsobuje potešenie a umožňuje nájsť chuť byť spolu aj vo fázach
života, v ktorých pôžitok vyhasína. Manželstvo je nevyhnutná
kombinácia radostí a námah, napätí a uvoľnení, trápení a
oslobodení, uspokojení a hľadaní, nepríjemností a potešení.
Priateľstvo podnecuje manželov, aby sa starali jeden o druhého
tým, že si preukazujú vzájomnú pomoc a službu.
Štefan Wallner, SDB
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Opustil nás významný
Novodubničan Jozef Buday

Rozdelenie dotácií
pre rok 2021
Mesto Nová Dubnica formou
poskytnutia dotácií každoročne podporuje všeobecne
prospešné služby a prispieva na rozvoj verejnoprospešných cieľov, neziskových
organizácií a občianskych
združení.
Mestu Nová Dubnica bolo
v stanovenom termíne do 15.
11. 2020 podaných 20 žiadostí
od občianskych, záujmových
združení a neziskových organizácií o dotáciu z rozpočtu
mesta na rok 2021. Počet žiadostí sa oproti rovnakému
obdobiu minulého roka znížil,
zmenila sa aj štruktúra žiadateľov. Niektoré z organizácií
nevyužili možnosť požiadať
o podporu mesta na tento rok
aj s ohľadom na pretrvávajúcu

pandemickú situáciu na Slovensku, naopak o finančnú
pomoc formou dotácie požiadala jedna nová organizácia.
Všetky žiadosti boli predmetom prejednávania v príslušných odborných komisiách,
a to v komisii kultúry, komisii
mládeže a športu, v komisii
sociálno-zdravotno-bytovej
a finančnej a majetkovej komisii. Po ich prerokovaní boli
s doporučením výšky finančných prostriedkov predložené
na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré rozdelenie
dotácií na rok 2021 schválilo
dňa 24. 02. 2021 Uznesením
č. 5 tak, ako je uvedené nasledovnej tabuľke.
Danka Šišková

Na konci februára nás zasiahla správa o úmrtí docenta Jozefa Budaya, ktorý
zomrel po krátkej a ťažkej
chorobe dňa 27. februára vo
veku nedožitých 70 rokov.
Dr. h. c., doc. Ing. Jozef
Buday, CSc. bol dlhoročný
generálny riaditeľ EVPÚ,
a.s., významný priemyselný
výskumník. Štúdium v odbore Elektrotechnológia – experimentálna
elektrofyzika
na SVŠT v Bratislave ukončil
v roku 1974. V roku 1990 získal
vedeckú hodnosť CSc. na Vysokej škole dopravy a spojov
v Žiline, v roku 2007 sa habilitoval na Žilinskej univerzite za
docenta.

V bývalom ZŤS-EVÚ pracoval od roku 1974, v priebehu
rokov sa vďaka svojim odborným vedomostiam, skúsenostiam a práci postupne vypracoval na generálneho riaditeľa
EVPÚ, a.s. Bol členom viacerých vedeckých univerzitných
rád, je autorom takmer 50 vedeckých prác, bol riešiteľom
mnohých výskumných úloh
a štúdií, autorom 14 patentov
a 22 úžitkových vzorov, pôsobil ako prezident Zväzu priemyselných a výskumných
a vývojových organizácií
(ZPVVO).
V roku 2012 mu prezident
Slovenska Ivan Gašparovič
udelil Pribinov kríž I. triedy za
zásluhy o hospodársky rozvoj
Slovenskej republiky a najmä
za zásluhy o zvyšovanie konkurenčnej schopnosti priemyslu Slovenska v oblasti
elektrotechniky.

Bol hrdý Novodubničan.
V tomto meste žil od roku 1974.
Jeseň života chcel stráviť na
vidieku, kde býval až posledné 3-4 roky, pričom si trvalé
bydlisko nezmenil. Bol iniciátorom a gestorom partnerskej
spolupráce EVPÚ, a.s. a Mesta
Nová Dubnica s ruským mestom Dubna – významným
vedeckým centrom. Zaslúžil
sa o to, že tento projekt na
úrovni vedení miest, spoločností výskumu a vývoja, škôl,
vzájomných výmenných pobytov je dodnes (mimo obdobia pandémie) veľmi aktívny
a prínosný.
V našej pamäti zostane ako
múdry a skromný človek, ktorý sa tešil z maličkostí, ako
bolo jeho včelstvo, úroda ovocia, ale aj z morálneho ocenenia jeho zamestnancov, ktorí
vyrastali vo firme. Celý svoj
aktívny život obetoval prá-

ci pre firmu a ako prezident
ZPVVO aj pre Slovensko, kde
sa snažil budovať a udržať základňu priemyslu a výskumu
na Slovensku. Veľmi mu záležalo na tom, aby sa tu otváral
priestor pre šikovných mladých ľudí, ktorí budú tvoriť
a pracovať na Slovensku, pre
našu krajinu.
Česť jeho pamiatke.
Marek Franko, EVPÚ
Mesto Nová Dubnica ďakuje docentovi Jozefovi
Budayovi za jeho prácu
a zásluhy na poli priemyselného výskumu, vývoja
a výroby. Jeho dielo je veľkým prínosom pre naše
mesto i región.
Zároveň si dovoľujeme
vyjadriť pozostalým hlbokú
úprimnú sústrasť.

