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ZÁPISY DO PRVÉHO ROČNÍKA ZŠ
Prečítajte si informácie o zápisoch v jednotlivých školách.
Presné termíny sú uvedené na strane 3.

ZMENA VO ZVOZE KONÁROV
Konáre pred domy nevykladajte, zvoz bude až na jeseň!
Informácie o zvoze konárov z IBV nájdete na strane 2.

KAM ZA KULTÚROU
Pripravované kultúrne podujatia v našom meste.
Ich prehľad nájdete na strane 6.

Rodina je miestom, kde sa učíme láske. Preto aj zohráva 
takú kľúčovú úlohu v štruktúre spoločnosti. Deti rastú 
vo svojej schopnosti nadväzovať vzťahy pozorovaní, 
zažívaním a účasťou na tom, ako sa jednotliví členovia 
rodiny správajú jeden k druhému.
Pre rodičov, ktorí sami zakúsili nedostatok blízkych 
vzťahov počas svojho vlastného detstva, bude dôležité 
hovoriť o tom, čo im chýbalo, odpúšťať tým, ktorí skla-
mali a ak je to potrebné, získať odbornú radu, aby sami 
nezopakovali tie isté chyby pri svojich deťoch.
(Nicky a Sila Lee: Kniha o rodičovstve)

Štefan Wallner, SDB

SLOVKO PRE RODIČOV

PRIPRAVUJEME NOVÚ
PARKOVACIU POLITIKU

Milí spoluobčania, od začiatku roka 
2023 sme začali pracovať na parkovacej 
politike mesta v prospech obyvateľov 
s trvalým pobytom v našom meste.                                        
V uplynulých dňoch sme vykonali audit 
parkovacích miest (tých ofi ciálne za-
značených vodorovných značením ako 
miesta vyhradené na parkovanie).

 V meste a miestnej časti Miklovky máme 
2 100 parkovacích miest. Taktiež sme vy-
konali spočítanie vozidiel, ktoré parkujú v 
mesta a majú inú ŠPZ ako „IL“. Zistenie bolo 
šokujúce. V meste parkuje 541 vozidiel, kto-
ré majú ŚPZ iného okresu, z čoho vyplýva, 
že patria obyvateľom bez trvalého pobytu v 
meste, alebo súkromným spoločnostiam so 
sídlom mimo okresu Ilava. 

Toto sú vozidlá, ktorá zaberajú par-
kovacie miesta obyvateľom a vytvárajú 
dojem nedostatku parkovacích miest                          
v meste.

Preto sa budeme týmito analýzami zao-
berať a pripravovať také riešenia parkovacej 
politiky, aby sme počas večerných a noč-
ných hodín eliminovali parkovanie týchto 
vozidiel v našom meste. V prípade, že ta-
kéto vozidlá budú mať záujem parkovať, 
budú si musieť za takéto státie vo večerných                    
a nočných hodinách platiť.

Aby sme parkovaciu politiku dotiahli                 
k spokojnosti občanov, v uplynulých 
dňoch sme boli nabrať skúsenosti v  Trnave                                                                       
a v Brne, kde majú podobné systémy spo-
platnenia, ktoré by sme chceli aplikovať                             
v našom meste.

Ako prvé od 1.7.2023 nebude možné par-
kovať dodávkové motorové vozidlá s dĺžkou 
väčšou ako 5 metrov v celom meste v čase 
od 19.00 hod do 6.00 hod, okrem vyhrade-
ných parkovacích miest na to určených, kto-
ré budú označené príslušnými dopravnými 

značkami.

Parkovaciu politiku v meste plánu-
jeme zaviesť od 1.7.2024, samozrejme 
jej návrh pred samostatným spustením 
bude podliehať odbornej a verejnej dis-
kusii. 

Pevne verím, že pripravované zmeny mo-
tivujú vodičov viac využívať garáže, ktoré 
sú vo väčšej miere dnes len odkladacím 
priestorom starých vecí v domácnostiach. 

O tomto zámere píšeme v časovom pred-
stihu, aby aj občania, ktorí bývajú v našom 
meste a nemajú prehlásený trvalý pobyt, 
sa začali tejto veci venovať, aby sa nemoh-
li vyhovárať, že o tom v dostatočnom čase 
nevedeli. Verím, že riešenie, ktoré vo fi nále 
pripravíme, bude na úžitok občanom nášho 
mesta.

Peter Marušinec

„V MESTE PARKUJE 541 VOZIDIEL, KTORÉ MAJÚ ŠPZ INÉHO OKRESU, Z ČOHO VYPLÝVA, 
ŽE PATRIA OBYVATEĽOM BEZ TRVALÉHO POBYTU V MESTE,

ALEBO SÚKROMNÝM SPOLOČNOSTIAM SO SÍDLOM MIMO OKRESU ILAVA“

Veľkú Noc
V E S E L Ú

Milí Novodubničania, 
 

zimné mesiace sú minulosťou, jar je
definitívne tu so svojou energiou,

znovuzrodením prírody a nového života.
Blíži sa Veľká Noc – najdôležitejšie

kresťanské sviatky. Príbeh, ktorého odkazom
je rovnako nový – večný život.

Prajem vám, milí občania, aby ste
nadchádzajúce sviatočné dni prežili v kruhu

svojich rodín, svojich najbližších.
Nech sú vaše veľkonočné sviatky plné pokoja,
dobroprajnosti, hojnosti, lásky a životodarnej

vody.
 

Peter Marušinec
 



Pracovníčky na oddelení miestnych 
daní a poplatkov v týchto dňoch spraco-
vávajú podklady na prípravu rozhodnutí 
na ich zaplatenie. Rozhodnutia sa začnú 
vydávať od 19. apríla 2023 v priestoroch 
MsÚ Nová Dubnica.

Pre obyvateľov Kolačína bude mož-               
nosť vyzdvihnúť rozhodnutia a uhradiť ich 
v hotovosti dňa 25. apríla 2023 v kultúrnom 
dome Kolačín.

Pokiaľ ide o poplatky za komunálny 
odpad, oproti minulému roku nenastali 
žiadne zmeny. Pre tých, čo majú členov do-
mácnosti dlhodobo sa zdržiavajúcich mimo 
svojho novodubnického trvalého bydliska 
pripomíname, že si môžu uplatniť zľavu 
alebo odpustenie na základe predloženia 
stanovených dokladov:

1) Fyzická osoba, ktorá sa zdržiava           
v inom meste na území Slovenskej re-
publiky predloží doklad o tom, že v danom 
meste je platcom komunálneho odpadu 
spolu s dokladom o zaplatení. Študenti na 
území SR predložia doklad z ubytovacieho 
zariadenia.

2) Zo zahraničia treba za každú osobu 
žijúcu v zahraničí doručiť originál potvrde-
ného predpísaného tlačiva, ktoré nájdete 
na web-stránke mesta. Tlačivo si dá žiada-
teľ potvrdiť príslušnému orgánu (škola, za-
mestnávateľ alebo obec/mesto/cudzinecká 
polícia).

Fyzickým osobám, ktoré presiahli veko-
vú hranicu 62 rokov prepočítavame zľavu                
z poplatku za KO 30% automaticky, nemu-
síte nič nahlasovať. Nárok sa považuje za 

uplatnený dosiahnutím takto určenej veko-
vej hranice.

Všetky doklady k úprave komunálneho 
odpadu môžete predkladať priebežne po-
čas celého roka, ale samozrejme, pokiaľ ich 
viete predložiť pred vydaním rozhodnutí, 
ušetríte tým množstvo svojho aj nášho času.

Daňové priznanie podávali noví majitelia 
nehnuteľností v zmysle daňového zákona 
do 31.1.2023. Zmeny vo vlastníctve psa mô-
žete oznamovať priebežne počas celého 
roka.

Detailnejšie informácie ku všetkým ho-
reuvedeným poplatkom si môžete naštu-
dovať vo Všeobecne záväzných nariadeni-
ach mesta Nová Dubnica č. 9/2021, 10/2021                                                                                                  
a 13/2022, ktoré sú zverejnené na web-strán-
ke mesta.