Ako ďalej so sčítaním
v Novej Dubnici ?
Od 15. 2. 2021 do 31. 3. 2021
prebiehalo
elektronické
sčítanie obyvateľov. Povinnosť sčítať sa vyplnením
sčítacieho formulára mali
všetci obyvatelia Slovenskej
republiky. Teda každý, kto
má v Slovenskej republike
trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Aj občan
Európskej únie, ktorý má
na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.
Ku dňu 26. 3. 2021 sa na

Dane plaťte prednostne
internetbankingom
V ostatnom čísle Novodubnických zvestí sme vás informovali o príprave rozhodnutí
na daň z nehnuteľností, daň
za psa a poplatku za komunálny odpad. Aj v tomto roku
budú rozhodnutia distribuované do poštovej schránky. Spolu s rozhodnutím obdržia občania aj informáciu
o spôsobe vrátenia podpísanej
doručenky a o spôsobe úhrady
dane a poplatku.
Vzhľadom na súčasnú
pretrvávajúcu epidemiologickú situáciu sa obraciame na Vás so žiadosťou

o úhradu dane a poplatku
prostredníctvom internetbankingu. Vo výnimočných
prípadoch bude platba možná v pokladni v klientskom
centre MsÚ po predložení rozhodnutia.
Pripomíname, že rozhodnutia na zaplatenie dane
z nehnuteľnosti, dane za psa
a komunálneho odpadu budú
doručované pravdepodobne
v priebehu mesiaca apríl do
poštovej schránky na adresu
trvalého pobytu.
Dagmar Gregušová

území Novej Dubnice elektronicky spočítalo 81,79% obyvateľov.
Tí občania, ktorí sa elektronicky nesčítali, budú mať
možnosť dosčítať sa, a to
dvomi spôsobmi – osobne
prostredníctvom stacionárneho asistenta na kontaktnom
mieste, ktoré sa nachádza na
mestskom úrade, alebo požiadajú o sčítanie mobilným
asistentom, ktorý obyvateľa
sčíta priamo v jeho domác-

nosti.
Toto asistované dosčítavanie bude trvať 6 týždňov,
ktoré vyčlení v období od 1.
4. 2021 do 31. 10. 2021 Štatistický úrad SR v závislosti
od epidemiologickej situácie
v konkrétnom meste alebo
okrese. O určení termínu na
dosčítanie a spôsobe podania
žiadosti o sčítanie prostredníctvom mobilného asistenta
budeme občanov včas informovať mestským rozhlasom,

oznamom na úradnej tabuli,
internetovej stránke mesta
a ak to termín vydania Novodubnických zvestí umožní, tak
aj v novinách.
Bližšie informácie sú občanom k dispozícii na čísle
telefónu 0910 841 802 a na
mailovej adrese gregusova@
novadubnica.sk.
Dagmar Gregušová

Kto a čo je nové v mestskej knižnici?
výzvu posunúť
o krok ďalej.

knižnicu

Dve otázky sme položili
novému vedúcemu mestskej
knižnice – Bc. Petrovi Reginovi.

Vedenie mestskej knižnice
prevzal v januári v neistom
období pandémie. Hoci ju
odvtedy pre čitateľov striedavo otvárali a zatvárali,
nezúfa, vidí tieto dni ako

Pán Regina, odkiaľ viedla
vaša pracovná dráha do novodubnickej knižnice?
Pochádzam aj žijem v Dolných Kočkovciach. V samospráve som už dlhšie obdobie.
8 rokov poslanec, 16 rokov
starosta, rok prednosta MsÚ
a stále poslancujem vo svojej
obci. Takže, so samosprávou
mám svoje skúsenosti. Tiež

sme mali knižnicu, podstatne
menšiu v základnej škole. No
po rekonštrukcii kultúrneho
domu, nadstavení Obecného
úradu, sme ju presťahovali do
zrekonštruovanej budovy kultúrneho domu.
Akým smerom by sa mala
podľa vás knižnica uberať
do budúcnosti, aké sú s ňou
plány?
Knižnica v Novej Dubnici
je podstatne väčšia s dostatkom či už odbornej, náučnej,
detskej literatúry, ktorú treba
ale stále dopĺňať, inovovať.
Nakoľko sa nepočíta v blízkej
budúcnosti s jej sťahovaním
(ako to malo byť), plánujeme

vytvoriť a zrealizovať detský
kútik v samostatnej miestnosti, kde si budú môcť mamičky
s deťmi posedieť, pohrať sa,
ale hlavne prečítať, popozerať detské knižky. V tomto
období sa začína pracovať
na sprístupnení priestorov
a následne plánujeme výmenu okien, rekonštrukciu
miestnosti, maľovanie, vrátane hlavného vstupu do
detského oddelenia. V budúcnosti by sme chceli vytvoriť čitáreň na terase s možnosťou posedenia pri káve, čaji
pre našich čitateľov.
Petra Hrehušová

www.novadubnica.sk
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Ako pokračuje rekonštrukcia kina
Kino Panorex sa vo februári dostalo „pod paľbu“ demolačných strojov a pracovníkov. Mnohých zaskočil rozsah
rekonštrukcie. Postupne mizlo nielen vnútorné vybavenie, vnútorné obklady, okná, dvere, ale i obvodové múry,
strop a strecha foyer. Polovica marca však priniesla obrat. Začalo sa s osádzaním strešných nosníkov, prácami na
kanalizácii a vedeniach sietí. Práce zatiaľ pokračujú podľa plánu.
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Rúška a respirátory
- kam s nimi?