Janka Prnová

PRIPRAVUJEME ROZHODNUTIA NA ZAPLATENIE 
MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV ZA ROK 2023
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Zákaz parkovania na chodníkoch mimo zóny vyzna-
čenej dopravným značením bude už čoskoro reali-
tou. Novela zákona o cestnej premávke mala pôvod-
ne platiť až od roku 2024, Národná rada Slovenskej 
republiky však schválila platnosti zákona k dátumu 
1. októbra 2023.

V prechodnom termíne do 30. septembra môžu vodiči 
parkovať tak ako predtým. Hlavnou podmienkou je za-
chovanie súvislej voľnej šírky chodníka najmenej 1,5 m         
a nemožno pritom prekonávať zábrany, chrániace chod-
ník pred zastavením alebo státím vozidiel. Najvyššia 
možná hmotnosť vozidla sa však s okamžitou platnosťou 
znížila z pôvodných 3,5 tony na 2,8 tony. Preto upozorňu-
jeme najmä majiteľov SUV či MPV vozidiel, ktorí by si na 
túto úpravu v zákone mali dať väčší pozor. Od 1. októbra 
2023 nebude možné s motorovým vozidlom parkovať na 
chodníku vôbec, ak to nebude dopravnou značkou ale-
bo dopravným zariadením určené inak. 

Presné znenie zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 
premávke § 52 ods. 2: „Iní účastníci cestnej premávky 
než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak do-
pravnou značkou alebo dopravným zariadením je urče-
né inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, 
pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m 
okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim               
v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo 
regulovaným státím. V zóne s dopravným obmedzením 
spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne            
s plateným alebo regulovaným státím je však na chodní-
ku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, 
pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.“

Simon Bystrický

ODKLAD PLATNOSTI 
ZÁKONA O PARKOVANÍ 
NA CHODNÍKOCH

HONORÁRNY KANONIK JOZEF SLIEPKA
SA DOŽÍVA KRÁSNEHO VEKU

KONÁRE NEVYKLADAJTE,
ZVOZ BUDE AŽ NA JESEŇ

ZVOZ ODPADU Z GARÁŽÍ 
LEN 1x V ROKU

Čestný občan Novej Dubnice vdp. Jozef 
Sliepka sa v plnej vitalite, s optimizmom 
a jeho povestným humorom dožíva úcty-
hodného veku 96 rokov.

Pri tejto príležitosti navštívili oslávenca 
aj zástupcovia mesta, aby mu osobne po-
gratulovali a popriali hlavne zdravie. Pri-
mátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec                    
a jeho zástupca Pavol Pažítka si vypočuli 
aj veľa milých  slov plných múdrosti. Takto 
poznajú dôstojného pána Sliepku mnohí,  
nielen Novodubničania.

Narodil sa 19. marca 1927 v Bánovciach 
nad Bebravou. Po maturite na gymnáziu 

v Trenčíne začal študovať teológiu na Vy-
sokej škole bohosloveckej v Biskupskom 
kňazskom seminári svätého Ladislava 
kráľa v Nitre. V roku 1950 musel naruko-
vať do tzv. pomocných technických prápo-
rov. Po amnestii v roku 1954 sa zamestnal 
v stavebníctve, oženil sa a vychoval troch 
synov. Keď odišiel do dôchodku a ovdovel, 
dokončil si teologické štúdiá. Za kňaza bol 
vysvätený 1. októbra 1995. Bol kaplánom vo 
Varíne, od r. 1996 spravoval farnosť Horná 
Poruba. V rokoch 2002 – 2011 pôsobil ako 
výpomocný duchovný v Novej Dubnici. Po 
reorganizácii slovenskej cirkevnej provin-
cie prináleží od 14. februára 2008 Žilinskej 

diecéze. Od roku 2011 žije na odpočinku. 
V roku 2017 ho nitriansky sídelný biskup 
Viliam Judák vymenoval za honorárneho 
kanonika Nitrianskej kapituly. V máji 2019 
bol pri príležitosti 65. výročia zrušenia tzv. 
pomocných technických práporov jedným 
z ocenených Pamätnou medailou ministra 
obrany SR III. stupňa, je totiž posledným 
žijúcim príslušníkom PTP spomedzi kňazov 
územia Nitrianskej diecézy pred jej reorga-
nizáciou.

Text a foto: Impulz Press

Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o najvhodnejší  
návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom 
nebytových priestorov v budove Kultúrneho centra Pa-
norex súp. č. 15 na Ul. SNP v Novej  Dubnici   na prízemí 
o celkovej výmere 161,11 m² za účelom zriadenia gastro-
prevádzky.

Navrhovateľ musí predložiť písomný návrh, ktorý 
bude obsahovať:
• Návrh výšky nájomného v € za 1 m² nebytových 

priestorov za 1 rok nájmu (161,11 m²),   požadovaná 
minimálna výška nájomného je  70 €/m²/rok.

• Vizualizáciu interiéru prevádzky,
• Ponuku sortimentu jedál a nápojov.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na 
úradnej tabuli mesta, na internetovej  úradnej tabuli na 
stránke mesta https://www.novadubnica.eu a tiež  sa 
nachádzajú v sídle vyhlasovateľa.

Róbert Ruman

Ako sme písali v januárovom čísle, z fi nančných dôvodov sa 
bude v tomto roku zvážať objemný odpad a konáre len 1x za 
rok. Konáre z IBV Miklovky a Kolačína  sa budú zvážať až na 
jeseň, termín včas oznámime.  

Upozorňujeme preto obyvateľov rodinných domov, že konáre              
z orezov stromov či iný bioodpad zo záhrady môžu bezplatne odo-
vzdať na zbernom dvore,  musia si ho však na zberný dvor doviezť 
samostatne.

Nie  je prípustné skladovať konáre na mestských pozemkoch na 
verejných priestranstvách, preto žiadame všetkých, čo už konáre 
vyložili, aby ich z mestských pozemkov a parkov čo najskôr od-
stránili.

Čierne skládky konárov bude teraz riešiť mestská polícia. Je 
smutné, že tak, ako každý rok, mnohí obyvatelia Mikloviek ne-
čakajú na oznámenie termínu vývozu a čierne skládky konárov 
zakladajú už od začiatku marca.  Ak konáre nebudú z verejnej ze-
lene odstránené, kosba týchto plôch bude skomplikovaná a časti 
pozemkov v blízkosti konárov pokosené vôbec nebudú. Ďakujeme 
za pochopenie. 

Oddelenie Životného prostredia MsÚ

Oddelenie životného prostredia oznamuje vlastníkom a 
užívateľom garáží, že zvoz odpadu z garáží sa uskutoční  v 
dňoch 13. 4. 2023 - 14. 4. 2023 a to nasledovne:
 
Štvrtok 13. apríla 2023:
- garáže na Topoľovej ulici,
- garáže na Ulici Petra Jilemnického
- garáže pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP 

Piatok 14. apríla 2023:
- garáže na Okružnej ulici, 
- garáže na Trenčianskej ulici pri čínskom múre
- garáže v Sade duklianskych hrdinov (pri bývalom CVČ)

Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvo-
zu do 7.00 hod!

Upozorňujeme, že v tomto roku sa ďalší 
zvoz z garáží neuskutoční!

Katarína Bašná

PRIESTORY NA PRENÁJOM



PRIMÁTOR MESTA POPRIAL ŽENÁM 
KRÁSNY SVIATOK

SCHVÁLENÉ DOTÁCIE 
PRE ORGANIZÁCIE
V MESTE

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SPOJENÁ ŠKOLA
SV. JÁNA BOSCA

ZŠ NA ULICI JANKA KRÁĽA
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Mesto Nová Dubnica formou poskytovania dotácií 
každoročne podporuje  všeobecne prospešné služ-
by a prispieva na rozvoj verejnoprospešných cieľov 
neziskových organizácií, občianskych združení, 
dotáciou prispieva na úlohy vo verejnom záujme                             
a v prospech rozvoja územia mesta pre právnické 
osoby, ktorých je zakladateľom.

Mestu Nová Dubnica bolo na rok 2023 podaných 24          
žiadostí o poskytnutie dotácií v celkovej výške 88 400,- 
€. Mestské zastupiteľstvo schválilo organizáciám dotá-
cie vo výške 65 000,- € tak, ako je uvedené v tabuľke.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2023 bola priamo 
schválená dotácia pre spoločnosti so 100% majetkovou 
účasťou mesta. Pre spoločnosť Nová Dubnica Invest, 
s.r.o. vo výške 76.900 €  na bežné výdavky na výkon čin-
ností spojených s prevádzkou  letného kúpaliska. Na vý-
davky spojené s činnosťami vývozu a zberu komunálne-
ho odpadu a triedeného odpadu bola schválená dotácia 
z bežných výdavkov vo výške 170.000 € pre spoločnosť 
TEKOS Nová Dubnica s.r.o..

Dana Šťastná

V nedeľu 12.marca zorganizovalo mesto Nová Dubnica oslavy Medzinárodného dňa žien. Do posledného miesta zaplnený Pano-
rex privítal dámy všetkých vekových kategórií, ktoré svojou výbornou hudobnou produkciou zabavila skupina Progres.
V úvode sa ženám prihovoril primátor mesta Peter Marušinec a po skončení programu spolu s poslancami MsZ venoval každej 
žene kvietok. Eva Kebísková (foto: Peter Jelínek)

Základná škola na Ulici Janka Kráľa 
oznamuje rodičom budúcich prvákov, 
že zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre škol-
ský rok 2023/2024 sa bude konať v dňoch        
4. 4. 2023 (v utorok) a 5. 4. 2023 (v stredu) 
v čase od 14.00 do 17.00 hod. v priesto-
roch základnej školy.

Zápis sa uskutoční pre deti, ktoré k 31. 8. 
2023 dovŕšia vek 6 rokov. 

Na zápis treba prinies rodný list die-
ťaťa, platný občiansky preukaz oboch prí-
tomných zákonných zástupcov, vyplnenú 
prihlášku na školský rok 2023/2024 (mož- 
nosť vytlačiť aj v škole), ktorú rodičia vypl-
nia a odošlú pred zápisom elektronicky na 
webových stránkach školy.

Všetky informácie sú zverejnené na 
webovej stránke školy (http://zsjk.edu-
page.org).

V našej škole pracuje kvalifi kovaný a skú- 
sený kolektív pedagógov. Škola pravidelne 
dosahuje výborné výsledky vo vedomost-
ných, záujmovo-umeleckých a športových 

súťažiach, olympiádach či testovaniach ve-
domostí. Od 1.ročníka sa žiaci učia anglický 
jazyk, majú možnosť navštevovať školský 
klub od 6.00 do 16.30 hod. a stravovať sa 
v školskej jedálni. Výhodou školy sú veľmi 
dobré priestorové a materiálne podmien-
ky, príjemné a bezpečné prostredie. Pre 
potreby výchovno-vzdelávacieho procesu, 
ale aj mimoškolských aktivít, majú žiaci k 
dispozícii športovú halu, plaváreň, ihrisko                  
s umelou trávou, počítačové a multimediál-
ne učebne.

Martin Staňo
riaditeľ školy

Vážení rodičia, v čase od 3.4. do 5.4.2023 
sa uskutoční zápis do 1.ročníka Súkrom-
nej základnej školy.

Ak máte záujem zapísať dieťa u nás, vy-
plňte prosím elektronickú prihlášku. Ešte 
predtým je potrebné vypísať dokument Môj 
predškolák mojimi očami a spolu s kresbou 
postavy (nakreslí dieťa) nahrať do prihláš-
ky. Po odoslaní a zaevidovaní prihlášky bu-
dete mať možnosť rezervovať si konkrétny 
deň a čas zápisu.

Predškoláci z novodubnických mater-
ských škôl sú pozvaní na Rozprávkovú 
školičku, ktorá sa uskutoční dňa 30. 3.                               
v čase 9.00 – 12.00 v priestoroch našej školy. 
Deti privedú a odvedú pani učiteľky MŠ. Ak 
vaše dieťa navštevuje inú MŠ, môžete s ním                                                                 
v tomto čase prísť vy. Zápis sa týka detí na-
rodených do 31.augusta 2017 a starších, kto-
ré mali odklad.

Čo ponúka naša škola prváčikom: 
Okrem Štátneho vzdelávacieho progra-

mu, ktorý je povinný pre všetky základné 
školy, vaše dieťa získa mnoho ďalších be-
nefi tov.

Prijímame 22 detí. Triedu čaká Hejného 
matematika - päť  hodín, vyučovanie šachu, 
dve hodinky angličtiny, deväť  slovenčín, 
projekt na hodine hudobnej výchovy, na 
ktorej okrem spievania a tancovania deti 
čaká aj hra na fl autu, etika, náboženstvo, 
výtvarná výchova, prvouka a telesná výcho-
va. Môžu si vybrať z pestrej palety krúžkov 
od vedátorov, šikovných ručičiek až po po-
čítačový. Deti si rady vyberajú aj z ponuky 
Súkromnej ZUŠ, ktorá je priamo v budove 
školy.  Tu ich čaká výtvarný odbor, fi lmový, 
divadlo, tanečný a z hudobného odboru: 
spev, klavír, keyboard, fl auta, bicie a gitara. 
V priestoroch školy je  vybudované pekné 
ihrisko. V škole majú deti veľa  možností, 
ako sa uplatniť, rozvinúť svoju osobnosť. 
Bifľovanie sa u nás nenosí, svoje vedomosti 
sa učíme využívať.

• Program Krok za krokom (viac o pro-
grame v časti O nás).

• Environmentálny program Zelená ško-
la.

• Vyučovanie matematiky Hejného ob-
javnou metódou, v ktorej máme vy-
školené všetky pani učiteľky prvého 

stupňa a matematiky druhého stupňa.
• Vyučovanie nespojitého písaného pís-

ma Comenia script.
• Vyučovanie šachu, ktoré napomáha 

rozvoju logického myslenia.
• Vyučovanie anglického jazyka od pr-

vého ročníka.
• Okrem klasickej hudobnej výchovy 

projekt Čarovná fl auta ( fl auty zakupu-
je škola).

• Možnosť využiť školský klub od 6.30 do 
16.30 hod.

• Možnosť vybrať si krúžok alebo niekto-
rý odbor ZUŠ.

• Kvalitná kuchyňa, zapojenie do pro-
jektu Jedlá zmena.

• Služby špeciálneho pedagóga.
• Spolupracujúci kvalitný kolektív, kto-

rý úzko spolupracuje najmä s rodičmi 
dieťaťa.

K zápisu si prineste rodný list dieťaťa,               
u rozvedených rodičov rozhodnutie o opa-
trovníctve. Tešíme sa na vás.

Jana Kramárová
riaditeľka školy

Názov žiadate a 

Dotácia 
 v roku 2022 

 
Dotácia 

 v roku 2023 
  

Ochrana pred požiarmi 6 000 8 000 
Dobrovo ný hasi ský zbor ND - Kola ín 6 000 8 000 
Telovýchova a šport 27 350 35 500 
FK Nová Dubnica 18 600 25 800 
FK Nová Dubnica - letný tábor 450 700 
HKM pozemný hokej 700 0 
Klub slovenských turistov Kola ín 700 1 000 
OSA - Športová akadémia 1 000 1 000 
Tenisový klub Nová Dubnica 900 1 000 
TJ Družstevník Kola ín N. Dca 4 000 5 000 
TRISPORT 1 000   1 000 
Ob ianske a záujmové združenia 7 150 13 000 
Dychový orchester a mažoretky N.Dca 5 000 5 500 
Miešaný spevácky zbor 0 500 
No ná jazda Považím 0 1 000 
LT  - Len tanec 500 1 500 
The Gospel Family 1 650 0 
Trojkrá ové koncerty, o.z. 0 4 500 
Náboženské a iné spolo enské služby 3 150 3 500 
Klub pali kovanej ipky N. Dca 500 400 
Slovenský rybársky zväz, obv.org.2 - N. 
Dubnica 1 000 1 200 
DOMKA- Združenie saleziánskej mládeže 500 1 100 
KO Únia žien Slovenska  700 500 
Združenie ob anov káblovej televízie IBV 
Miklovky 450 300 
Sociálne zabezpe enie 3 350 5 000 
Asociácia nepo ujúcich Slovenska - ANEPS 350 450 
Jednota dôchodcov Slovenska ZO Kola ín 500 800 
Jednota dôchodcov Slovenska ZO N. Dubnica 800 1 650 
Klub Venuša, N. Dubnica 500 500 
Slov.únia - Zväz sluchovo postihnutých ZO 
Ilava 200 200 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, N. 
Dubnica 1 000 1 200 
SPOLU 47 000 65 000 

ZÁPISY DO PRVÉHO ROČNÍKA NA ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH V NAŠOM MESTE

ZÁPISY DO PRVÉHO ROČNÍKA
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FAŠIANGY SKONČILI, 
BASU SME POCHOVALI

Dňa 21. januára sa stretli členovia Základnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Nová Dubnica so spriatelenými organizáciami 
z nášho mesta, ale i z okolitých klubov na zábave pri príležitosti fa-
šiangov.