(foto: odpady-portal.sk)

Prosíme novodubničanov,
aby pri odpadoch, súvisiacich s kovidom (rúškami,
respirátormi, odpadmi zo
samotestovania) dodržiavali nasledovné nariadenia
a zamedzili tak ohrozenie
zdravia pracovníkov pri vývoze odpadu či pri triediacej
linke:
1) Použité rúška a respirátory sa naozaj netriedia
a nerecyklujú, tak ich nehádžte do kontajnerov na
zber plastov či papiera.
Patria do kontajnera na
zmesový komunálny odpad.
V médiách prebehli informácie so strašidelnými zábermi
vtákov a iných zvierat, zamotaných v gumičkách rúšok.
Neviem odhadnúť ich vierohodnosť, viem však, že aj po
uliciach v našom meste sú už
trávniky a kríky plné zahodených či zaviatych rúšok. A je
možné, že pri veternom počasí vietor odfukuje aj rúška zo
skládky, preto kľudne pre svoje čisté svedomie prestrihnite
pred odhodením gumičky na
rúšku/respirátore, zabránite
navlečeniu rúškovej slučky na
krk vtákov, ktorí prehrabávajú
v kŕdľoch povrch skládky.
2) Ak sa doma samotestujete

rôznymi antigénovými testami, obaly z testov môžete
triediť - papierovú krabičku
a návod na použitie do kontajnera na papier, plastové
obaly do plastov.
Pozor, samotný test a vytieraciu paličku, či inú časť
testu, ktorá prišla do kontaktu
s vašimi sliznicami, soplíkmi
a inými telesnými tekutinami,
je potrebné odhodiť do kontajnera na zmesový komunálny
odpad.
3) Uprednostnime látkové
prateľné a opakovane použiteľné rúška pred tými jednorazovými.
Ak aj v tomto hnusnom čase
chceme byť zelení a prírodu
chrániaci, urobme tak všade,
kde je to možné a dovolené
(samozrejme so zvážením
všetkých ostatných zdravotných aspektov). Jednorazové
sú vyrobené z netkanej umelej textílie - vonkajšia vrstva
100% polyester, filter 100%
polypropylén, vnútorná vrstva 100% polyester a ešte aj
impregnované - čiže v prírode
na veľmi dlhú dobu nerozložiteľné.
A hlavne, veľa zdravia želám
nám všetkým!
Katarína Bašná

ZBERNÝ DVOR
Otváracie hodiny zberného dvora sa nemenia,
pripomíname, že v pondelok je pre verejnosť
zatvorený.

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Sobota:

zatvorené
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 17.00 hod
7.00 – 16.00 hod
7.00 – 16.00 hod
9.00 – 13.00 hod

Prenájom záhradky v ZO č. 2 - pozemku parc. KN-C č. 399/192 a prislúchajúcich podielov na spoločných pozemkoch.
Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom záhradky v ZO č. 2 - pozemku
parc. KN-C č. 399/192 a prislúchajúcich podielov na spoločných pozemkoch v k.ú. Nová Dubnica.
Navrhovateľ musí predložiť písomný návrh výšky ceny ročného nájmu. Minimálna cena nájmu za celý predmet nájmu je 100,00 €/rok.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta www.novadubnica.
sk a tiež sa nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

Oznamujeme občanom, že zberný dvor bude
počas veľkonočných sviatkov v dňoch 2. až 5. 4. 2021
zatvorený. Otvoríme opäť v utorok 6. 4. 2021.
Pre aktuálnejšie informácie sledujte web stránku
mesta, alebo si nainštalujte aplikáciu Nová Dubnica
do mobilného telefónu.
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Kontajnery
na zber šatstva fungujú
V minulom roku sme do kontajnerov na zber šatstva umiestnili vyše 30 ton šatstva
a textílií - časť odobrala spoločnosť TextilEco a.s. Bratislava, ktorá zabezpečila osadenie 15 zberných nádob na šatstvo na stojiskách kontajnerov v meste nasledovne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pribinove sady pri byt. dome č. 32
Ul. SNP pri byt. dome č. 3
Ul. Dubová parkovisko pri rodinných domoch vedľa kontajnera na SKLO
Ul. SNP pri byt. dome č. 74
Ul. SNP pri byt. dome č. 70
Ul. Sad kpt. Nálepku pri byt. dome č. 50
UL. SNP pri byt. dome č. 533
Ul. Okružná na parkovisku pri garážach (križovatka s Ul.Nerudovou)
Ul. Sládkovičova v parčíku vedľa kontajnera na SKLO
Ul. Májová na parkovisku pri kontajneroch na SKLO
Ul. Okružná – na križovatke na „Areál zdravia“
Ul. Trenčianska pri byt.dome č. 78
Ul. Trenčianska pri byt.dome č. 725
Kolačín – oproti Kultúrnemu domu vedľa kontajnera na SKLO
Kolačín – oproti Klondajku vedľa kontajnera na SKLO