Po privítaní všetkých prítomných predsedníčkou Alžbetou Kopačko-
vou, nás zoznámila tajomníčka Vlasta Klobučníková s programom sláv-
nostného popoludnia.

Kultúrny program otvorila Soňa Kršková fašiangovou baladou, poho-
vorila o fašiangových ľudových zvykoch a následne sa sála rozozvučala 
rezkou hudbou. Parket sa rýchlo zaplnil tancujúcimi. Po prvom bloku 
hudby bola podávaná káva s výbornými šiškami.

Napokon nám mini divadelný súbor - Janka Farulová a Mária Kariková 
- zahrali humornú scénku. Sálou sa opäť rozzvučali príjemné pomalé, ale             
i živé melódie v podaní pána Suchánka, ktorý hudbu doplnil spevom.                                                                                                       
O 18. hodine naši muži začali roznášať večeru. Po občerstvení sa prítomní 
opäť pustili do tanca.

O 20. hodine nás dym a „vôňa“ kadidla upozornila na to, že prichádza 
pohrebný sprievod. Parodizujúcu ľudovú hru – pochovávanie basy nám 
predviedli naši divadelníci. Okolo 21. hodiny sa členovia s dobrým poci-
tom začali rozchádzať, tí vytrvalejší pokračovali do 22.00.

Soňa Kršková (foto: Peter Jelínek)

Minulý mesiac navštívili žiaci šiesteho ročníka 
Súkromnej základnej školy Mestský úrad v Novej Dub-
nici. V rámci témy občianskej náuky Moje mesto debato-
vali s pani prednostkou Evou Lackovičovou o postavení, 
fungovaní, úlohách a práci jednotlivých oddelení mest-
ského úradu, ďalej právach a povinnostiach občanov 
mesta. Najaktívnejší žiaci boli odmenení cenami. Touto 
cestou sa chceme veľmi pekne poďakovať pani prednost-
ke za ochotu a čas, ktorý nám venovala.

Jana Danišová
Súkromná ZŠ Nová Dubnica

ZÁŽITKOVÉ UČENIE

VEDELI STE, ŽE... MAREC MESIAC KNIHY A FAKTY
O KNIHÁCH, KTORÉ BY VÁS MOHLI ZAUJÍMAŤ

Knihy nám dávajú šancu odtrhnúť sa od 
reálneho sveta a pripojiť sa k inému, tak-
že niet divu, že priemerný človek prečíta 
približne štyri knihy ročne. Keďže lásku 
ku knihám zdieľame s mnohými ďalšími, 
rozhodli sme sa na knihy pozrieť trochu 
bližšie. 

VEDELI STE, ŽE:
• Ak by ste čítali 20 minút denne, za rok 

by ste prečítali 1,8 milióna slov?
• Najpredávanejšou knihou na svete 

je Biblia. Predpokladá sa, že na svete 
existuje viac ako 5 miliárd výtlačkov.

• V knižnici Harvardskej univerzity sú 
štyri právnické knihy zviazané v ľud-
skej koži.

• 1 z 5 dospelých na svete nevie čítať 
ani písať. Tento fakt je trochu smutný.              
V západnom svete považujeme náš 
vzdelávací systém za samozrejmosť            
a niekedy zabúdame na ľudí v menej 

privilegovaných častiach sveta.
• Z 1 stromu je možné vyrobiť až 50 kníh.
• Štúdia zistila, že ak budete pravidelne 

čítať, máte 2,5 krát menšiu pravdepo-
dobnosť, že vám v neskoršom veku 
diagnostikujú Alzheimerovu chorobu.

Kedysi čítanie nebolo samozrejmosťou             
a mnohí ju pokladali za nepotrebnú čin- 
nosť. No dnes už tomu tak chvalabohu nie 
je a čítanie kníh sa stalo obľúbenou voľ-
nočasovou aktivitou pre mnohých z nás. 
Pripravili sme si malú anketu, v ktorej sme 
sa pýtali, aké knihy čitatelia obľubujú, aký 
žáner ich baví, ale aj či si knihy požičiavajú 
alebo radšej nakupujú.

„Čítam málo, raz za tri mesiace možno, ale 
chcem to zlepšiť. No keď už sa do toho dosta-
nem najradšej mám populárno-náučnú lite-
ratúru alebo detektívky. Preferujem papiero-
vé knihy a najčastejšie si ich požičiavam od 

kamarátov.“ Jana, 25 rokov.

„Môj najobľúbenejší žáner je fantasy, ale 
aj detektívky mám rada. Čítam skoro každý 
večer, keď mám na to čas. Rada si knižky 
kupujem, lebo si robím zbierku.“ Linda, 17 
rokov.

„Naposledy som čítala počas lockdownu, 
popri práci nemám na čítanie čas, rada si 
však vypočujem rôzne podcasty. Svojim de-
ťom som však pravidelne čítavala, keď boli 
malé.“ Patricia, 50 rokov.

„Keď nemám povinnosti, tak čítam pár-
krát do mesiaca. Rada čítam romány alebo 
klasickú literatúru v papierovej podobe,“ ho-
vorí Vanesa, 23 rokov. 

„Ja čítam motivačnú literatúru, predovšet-
kým marketingové knihy, kde sa dozviem za-
ujímavosti. E-knihám neviem prísť na chuť, 
preto radšej čítam papierové knihy. Čítam, 
keď mi to čas dovoľuje a nie som pracovne 
vyťažená( alebo keď ma do toho núti škola).“ 
Viktória, 23 rokov. 

„Naposledy som čítal knihu Lovci mamu-
tov, keď som mal asi 10 rokov. Odvtedy som 
knihu v ruke nedržal.“ Richard, 52 rokov. 

Prvý jarný mesiac bol vyhlásený ako me-
siac knihy v roku 1955 na počesť význam-
ného slovenského buditeľa Mateja Hreben-
du. Matej Hrebenda bol ľudový spisovateľ              
a šíriteľ slovenskej a českej knihy. Narodil 
sa aj zomrel v marci. Počas svojho života sa 
venoval zbieraniu kníh a čítanie mal rád aj 
napriek tomu, že celý život trpel silnou po-
ruchou zraku.

Emma Kalmárová

NOVÝ KNIŽNÝ 
KÚTIK V CVČ

Radi by sme podporili čítanie u detí aj dospelých               
a tak sme sa rozhodli v Centre voľného času zriadiť 
KNIŽNÝ KÚTIK. 

Bude fungovať ako knižné búdky, ktoré sú po viace-
rých slovenských mestách. Platí tu jediné pravidlo: Vez-
mi si knihu, po prečítaní ju vráť alebo si ju môžeš nechať 
alebo ju vymeň za inú. Samozrejme sem môžete doniesť 
aj vaše prečítané knihy, ktoré chcete darovať. Nájdete tu 
knihy všetkých žánrov od detských kníh pre chlapcov aj 
dievčatá, cez romány, detektívky, knihy o varení, cvičení 
...  Takto dáme knihám druhú šancu. 

A nezabúdajme, že deti, ktoré čítajú, sa stanú dospe-
lými, ktorí rozmýšľajú.

Andrea Uhlíková

Viesť deti k čítaniu bolo vždy jedno z dôležitých po-
slaní rodičov i učiteľov. V dnešnej dobe, keď sa na 
deti a mladých ľudí valia informácie z tisícov foto-
grafi í a videí, je čoraz ťažšie vytvárať u nich čita-
teľské návyky. 

Začínať nie je nikdy príliš zavčasu. Už bábätká, aj keď 
textu nerozumejú, majú veľmi radi zvuk ľudskej reči. 
Neskôr je pre detičky veľmi dôležité, aby im rodičia čí-
tali pravidelne, hoci aj po malých kúskoch. Pri čítaní je 
potrebné vytvoriť príjemnú atmosféru, aby si deti tento 
čas zamilovali. Základom je pravidelnosť a plná sústre-
denosť dospelého. Deti milujú opakovanie viet alebo 
príbehov, vtedy im treba vyhovieť. Inokedy im treba 
ponúknuť nové vhodné knižky. A tu prichádza na rad aj 
prvá návšteva verejnej knižnice. Mal by to byť pre dieťa 
príjemný zážitok, v knižnici sa okrem prezerania či číta-
nia knižiek deti môžu navzájom nenútene zoznámiť, či 
pohrať. Pri nástupe do školy je ideálne, keď sú prváčiko-
via s knižkami už kamaráti. 

Aj učitelia novodubnických škôl dbajú o to, aby deti 
čítali radi. Svedčia o tom aj návštevy tried v mestskej 
knižnici. K dispozícii sú pracovníci knižnice, ktorí sa 
snažia deťom pomôcť a poradiť. 

V januári navštívilo mestskú knižnicu 5 tried  vrátane 
školských klubov i klubu Slnečnice.  Absolvujú tu hodi-
ny slovenského jazyka, vyhľadávajú si knižky autorov, 
o ktorých sa práve učia, vyberajú si básne na Hviezdo-
slavov Kubín, ale často zavítajú aj v rámci prírodovedy, 
vlastivedy, alebo si tu jednoducho spolu čítajú. 

Petra Hrehušová (foto: Peter Regina)

DETI V MESTKEJ 
KNIŽNICI
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NIE JE KULTÚRA AKO KULTÚRA

Mira Jaroša majú radi deti z celého Slovenska. Preto sa 
aj po vstupenkách do nášho Panorexu len zaprášilo. 
Skvelý koncert, na ktorom sa vyšantili nielen deti, ale aj 
mnohí rodičia, dokázal, že to Miro vie.
A my už len prezradíme, že na ďalší koncert Mira Jaroša 
sa môžete tešiť v marci 2024.

E. Kebísková (foto: P. Jelínek)

Dňa 13. marca mali Novodubničania možnosť vychutnať 
si priamo „doma“ jedinečný a bravúrny výkon Emila 
Horvátha v predstavení Otec. Ak Anthony Hopkins zís-
kal za túto úlohu Oscara, Emil Horváth by si zaslúžil rov-
no dvoch. Ďakujeme Pánovi Hercovi, ale aj všetkým os-
taným hercom za skvelý zážitok. Bola pre nás česť uviesť 
toto jedinečné divadlo v našom Panorexe.

E. Kebísková (foto: P. Jelínek)

MIRO JAROŠ 
OPÄŤ VYPREDAL 
PANOREX

PREDSTAVENIE
OTEC

OBDOBIE FAŠIANGOV JE ZA NAMI
Posledné fašiangové dni sú dňami vese-
lej zábavy. Veselo bolo aj u nás v Novej 
Dubnici. Členovia Dychového orchestra 
podporení Jednotou dôchodcov, Opa-
tovskými harmonikármi, priaznivcami 
a deťmi vykročili v sobotu 18. februára 
vo fašiangovom sprievode masiek okolo 
námestia. 

Cieľom bol amfi teáter, kde ich už čakali 
zabíjačkové špeciality a tá správna fašian-
gová zábava. Nechýbalo domáce pálené od 
pána primátora, voľba  najkrajších masiek, 

tombola, fašiangové súťaže a pečené pra- 
siatko. Účastníci si zaspievali a zatanco-
vali spolu s Opatovskými harmonikármi, 
hudobnou skupinou Fanatik, Bandom Mi-
lana Slobodu a skvelou dychovou hudbou 
Krasinka. Deti sa mohli zviesť na rebrináku 
ťahanom koňmi z farmy z Adamovských 
Kochanoviec. O zachovanie tejto tradície sa 
snažíme spoločne s kolegami z mestského 
úradu už jedenásty rok. Verím, že aj tento 
rok boli novodubnické fašiangy veselé, 
chutné, voňajúce a spájajúce všetky vekové 
kategórie. 

Veľmi pekne ďakujeme sponzorom (Ag-
rofarma Červený Kameň / MK Waste s.r.o. 
Nová Dubnica / Kočkovská pekáreň / Up 
Déjeuner s.r.o. / Tekos Nová Dubnica, s.r.o. 
/ Cukráreň Ihriský / Mäsiarstvo Ilavský / 
Mäsovýroba Hôrka / Ján Dorička / primá-
tor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec / 
pečené prasiatko – Reštaurácia Adamička, 
Beluša) a všetkým novodubnickým školám 
za krásnu výzdobu amfi teátra.

Eva Kebísková (foto: Peter Jelínek)

Kultúra národa má rôzne ukazovatele. 
Počínajúc špakmi na ulici, grafi tami na 
stenách novoomietnutých domov, cez 
medziľudské vzťahy a správanie sa na 
sociálnych sieťach a vrcholiac správa-
ním sa na kultúrnych podujatiach.

 
Nedávno som počúvala rozhovor s hereč-

kou Zuzanou Mauréry, ktorá hovorila okrem 
iného aj o tom, ako ju prekvapuje správanie 
sa publika na divadelných predstaveniach: 
„...nehovor mi o standing ovation (čítaj 
stending ovejšn; rozumej ovácie publika          
v stoji). Neznášam standing ovation. U nás 
sa ľudia napríklad, a to je veľký rozdiel 
medzi nami a už aj Moravou, pokloníš sa,                                                                  
a ešte ani nezájdeš dozadu a ľudia sa posta-
via. Lebo si myslia, že sa musia. Potom prí-
deš druhý krát a už idú domov. A v Čechách 
ľudia sedia a tlieskajú. Tlieskajú, pokiaľ sa 
im to páči. Hej? A u nás sa hneď postavia, 
raz sa pokloníš, a idú domov. Ja tomu nero-
zumiem. Čiže, akože, standing ovation nie 
je známka kvality.“ Toľko z citátu rozhovoru 

Zuzky Mauréry so Šarkanom v Nedeľnej šou 
z 5.3.2023.

Škoda, že nerozvinuli ten rozhovor aj 
na to, či je OK, keď si obecenstvo berie do 
sály zimné bundy. Alebo, že ako to je inde. 
Lebo, napríklad, ja si z vlastnej skúsenosti 
nepamätám, že by som niekedy išla v diva-
dle do sály v zimnej bunde, alebo v kabáte. 
Veď tam idem v pekných šatách, funguje 
tam šatňa a kúrenie (iba ak by sa nekúrilo, 
to by som si asi vzala šál so sebou, alebo 
sveter). Dosť, že mám na kolenách kabelku 
(veď hádam si ju nepoložím na zem) a ešte 
aj kabát si mám držať (alebo ním obsadím 
sedadlo pred sebou a okopem si ho, alebo 
vedľa seba?), tak ako mám tlieskať s plný-
mi rukami? A nedajbože sa postaviť, keď už 
všetci stoja...

A je ešte jedna vec, ktorú síce herci zrejme 
nevidia, veď sú v zákulisí (ale možno si to 
počas toho standing ovation všimnú). Niek-
torí ľudia odchádzajú ešte počas potlesku. 