Šatstvo a textílie z kontajnerov odberateľ triedi, časť z neho je určená do second-handov na ďalší predaj, časť putuje na recykláciu – napr. výrobu handier pre priemysel, prípadne energetické využitie, časť na charitatívne účely.
Ak prednostne chcete odovzdať nepotrebné šatstvo a obuv na charitatívne účely,
využite dva žlté kontajnery, ktoré sú umiestnené na parkovisku za kostolom na
Gorkého ulici a na Ul. Gagarinovej na parkovisku pri vjazde z Ul. Okružnej, alebo
veci, obuv a hračky, športové potreby odovzdajte na zbernom dvore na Ul. Topoľovej – takto zozbierané veci odoberá Diakonie Broumov, s.d. Šatstvo vo vreciach je
možné vyložiť pri rodinných domoch vždy pri termíne odvozu vrecového triedeného zberu. Katarína Bašná

V meste pribudli zberné
nádoby na jedlé oleje
Na území mesta, na ôsmich miestach pri bytových domoch pribudli 240 l
kontajnery na zber jedlých olejov.
Každý, kto má záujem zbierať použitý jedlý olej (ako sme už viackrát písali, vylievanie oleja do odpadu spôsobuje zanášanie a upchávanie kanalizačných prípojok,
takže tento spôsob nakladania s olejmi naozaj neodporúčame), môže využiť nádoby na týchto miestach:
•
•
•
•
•
•
•
•

SNP 730/31 - pri účku smerom na Kolačín
Pribinove sady 30 – dvor za Roxy
Sady Cyrila a Metoda 23 – za Kultúrnou besedou
Sad kpt. Nálepku 50 pri tržnici
Sad duklianskych hrdinov 85 (vzadu za Tescom)
Trenčianska 78/17 – po boku čínskeho múru
SNP 74 – pri vežiaku
SNP 9 – stredný panelák za kinom

Do kontajnerov vkladajte použité jedlé oleje - v tuhej či tekutej podobe - v plastových, prípadne sklených fľašiach, dobre uzatvorených, aby olej nevytekal a neznečistil ostatné fľaše a nádobu. Olej do nádoby NEVYLIEVAJTE!
Jedlé oleje vo fľašiach stále zbierame aj na Mestskom úrade a na zbernom dvore.
Obyvatelia rodinných domov zase vykladajú použitý jedlý olej pri každomesačnom
vrecovom zbere triedeného odpadu.
Nádoby budú po naplnení individuálne odvezené a vymenené za vyčistené prázdne. Za vyzbierané jedlé oleje mesto získava finančnú odplatu od odberateľa – spoločnosti LADISCO s.r.o., ktorý aj poskytol zberné nádoby. Použité jedlé oleje sa
recyklujú pri výrobe parafínu alebo bionafty.
Keďže ešte nevieme odhadnúť, ako rýchlo sa budú nádoby so zozbieraným jedlým
olejom napĺňať, prosíme občanov o spoluprácu – nahláste nám na oddelenie životného prostredia, že nádoba je takmer plná – zabránite tak preplneniu nádoby
či ukladaniu fliaš s olejom voľne na stojisko. Kontaktujte nás osobne, telefonicky
042/4433484 kl. 160, 0918323276 alebo e-mailom na basna@novadubnica.sk a zavodska@novadubnica.sk. Katarína Bašná
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Jarný zvoz konárov z IBV Miklovky a Kolačína
Oznamujeme občanom, že jarný zvoz konárov z IBV Miklovky a Kolačín
sa uskutoční v dňoch 19. - 26. 4. 2021 formou pristavenia
veľkokapacitných kontajnerov.

Pozorne sledujte deň pristavenia kontajnera
na konáre vo vašej lokalite!
Pondelok 19. 4. 2021:
1) kontajner: parkovisko na križovatke ulíc Okružná a Gagarinova za cirkevnou školou
2) kontajner: parkovisko pri parčíku na konci Ulice Jesenského
3) kontajner: koniec Ulice Pod Dubovcom

Utorok 20. 4. 2021:
1) kontajner: parkovisko na Ulici A. Sládkoviča
2) kontajner: parkovisko pri krčme na Ulici Štúrovej
3) kontajner: parkovisko na Ulici Okružnej pod Okálmi č. orientačné č. 50-60

Streda 21. 4. 2021:
1) kontajner: parkovisko na Ulici Gorkého za kostolom
2) kontajner: parkovisko na Ulici Májová
3) kontajner: parkovisko na križovatke ulíc Sládkovičova a Kollárova

Štvrtok 22. 4. 2021:
1) kontajner: Okružná pod Okálmi č. 96 – 104 parčík
2) kontajner: plocha pri trafostanici na Ulici Svoradovej na križovatke s Ulicou B. Němcovej
3) kontajner: parkovisko na Ulici Okružná pri garážach za štvorbytovkami

Piatok 23. 4. 2021:
1) kontajner: Odbojárska ulica pred cintorínom
2) kontajner: Odbojárska ulica autobusová zastávka
3) kontajner: pred Kultúrnym domom Ulica Nová