Lebo chcú byť prví v šatni, stihnúť auto-
bus (to by sa ešte dalo pochopiť v prípade 
návštevníkov z odľahlých obcí, kam sa dá 
autobusom dostať len dvakrát za deň), ale-
bo obľúbený seriál v telke... Tak tomuto už 
nerozumiem. Veď si idem užiť kultúru, ne-
chcem tam dobehnúť upachtená, upotená 
na poslednú chvíľu a utekať rýchlo preč, len 
aby mi neušla nejaká bozkávačka alebo gól. 
Vyhradím si čas na to, aby som si užila čas                                                                                                           
v peknom prostredí v pokoji, prídem skôr, 
aby som si pohodlne našla svoje miesto na 
sedenie, v rade keď čakám na kabát, kým 
mi ho vydajú milé dámy zo šatne využi-
jem ten čas na rozobratie svojich dojmov                               
z predstavenia s okolostojacimi, veď domov 
sa nejako už dostanem. A ten fi lm si mô-
žem pozrieť z archívu, zajtra v repríze alebo 
niekedy inokedy. OK, uznávam, keď budú 
majstrovstvá sveta a náš tím bude vo fi nále, 
tak asi radšej obetujem to divadlo... alebo 
možno ja nie.

Janka Prnová
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Zmena programu vyhradená. Informácie o progra-
moch a predpredaj vstupeniek na všetky podujatia: 
Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.: 
042 4433 484, kl. 110,111, e-mail: kebiskova@nova-
dubnica.sk  
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video 
záznamy. Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spra-
covaním a zverejnením.

PRIPRAVUJEME

POZVÁNKA NA VÝSTAVU: MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK - STOPY ŽIVOTA
12. marca – 15. apríla, KC Panorex - foyer, Nová Dubnica

Výstava, ktorú mestu Nová Dubnica zapožičala Spoločnosť M.R.Štefánika, zahŕňa  obdobia  od detstva, cez štúdium, vedecké, vojensko-
-politické a diplomatické obdobie a zároveň prezentuje osobnosť Štefánika ako človeka, cestovateľa, bádateľa, astronóma, fotografa, člo-
veka úprimne hľadajúceho pravdu, vyznávajúceho ľudské hodnoty, harmóniu a krásu.
Výstava je otvorená v pracovných dňoch od 9.00 - 15.00 (v stredu do 16.30 / v piatok do 13.30) a počas kultúrnych podujatí.

MIROSLAV DONUTIL - NA KUS REČI
Pondelok 19. júna o 19.00 hod., KC Panorex

Miroslav Donutil... Treba viac slov? Veď, kto by tohto 
vynikajúceho herca a skvelého rozprávača nepoznal? 
Obľúbený český herec sa predstaví vo svojom novom  
programe a svojimi príhodami a ich geniálnym podaním 
vás dokáže rozosmiať, fantasticky zabaviť, ohúriť, ba do-
konca aj rozplakať! Nenechajte si ujsť  novú show aktu-
álne najlepšieho českého rozprávača a zabávača!
Vstupné:19 €

PAVOL HAMMEL – SRDCE  BEZ ANJELA
Pondelok 12. júna o 19.00 hod., KC Panorex

V sprievode gitaristu Juraja Buriana a hráča na kláve-
sové nástroje Petra Preložníka v takmer stominútovom 
koncerte zaspieva Pavol Hammel hity ako Medulienka, 
Mladosť, či klasika Zvonky zvoňte alebo Smutná ranná 
električka, ale pripraví aj ochutnávku z posledného al-
bumu Srdce bez anjela.                                            
Vstupné: 20 €

ČERVENÁ ČIAPOČKA 
Piatok 12. mája o 17.00 hod., KC Panorex

Šibalská Červená čiapočka, hlúpy vlk a zaľúbený poľov-
ník rozohrávajú expresívnym herectvom, prekvapivou 
dejovou linkou a pútavým výtvarným spracovaním diá-
logy o hlade, láske a vytúženom autiaku. Autorský pre-
pis známej rozprávky o Červenej čiapočke. Hra plná vi-
zuálnych efektov a dynamického príbehu podfarbeného 
tanečnou hudbou. Deti sa zvyknú veľmi dobre zabávať. 
Účinkujú: Kamil Bystrický, Ivan Kubica, Martina Kedro-
vá, Tomáš Plánka.
Vstupné: 5 €

PROGRAM ODDELENIA KULTÚRY

SIMA MAGUŠINOVÁ s kapelou
Štvrtok 20. apríla o 18.00 hod., KC Panorex 
  
Sima Magušinová je slovenská speváčka, pesničkárka, ktorá sa 
narodila v Považskej Bystrici. Spievanie a tvorenie vníma nielen 
ako záľubu, ale aj ako poslanie a dar od Boha. Rada píše skladby 
nielen pre seba, ale aj pre iných, prípadne aj pre fi lmové alebo 
muzikálové projekty. Vstupné: 18 €.

ŠČAMBA 
Sobota 15. apríla o 18.00 hod., KC Panorex

Ľudovo humoristická hudobná skupina pochádza z obce Trstené 
pri Hornáde. Každoročne odohrá veľké množstvo koncertov na 
Slovensku i v zahraničí.  Ščamba sa predstavila divákom v RTVS, 
Markíze, TV JoJ a za sebou má svoje účinkovanie aj v Šláger TV              
a TV Senzi. Od roku 2016 je súčasťou kapely aj dievčenské zosku-
penie Čerešenky.
Vstupné: 15 €.

FÉROVÝ PIKNIK
Sobota 13.mája od 10.00 hod., priestor pred KC Panorex

Férový piknik je komunitná akcia, na ktorej sa ľudia stretávajú a piknikujú na podporu pestovateľov vo svete zapojených do hnutia fair 
trade. Koná sa vždy druhú májovú sobotu pri príležitosti Svetového dňa pre fair trade, tento rok teda 13. mája 2023. Ľudia na desiatkach 
miest Slovenskej republiky piknikujú a spoločne si vychutnávajú fairtradové a lokálne dobroty. Ukážte aj vy zapojením do akcie vašu pod-
poru ľuďom, ktorí pre nás pestujú potraviny v ďalekých krajinách Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. Pripravené bude občerstvenie, výstava, 
kultúrny program a diskusia.

STAVANIE MÁJOV
OSLAVY 19. VÝROČIA VSTUPU DO EU
Nedeľa 30. apríla

16.30 - stavanie májov na  IBV Miklovky
17.00 - stavanie májov s DH Bodovanka v Kolačíne pred DK
18.00 - stavanie májov s DH Bodovanka  na Mierovom námestí
20.00 - koncert Dych. orchestra a mažoretiek na Mierovom nám.
20.30 - lampiónový sprievod
21.00 - ohňostroj

PRVOMÁJOVÉ NOVODUBNICKÉ PREDAJNÉ TRHY
Pondelok 1. mája 

Srdečne vás pozývame 1.mája na novodubnické predajné trhy  na 
Mierovom námestí. V severnej časti námestia a na Ulici Petra Ji-
lemnického budete môcť nakupovať podľa chuti od 7.00 do 15.00 
hod. Od 10.30 – 12.30 vám na trhoch bude hrať Veselá heligónka. 
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Karol Masár
18. apríla budú 3 roky, čo nás opustil náš milova-
ný otec, dedko a svokor Karol Masár. Kto ste ho 
poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku. 
S láskou spomína syn Peter a nevesta Jaroslava                 
s rodinami.

Helena Češková
Dňa 5. marca uplynulo 13 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná mama, babka a pra-
babka Helena Češková. Kto ste ju poznali, venujte 
jej, prosím, tichú spomienku. S láskou spomína 
dcéra Jaroslava a syn Ján s rodinami.

Emília Pišková
Dňa 20.3. uplynuli 4 roky, čo nás navždy opusti-
la milovaná manželka, mama, babka a prababka 
Emília Pišková. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí ste ju poznali a mali radi. S láskou 
a úctou spomína manžel a celá rodina.

Mária Jánošíková
27. marca uplynul 1 rok, keď nás opustila naša 
mama a babka Mária Jánošíková. S láskou spomí-
najú synovia Milan a Miroslav s rodinami a všetky 
jej sestry.

Ján Provazník
28. marca uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Janko Pro-
vazník. S láskou spomína celá rodina. Navždy 
zostaneš v našich srdciach. Prosím priateľov                                
a známych o tichú spomienku.

Ladislav Masár
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. 7. marca 2023 
uplynuli dva roky, odkedy nás opustil manžel, 
otec a dedko Ladislav Masár. S láskou spomína 
manželka, syn Ladislav a dcéra Renáta s rodina-
mi. Nikdy, ver, nikdy sa s tebou rozísť nemôžeme.

Bohumil Doležel
Sú ľudia, ktorí pre nás znamenajú celý svet. O to 
ťažšie je stratiť ich a uchovať len v spomienkach. 
9. marca 2023 prešlo 25 rokov, čo si od nás navždy 
odišiel, oci. S úctou a láskou spomínajú synovia 
Milan, Juraj a dcéra Jarmila s rodinami.

Kamil Mišura
26. marca uplynulo 10 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel a otec Kamil Mišura. Tí, čo ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka Janka, syn Martin i ostatná 
rodina.

Jožko Lehocký z Kolačína
6 rokov chodím za tebou každý deň. Tvoja posled-
ná cigareta je stále v pivnici na kotli, nikto ju ne-
smie zobrať. Pozdrav pri tvojej fotografi i – Ahojte, 
Ahoj, tatino. Kosenie trávy okolo tvojho nového 
príbytku vnukmi, tvoja nezabudnuteľná kolín-
ska, srdiečka... Našu najmladšiu sedemmesačnú 
vnučku by si neskonale miloval. S láskou spomí-
name, žiješ stále v nás. Manželka Terka s celou 
rodinou. Za tichú spomienku ďakujeme.

Ivan Lehocký z Kolačína
Pred 20 rokmi od nás odišiel veselý chlapík, náš Ivan Lehocký. Bol si 
zárukou lásky a radosti, ktorú si nám vždy venoval. Ďakujeme, Ivan 
náš. Za tichú spomienku ďakuje Terka Lehocká s rodinou.

Ferdinand Baláž a Jozefína Balážová
V týchto marcových dňoch uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustili 
drahí rodičia, starí rodičia i prarodičia manželia Ferdinand Baláž                
a Jozefína Balážová. S láskou spomína celá rodina. Ste navždy v na-
šich srdciach.

Emil Galko a Agnesa Galková
Dňa 17. februára uplynuli 2 roky, čo nás opusti milovaný otec,             
dedko a pradedko Emil Galko a 17. marca uplynulo 8 rokov, odke-
dy nás opustila milovaná mama, babka a prababka Agnesa Galková. 
Len sviečku horiacu a krásnu kyticu vám môžeme na hrob dať, chvíľu 
postáť a s láskou spomínať. S úctou a láskou spomínajú dcéra Jana, 
Dana a syn Vladimír s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná ro-
dina.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

dátum žiaci U15 U13 prípravka U9 U11 U9"B
18.03. sobota D.Vestenice-N.Dca 12:00 Holí -N.Dca 10:00 12:00

22.03. streda N.Dca- astkovce 14:00 16:00

25.03. sobota N.Dca-P.Bystrica 10:00 12:00

26.03. nede a N.Dca-Kamenec p./Vt 11:30

01.04. sobota N.Dca-Sverepec 15:30 Myjava-N.Dca 14:00 16:00

02.04. nede a Púchov"B"-N.Dca 10:00 N.DCA-K ú ové 10:00 11:30
07.04. piatok N.Dca-Malženice 10:00 12:00

09.04. nede a Jasenica-N.Dca 15:30 N.Dca-Lehota p/Vt 12:00

15.04. sobota N.DCA-Šebeš anová 16:00

16.04. nede a Lehota p/Vt.-N.Dca 10:00 12:00 N.Dca-Sere  "B" 10:00 11:30
22.04. sobota N.Dca- Pieš any"B" 10:00 12:00 Star Acad.ZM-N.Dca 9:00 9:00
23.04. nede a K.Podhradie-N.Dca 16:00

29.04. sobota N.Dca-Podmanín 16:00 Záblatie-N.Dca 10:00 12:00 Turnaj Pp.U9  "B"

30.04. nede a N.Dca- astkovce 9:00 11:30

06.05. sobota N.Dca-L.Rovne 10:00 12:00 K ú ové - N.Dca 9:00 9:00 Turnaj Pp. U9  "B"

07.05. nede a Lysá p/M-N.Dca 16:30

13.05. sobota N.DCA-Streženice 16:30 Beluša-N.Dca 10:00 12:00 Turnaj N.Dca. U9 "B"

20.05. sobota Sere  (B)-N.Dca 9:00 9:00
21.05. nede a Papradno-N.Dca 17:00 N.Dca-FŠ Hanka R 10:00 12:00

27.05. sobota N.Dca-Tuchy a 17:00 N.Pravno-N.Dca 10:00 12:00

28.05. nede a N.Dca-Star Acad.ZM 9:00 11:30

03.06. sobota astkovce-N.Dca 9:00 9:00
04.06. nede a Visolaje- N.Dca 17:00 N.Dca-Kanianka 10:00 12:00

10.06. sobota N.Dca-Senica (Kunov) 10:00 12:00

11.06.nede a D.Ko kovce-N.Dca 17:00 N.Dca-K ú ové 9:00 11:30
17.06. sobota N.Dca-Doh any 17:00 Nováky-N.Dca 10:00 12:00
Rozpis niektorých zápasov môže by  po as sú ažného ro níka aj zmenený .

"A" muži dorast 

ROZPIS MAJSTROVSKÝCH ZÁPASOV 
FK NOVÁ DUBNICA - JAR 2023

NOVÉ ZARIADENIE 
SOCIÁLNYCH 
SLUŽIEB BUDE 
ČOSKORO 
OTVORENÉ
Mesto Nová Dubnica sa pripravuje na otvorenie no-
vého zariadenia pre seniorov s názvom Zariadenie 
sociálnych služieb TRI DUBY – zariadenie pre se-             
niorov. Otvorenie je naplánované na 1. augusta 2023.

Naším hlavným cieľom je ponúknuť klientom zmyslu-
plné prežívanie života, ktorý strávia v našom zariadení             
a to prostredníctvom kvalitných odborných služieb                             
a profesionálnej odbornosti s množstvom rôznorodých 
aktivít, ktoré vychádzajú z ich individuálnych potrieb. 
Chceme byť našim klientom nablízku a podať im pomoc-
nú ruku pri budovaní nového a plnohodnotného domo-
va v ťažkých životných situáciách.

Nové zariadenie pre seniorov má kapacitu 24 lôžok. 
Klienti budú ubytovaní v dvojlôžkových izbách, kto-
ré majú vlastné sociálne zariadenie, kuchynskú linku                  
a balkón. Izby sú bezbariérové a samozrejmosťou sú po-
lohovateľné postele.

V tomto zariadení budeme poskytovať celoročnú 
pobytovú sociálnu službu, o ktorú sa môže uchádzať 
každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila dôchodkový vek                            
a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň 
odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 zákona               
o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z. Znamená to, že 
nestačí dovŕšiť dôchodkový vek, ale musíte byť prísluš-
ným správnym orgánom (mestom alebo obcou) posúde-
ný na odkázanosť.

Každý záujemca o prijatie do zariadenia pre seniorov 
musí mať vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanos-
ti na sociálnu službu na zariadenie pre seniorov spolu              
s posudkom o odkázanosti na sociálnu službu vydané             
v mieste jeho trvalého bydliska. 

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej 
služby v zariadení TRI DUBY si môžu potencionálni 
klienti podávať už v súčasnej dobe písomne na ad-
rese „Zariadenie pre seniorov Nová Dubnica, Tren-
čianska 727/45, 018 51 Nová Dubnica“. E-mailom na 
adresu zpsnovadubnica@dcnet.sk alebo aj osobne 
po telefonickom dohovore na čísle 042/44 324 18. 

Toho času sa už sústredíme aj na nábor nových za-
mestnancov, ktorí si na vyššie uvedených kontaktoch 
môžu podávať svoje žiadosti o prijatie do zamestnania. 
Jedná sa hlavne o pracovné pozície: zdravotná sestra, 
zdravotnícky asistent, opatrovateľ/ka, upratovačka, 
sociálny pracovník.  