Pondelok 26. 4. 2021:
1) kontajner: Ulica Slobody pri detskom ihrisku
2) kontajner: parkovisko Ulica Družobná oproti cintorínu
3) kontajner: Ulica Slobody spodná časť, mostík na roľu na zákrute
POZOR!
Konáre nevykladajte na verejné priestranstvá. Je potrebné ich v deň vývozu umiestniť do pristavených vaňových
kontajnerov. Kontajnery budú umiestnené vždy od 7.00 do 15.00 h, počas dňa sa v prípade naplnenia budú priebežne vyvážať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný odpad! Konáre, buriny,
suchú trávu, ako aj iné triedené odpady môžete odovzdať na zbernom dvore.
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O včielkach
Na lúke pri lesíku stojí malá dedinka. Nie je to
však dedinka ako každá
iná... je celkom neobyčajná.
Domčeky v nej sú maličké,
krásne maľované a voňajú
medom. Uhádnete deti, čo
sú to za domčeky? Áno, máte
pravdu... sú to domčeky pre
včeličky – útulné včelíny,
presnejšie - úle.
Žijú v nich včelie rodinky a svoj domček spoznajú
práve podľa farby. A sú to
veľmi pracovité a usilovné
včielky. Pýtate sa, prečo pra-

covité? Veď od skorej jari až
do neskorej jesene zbierajú
z kvietkov peľ a vyrábajú
z neho chutný, ale hlavne
zdravý medík. A tiež liečivý
propolis a vosk. Ujo Jozef
je včelár a o svoje včelíny aj
o ich obyvateľov sa vzorne
stará. Jeho med je najlepší
široko-ďaleko. Môžete si len
vybrať – kvetový, agátový,
lesný, ... mňam.
Jar – med kvetový
Spoza lesa sa vykotúľalo
slniečko. Jeho teplé lúče zo-

hrievajú malé domčeky a cez
oblôčiky nazerajú do izbičiek.
Včielky sa začínajú prebúdzať,
vyskakujú z postieľok a nereptajú, že sa im nechce vstávať.
Tešia sa na rozkvitnutú lúku,
na kamarátov i na svoju prácu,
ktorú majú veľmi rady.
Vyleteli z úľov, ale čo to? Veď
na stromoch je ešte sniežik.
„Ach, vy malé poplety“, dohovára im včelia mama. „Neumyli ste si dobre očká“. Boli to
stromy – čerešne a boli krásne
zakvitnuté bielučkými kvetmi,
akoby to bol sneh.

Celý kraj voňal jarou. Vtáčiky spievali, cvrčky im k tomu
vyhrávali na husličky a ovečky
vyzváňali svojimi zvončekmi.
Hotový koncert!
Včielky sa s chuťou pustili
do roboty. Do malých kalíškov
zbierali peľ z kvietkov, ktorých
bolo veru neúrekom. Boli to
púpavy, zvončeky, prvosienky,
margarétky, ... Nože hádajte
deti, aké ešte kvietky?
Babka Mariška Ďurechová

VAŠE FOTKY NÁM POMÁHAJÚ

Máte doma
v krabici staré fotky
Novej Dubnice?
Ďakujeme, že sa s nami delíte o vaše staré fotky! Pomáhajú nám objavovať históriu nášho mesta.
Ak máte staré fotografie (aj rodinné) z obdobia 50. až
70. rokov týkajúce sa Novej Dubnice, ozvite sa nám.
Radi si ich zapožičiame, oskenujeme, zapíšeme si
ich príbeh a vrátime vám. Vzácne „objavy“ uverejníme v chystanej publikácii o histórii mesta. Môžete
ich poslať mailom na adresu kebiskova@novadubnica.sk , pripíšte meno, priezvisko, popis fotografie
a súhlas so zverejnením. Ak vám lepšie vyhovuje
priniesť ich osobne, volajte na č.t. 0917 59 59 31, dohodneme sa...
Oddelenie kultúry MsÚ

Novinky v knižnici
Simona Rožková:
Po dnešnej noci mi nevolaj

Lucia Braunová:
Všetko, na čom záleží

Jonas Jonnasson:
Pomsta je sladká

Danielle Steell:
V nemilosti

Pavel Hirax Baričák:
Vzťahy

Sandra Brown:
Dokonalá lesť

Vanesa to nemala v živote ľahké. Nevyrastala v usporiadanej
rodine a na štúdium si musí
tvrdo privyrábať. Po otcovom
nečakanom zlyhaní sa konečne rozhodne vyriešiť svoju
bezútešnú situáciu a bezhlavo
sa vrhá do náručia charizmatického muža. Odsudzujúc
maminu závislosť, sa postupne dopracuje k tej svojej. Rovnako nebezpečnej, ako je tá,
ktorej roky bola svedkom.

Júlia a Adrián. Ona prežila
traumu, ktorá ju prenasleduje
ako dotieravý tieň. On prišiel
o bezstarostné dospievanie vinou osudu. Obaja milujú tanec
a keď sa do seba zamilujú, zdá
sa, že ich láska je záchranným
kolesom v chaotickom svete.
Žiaľ, v živote nie je nič ideálne. Ani jeden z nich sa nechce
toho druhého vzdať, pretože
sú si vzájomne všetkým, na
čom záleží.

Prieky, zvady a schválnosti
sa vyskytujú na celom svete.
A presne to sa dá speňažiť!
Dôkazom toho je originálny
podnikateľský nápad - vznik
spoločnosti Pomsta je sladká.
Už niekoľko dní po reklamnej
kampani prišli riaditeľovi firmy desiatky objednávok. Väčšine išlo o číre šialenstvo: traja
záujemcovia sa chceli zbaviť
svokry, jeden žiadal o pomoc
pri dobytí Albánska, ďalší sa
túžil pomstiť démonom..

Čo spravíte, keď prídete
o všetko? O manžela, bezpečie,
ochranu, peniaze a povesť?
Sydney hrozí väzenie a všetko
sa jej rúca. Odvážna a húževnatá žena sa musí popasovať
s osudom so cťou. V neznámom svete preto staví všetko
na jednu kartu s odhodlaním
vybudovať si život, na ktorý
môže byť právom hrdá.

Krátkou formou cez skutočné
príbehy vyjadrený autorov pohľad na riešenie partnerských
vzťahov, rady pre rodičov, ako
vytvoriť harmonický prístup
k dieťaťu či k vlastným rodičom. Kniha obsahuje aj kapitoly zaoberajúce sa spoločenskými či kolegiálnymi vzťahmi,
prístupu človeka k sebe samému a v neposlednej rade k planéte Zem.

Agent FBI Drex Easton zasvätil
celý život jedinému cieľu – dolapeniu sériového vraha, ktorý zabil najmenej osem žien.
Po páchateľovi neostávajú
telá obetí ani žiadne stopy.
Po rokoch pátrania sa predsa
len objaví jedna stopa. Vedie
k uhladenému šesťdesiatnikovi Jasperovi Fordovi. Podarí sa
Drexovi získať kľúčové dôkazy,
alebo mu priamo pred očami
predvedie ďalšiu dokonalú lesť
a znovu zmizne ako duch.

www.novadubnica.sk
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Spomienky a smútočné poďakovania
Vilma Böhmová
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach sme
s tebou každý deň. Dňa 25. marca uplynul rok,
čo sme sa navždy rozlúčili s manželkou, matkou
a babkou Vilmou Böhmovou. S láskou spomína
manžel Ladislav, deti Pavel a Janka s rodinami.
Rudolf Reisenauer
Dňa 26. februára uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, dedko Rudolf Reisenauer. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka
a dcéra s rodinou.
Bohumil Doležel
9. marca si pripomíname 23 rokov, čo nás opustil náš milovaný otec. Niet toho dňa, čo by som
na teba nemyslela. Odišiel si náhle plný elánu
a zanechal si po sebe smútok, žiaľ a večné spomienky. S láskou v srdci na teba spomínajú deti
Milan, Juraj, Jarmila s rodinami.
Marta Marušincová
Dňa 15. februára nás opustila naša milovaná
mama, babička, prababička Marta Marušincová
vo veku 80 rokov. Kto ste ju poznali, venujte jej
spolu s nami tichú spomienku. S vďakou smútiaca rodina – syn Miroslav s rodinou a dcéry
Zdenka a Janka s rodinami.
Jozef Kolman
Dňa 25. marca uplynul rok, čo nás opustil milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Jozef
Kolman. Spomína manželka Anička, 3 dcéry
s manželmi, 8 vnúčat a 7 pravnúčat. Kto ste ho
poznali, venujte mu tichú spomienku.
Agnesa Galková
Dňa 17. marca uplynulo 6 rokov, odkedy nás
navždy opustila naša milovaná mama, babka
a prababka Agnesa Galková. S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá, ako aj ostatná rodina.

Emil Galko
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym, kamarátom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 17.
februára s naším milovaným otcom, dedkom
a pradedkom Emilom Galkom na jeho poslednej
ceste, ako aj pohrebnej služba Styx za dôstojnú rozlúčku. S láskou spomínajú dcéry a syn
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá, sestry Oľga
a Tonka s rodinami.
Jožko Lehocký
Láskou sme spolu žili... S láskou na teba už štyri
roky každý deň spomíname, tvoje dobré srdce
nám stále veľmi chýba. Ďakujeme, že si žil. Za
spomienku na nášho manžela, otca a dedka
Jožka Lehockého z Kolačína vám ďakuje manželka Terka a deti s rodinami.
Dušan Jung
Tichučký pozdrav letí do neba, tak smutno je
tu bez teba. 5. marca uplynuli tri roky, kedy nás
navždy opustil môj manžel, otec a dedko Dušan
Jung. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka
a deti s rodinami.

Jozef Kupka a Mária Kupková
Dňa 31. marca si pripomenieme 102 rokov nášho otca, pána Jozefa Kupku, ktorý nás opustil v roku 2003 vo veku 84 rokov. Dňa 9.
apríla si pripomenieme 100. výročie narodenín našej matky pani
Márie Kupkovej, ktorá nás opustila v roku 1985 vo veku nedožitých
64 rokov. S úctou a vďakou spomínajú synovia a dcéra s rodinami.