Zuzana Vanková

MESTO INFORMUJE



8 MAREC 2023NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Vydáva mesto Nová Dubnica. IČO: 00317586. Sídlo: Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. Kontakt: 042/4433 526, msu@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk.
Vedúci redakcie: Bc. Pavol Pažítka. Šéfredaktor: Ing. Petra Hrehušová.  
Grafi cká úprava: Mgr. Milan Ondrišák. Tlač: Petit Press - Bratislava. Administrácia a inzercia na MsÚ.
Registrácia: EV 686/08. ISSN 1338-788X. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory autorov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva priazniv-
cov turistiky na autobusový zájazd do pohoria Tri-
beč, ktorý sa bude konať v nedeľu 16. apríla 2023.

Na výber budú tri trasy: 19 km (658 výškových m.) / 14 
km (504 výškových m.) / 6 km (252 výškových m.).
Nástup do autobusu bude možný v Dubnici nad Váhom, 
Kolačíne, Novej Dubnici, Trenčianskej Teplej a v Tren-
čianskych Tepliciach.
Cena zájazdu na osobu: člen KST = 13 €, nečlen = 15 €. 

Záujemcovia sa môžu prihlasovať telefonicky na 0911 
782 539 (Hál Michal, e-mail: michalhal14@gmail.com) 
alebo 0905 802 341 (Kačíková Soňa, e-mail: kacikovaso-
na04@gmail.com) najneskôr do 10. 4. 2023, alebo do 
naplnenia kapacity autobusu. Pri prihlasovaní zadajte 
miesto nástupu.

Michal Hál

AUTOBUSOVÝ 
ZÁJAZD DO 

POHORIA TRÍBEČ

PLÁN ČINNOSTI 
KST KOLAČÍN 
PRE ROK 2023

EXPEDIČNÁ
KAMERA
2023
13. APRÍLA O 18.00 V KC PANOREX

7 fi lmov zo sveta počas jedného večera. Dostaneme sa na Baffi  nov ostrov, zistíme, aké je to byť nepočujúcou horolezkyňou, na 
bicykloch sa pozrieme na hory pri Santiagu de Chile, na dva týždne zažijeme Švajčiarsko, absolvujeme netradičnú svadobnú 
cestu na dvoch kolesách a na záver spoznáme viac Madagaskar i Malorku. Vstupné: 5 €.

PROGRAM:
18.10 h - Dovolenka na Baffi  novom ostrove
Rok: 2022; Dĺžka: 12 min; Krajina pôvodu: Kanada
Hľadáte romantickú dovolenku? Skúste Baffi  nov ostrov! Pamätajte: expedícia je to isté ako dovolenka, záleží len na vašom prístupe. Erik 
Boomer a Sarah McNair-Landry sa vo fi lme vydávajú na odvážnu 45-dennú expedíciu na odľahlý Baffi  nov ostrov, aby hľadali skaly, na 
ktoré by sa dalo vyliezť a nepreskúmané rieky, ktoré by si dali splaviť.

18.22 h - Vznešená
Rok: 2022; Dĺžka: 15 min; Krajina pôvodu: USA
Efektívna komunikácia je výzva, ktorej čelí každý horolezec. Je to šport, ktorý vyžaduje intenzívne sústredenie, spoluprácu a prekonanie 
strachu. Pre nepočujúcu horolezkyňu Sonyu Wilson sú komunikácia a komunita životne dôležité. Elevated je neverbálny fi lm zdieľajúci 
Sonyinu skúsenosť nepočujúcej ženy a horolezkyne, pracujúcej na prekonaní priepasti medzi nepočujúcimi komunitami a outdoorovým 
priemyslom.

18.38 h - Strážcovia údolia sopky Tupungato
Rok: 2022; Dĺžka: 20 min; Krajina pôvodu: Čile
Film ukazuje neuveriteľný výstup a zostup najvyššej hory centrálneho Čile na bicykli. Sopka Tupungato (6 570 m nm) je vzdialená len 80 
km od hlavného mesta Santiago de Chile, ale z dôvodu zlej dostupnosti sa toho o nej veľa nevie.

19.00 h - Ticho
Dĺžka: 9 min; Krajina pôvodu: Kanada
Občas toho začnete mať dosť a potrebujete utiecť niekam, kde nezáleží na tom, ako efektívny ste dnes boli a koľko ste toho splnili. Film 
sleduje Reinisa, ktorý strávil dva týždne vo švajčiarskych Alpách. Každý deň chodil hore a dole, plával v mrazivých vodách a hlavne trávil 
čas sám so sebou.

19.10 h - Najdlhšia svadobná cesta?
Rok: 2021; Dĺžka: 25 min Krajina pôvodu: ČR
Mladí dobrodruhovia Peggy Marvanová a Adam Záviška o sebe hovoria ako o normálnych ľuďoch, ktorí jednoducho len idú za svojimi 
snami. Týmto spôsobom si už na svoje konto stihli pridať také úspechy, ako napríklad víťazstvo na slávnom závode Tour Divide (4500 
km) alebo svetové prvenstvo na zimnej polárnej výzve Lapland Extreme Challenge. Ich motto znie: „Veľký cieľ dáva životu veľký zmysel.“

19.35 h - PRESTÁVKA 

19.55 h - Madagaskar - ostrov duchov a kúziel
Rok: 2019, Dĺžka: 46 min, Krajina pôvodu: Česko
Dokument zachytáva pátranie po údajnej záhadnej bytosti menom Kalanoro, žijúcej v odľahlých miestach ostrova Madagaskar. Tento tvor 
má podľa domorodcov magickú moc, nadprirodzenú silu a telepatické schopnosti. Obyvatelia Madagaskaru v neho veria a majú k nemu 
veľký rešpekt. Členovia expedície sa zúčastnia niekoľkých obradov, takzvanej tromby, na vyvolávaní tejto chlpatej, asi meter vysokej 
bytosti.

20.45 h - Mallorca
Krajina pôvodu: Česká republiky; Dĺžka: 16 min
Autenticky podaná zimná výprava na Malorku v čase omikronu cez hľadáčik telefónu. S plnou poľnou po nevyšliapaných trasách najväč-
šieho z Baleárskych ostrovov. Desať dní a dvaja pútnici na ostrove, ktorý si obľúbili nielen dávni piráti. Spanie pod širákom, krásne pláže              
a azúrové more. Nespočet výškových metrov a kilometrov v nohách. To všetko pre jedinečné stretnutia, ľudí a miesta, z ktorých sa tají 
dych.

V prípade, že budú mať návštevníci záujem, premietneme ešte bonusový fi lm: 

21.01 h - Divoké vody
Rok: 2021, Dĺžka: 66 min, Krajina pôvodu: Francúzsko 
Objavte príbeh jednej z najúspešnejších kajakárok svojej generácie – Nourie Newman. Filmovému režisérovi Davidovi Arnaudovi sa poda-
rilo poodhaliť Nourii ako nikdy predtým. Zisťujeme, že zápasí s vecami, ktoré občas ovplyvňujú aj ich športové výkony a možnosti posúvať 
svoje hranice.

Termín

 6. 1.
28. 1. 
2.  2.

25. 2.
11. 3.
12. 3.
1. 4.

16. 4.
29. 4.
13. 5.
20. 5.

26. - 28. 5.
10. 6.
24. 6.

5. 7.
29. 8.

31. 8. - 3. 9.
16. 9.
16. 9.
7. 10.

21. 10.
10. - 12. 11.

18. 11.
3. 12.

Podujatie

Trojkráľový výstup na Markovicu
Zimný prechod cez 3 vrcholy
Výročná členská schôdza
Zimné stretnutie turistov na Baske
Výstup na Udrinu
Výstup na Sokol
Vizovické vrchy
Pohorie Tribeč
Dubnická 30-ka
Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
Krajské kolo TOB v Košeci
Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska
25-ka pod Vršatcom
Jánsky haluškový festival
Teplická trojkoruna
Po stopách SNP na Markovicu
Klubový zájazd na gemer
Majstrovstvá SR v TOB vo Svite
Jesenný regionálny zájazd
Jesenné stretnutie na Grófovci
Veľká Pec - Prašník
Víkend na Baskom
Jesenné stretnutie turistov v Soblahove
Mikulášsky Slopský vrch

Viac informácií o podujatiach na: www.kst.sk