Ako nepodpáliť les? Buďte vždy pánmi situácie!
Nezakladajte oheň v blízkosti lesa, pod vetvami stromov, na koreňoch stromov, na suchom lístí,
na lesnej hrabanke a v tesnej blízkosti suchej trávy.
Nenechávajte nikdy svojich mladších súrodencov alebo kamarátov,
aby sa hrali s ohňom alebo sedeli v priamej blízkosti ohňa.
Do ohňa nikdy nehádžte nijaké výbušné predmety - zábavnú pyrotechniku
alebo prázdne obaly od sprejov.
Oheň vždy dôkladne uhaste dostatočným množstvom vody alebo ho zasypte zeminou.
Oheň nezakladajte v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
Oheň neroznášajte po okolí napríklad na horiacej vetve stromu.
Nezakladajte zbytočne veľký oheň s vysokými plameňmi.
Oheň zakladajte vždy za prítomnosti dospelej osoby.
Oheň nikdy nenechávajte ani na chvíľu bez dozoru.
Oheň nezakladajte, keď fúka silný vietor.
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Janka a Maťka - šach je ich štýl života
partii si ich s trénerom rozoberieme a vysvetlí mi, ako sa
im dalo vyhnúť. Niekedy súper
urobí tiež chybu a prehratú
partiu sa mi podarí vyhrať
alebo remizovať, učí ma to
nevzdávať sa. Mám aj veľa nových kamarátov.
Je niečo, čo ti napríklad
chýba? Čo nemôžeš robiť,
lebo trénuješ šach?
Niekedy mi chýba viac voľného času, keďže aj cez víkendy trénujem a hrám turnaje.
Prečo je dobré, aby niekto
hrával a trénoval šach?
Veľmi to pomáha na zlepšenie myslenia a získanie dobrých návykov, ako je napríklad samostatnosť. Pre mňa
je dôležité aj, že som si našla
veľa dobrých kamarátov. So
šachom sa dá aj veľa cestovať
a spoznávať iné krajiny a zaujímavých ľudí.

Maťka zbierala skúsenosti na svojich prvých Majstrovstvách sveta v čínskom meste Weifang.
(foto: archív rodiny Šošovičkovej)

O výrazných šachových talentoch Janke (15) a Martinke (12) Šošovičkových sme
v Novodubnických zvestiach
písali už neraz. Naposledy
v roku 2019, kedy dosiahli
skvelé výsledky na majstrovstvách Slovenska v rapid šachu. Janka sa stala majsterkou Slovenska v kategórii do
14 rokov a Maťa získala striebornú medailu v kategórii
do 10 rokov. Vďaka tomu si
dievčatá vybojovali právo
reprezentovať Slovensko na
Majstrovstvách sveta v Číne
(2019) a Majstrovstvách Európy v Bratislave.
Maťka, ako bolo v Číne?
V Číne bolo super, najviac
som sa tešila, že budem letieť
lietadlom. Tiež som sa tešila,
že uvidím pandy, a tak jeden
z našich výletov smeroval do
ZOO. ZOO bola veľmi zaujímavá, ale pandy tam už nemali.
Veľa ľudí sa tam s nami fotilo
- asi tam moc turistov nechodí,
tak sme sa trochu cítili ako výstavný exponát.
Moje výsledky boli dobré
a bola som s nimi spokojná,
ale konkurencia bola veľmi
veľká a tak som dosť partií
remizovala a niektoré aj prehrala. Moje súperky sa nikdy
nevzdávali, to bolo veľmi poučné a veľa som sa naučila aj
na svojich chybách. Mali sme
skvelého trénera a ten ma veľa
naučil, bola to pre mňa super

skúsenosť.
Boli sme v meste Weifang,
ktoré má 12 miliónov obyvateľov, všetko bolo oproti Slovensku obrovské. Zažili sme
aj naozajstný smog, našťastie
sme nebývali v meste, ale v obrovskom športovom areáli za
mestom, kde bolo veľmi veľa
zelene, úžasné stavby a výborný vzduch. Trochu som bojovala s jedlom, nechutia mi jedlá,
ktoré nepoznám. Mali sme
dohodu, že vždy keď prehrám,
musím vyskúšať nové jedlo,
to bola najlepšia motivácia
zahrať aspoň remízu. Všímali
sme si aj, koľko veľa ľudí nosí
rúška, vôbec nás nenapadlo,
že to niekedy zažijeme na Slovensku.
Čo bolo v roku 2020?
Rok 2020 začal normálne,
a vôbec to nevyzeralo, že bude
iný- tešili sme sa na MSR, ktoré bývajú začiatkom apríla,
a už sme sa nedočkali. Ani sme
nedohrali všetky súťaže, ktoré
som mala veľmi dobre rozohraté. V lete sme potom našťastie
stihli šachový tábor a dospelé
turnaje.
Všetko bolo tak nahusto,
že sme sa nakoniec rozhodli
vynechať MSR a vybrali sme
si silnejšie turnaje s dospelými. Tam som zažila niekoľko
medailí v kategóriách do 12
a do 14 rokov a podarilo sa mi
vyhrať aj MSR v rapid šachu
v kategórii dievčat do 12 rokov

v septembri. Najlepšie z roku
2020 bolo, že som začala trénovať s výbornými trénermi
a potom aj online s kamarátmi
s Bratislavy, to by sa bez korony asi nestalo.
Ktorá zo šachových
disciplín ti vyhovuje
najviac?
Najradšej hrám rôzne turnaje družstiev, lebo tam nehrám sama za seba, ale za celé
družstvo. Cítim sa vo väčšej
pohode, ako keď hrám individuálne turnaje. Radšej mám
dlhšie partie, niekedy až 4-hodinové, kde mám viac času na
rozmýšľanie a nie je taký časový tlak.
Darilo sa mi ale aj v rapid
šachu - tam má jeden hráč
približne 20 minút. Online
turnaje sú oproti tomu veľmi
rýchle, aby hráči nestihli podvádzať, aj tak to niektorí stihnú. To mi moc nevyhovuje.
V čom vidíš výhody
napríklad oproti
spolužiakom, ktoré ti
prináša tréning
a súťaženie v šachu?
Oproti spolužiakom mám výhodu, že si trénujem pamäť aj
logické myslenie. Tiež sústredenie je veľmi dôležité, niekedy sa musím vedieť sústrediť aj
niekoľko hodín. Učíme sa veľa
o stratégii, taktike a o tom, že
chyby nie sú zlé a môžeme sa
z nich veľa naučiť. Vždy po

Janka, ako sa ti darilo
od roku 2019, čo ti priniesol
koronový rok 2020 v šachu,
ale aj v osobnom živote?
Od konca roku 2019 sa turnaje odkladali a presúvali na
iné termíny kvôli situácii, ale
nakoniec sa väčšina odohrala
v lete. Bolo ich dosť a mnohé
sa aj navzájom kryli, tak som si
vybrala pre mňa zaujímavejšie
turnaje. Vynechala som MSR
mládeže a išla som radšej na
MSR dospelých a na medzinárodne obsadený turnaj do Skalice. Aj keď som na mnohých
turnajoch väčšinou skončila
na 4. mieste, dá sa to považovať za úspech. Boli to náročnejšie turnaje ako mládežnícke
podujatia, aj mi viac dali do
budúcnosti. Štvrtá som bola
aj na MSR Rapid v kategórii
dievčatá do 16 rokov a na MSR
študentiek stredných škôl, to
sa hralo už online a dosť ľudí
aj podvádzalo, kvôli čomu som
bola štvrtá. Na MSR družstiev
sme s chalanmi zo Slovana
Bratislava skončili tretí.
V roku 2020 som sa zúčastnila mnohých dospeláckych
turnajov, kde som získavala skúsenosti. Rok 2020 mi
tiež priniesol online tréningy
s novými trénermi, lebo som
si povedala, že treba využiť čas
doma. Od septembra som začala chodiť na gymnázium do
Dubnice, čo je tiež zmena.
Znamená súčasná doba veľké obmedzenia pre šachové
súťaže? Ako sa hrá on- line?
Súčasná doba pre šach nie
je až tak obmedzujúca ako pre
iné športy. Ja vďaka tejto dobe

mám viac tréningov, lebo keby
neprišli obmedzenia, nemohla
by som mať niektoré tréningy,
keďže bývali v Bratislave.
Čo sa týka tréningov
a sústredení, sú online. Je to
super, lebo nemusím dochádzať, čo zaberalo dosť času.
Táto doba mi vyhovuje aj preto, lebo nemusím chodiť do
školy a môžem sa viac venovať
šachu. Keď bolo prezenčné vyučovanie, často som si vyberala šach namiesto učenia a teraz
stíham oboje.
Teraz sa dajú hrať turnaje
iba online, ale stále lepšie ako
nič. Je to dosť veľký rozdiel
oproti hraniu naživo, lebo na
online turnajoch mnoho ľudí
podvádza tým, že si pomáha
šachovým programom, ktorý
im radí správne ťahy. Na veľa
ľudí sa už prišlo, ja moc nerozumiem prečo potrebujú podvádzať, potom nemôžu mať ani
dobrý pocit z výhry.

potom ešte aj v soboty a nedele. Niekedy trénujem aj sama.
Čo ťa najbližšie čaká v rámci
šachu, ak to vieš?
Vôbec neviem, kedy nám
dovolia hrať turnaje a ligy,
dúfam, že aspoň v lete budú
nejaké. Ale zatiaľ sú to skôr
priania, ako realita, lebo nikto
nevie, dokedy bude núdzový
stav. Určite neprichádzajú do
úvahy ani medzinárodné podujatia, ako sú MS a ME.
Ešte by ma zaujímalo,
či sa postupom času, lebo sa
venuješ tomuto športu už od
detstva, zmenil tvoj vzťah k
šachu? Ako?
Ja som súťažne začala hrávať
šach až v siedmich rokoch a na
základnej škole som to nebrala
až tak vážne, trénovanie som
brala ako nutné zlo, viac ma
bavilo hrať turnaje. Boli obdobia, že som chcela prestať, ale

Janka - šach si užíva a nechce sa ho vzdať ani v dospelosti.
(foto: archív rodiny Šošovičkovej)

Ako vyzerá tvoja príprava
a tréning v týchto dňoch?
Teraz trénujem iba online
a to tak, že si zavoláme s trénermi cez zoom alebo skype
a robíme to, čo by sme robili
normálne. Zdokonaľujeme sa
v otvoreniach, riešime diagramy, vylepšujeme naše realizovanie výhod, opakujeme
techniku hrania koncoviek
a mnoho ďalších vecí. Tréningy mám dvakrát do týždňa a

rodičia ma vždy presvedčili.
V poslednej dobe si začínam
užívať turnaje a teším sa aj na
tréningy, aj na turnaje. Šach je
super a vďaka nemu som spoznala mnoho skvelých ľudí, dá
sa povedať, že je to pre mňa
štýl života. Neviem si predstaviť, že by som skončila. Určite by som ho chcela hrávať aj
v dospelosti popri práci.
Petra Hrehušová
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