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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Október - mesiac úcty k starším

Stretnutie primátora
s obyvateľmi mesta

Letné kúpalisko by sa malo 
otvoriť už v júni na budúci rok

Správca dane z nehnuteľností a poplatku za ko-
munálny odpad, ktorým je mesto Nová Dubnica, sa 
týmto obracia na občanov, ktorí v lehote splatnosti 
neuhradili vyrubenú daň z nehnuteľností, aby tak 
urobili v čo najkratšom čase.  Splatnosť dane z ne-
hnuteľností bola 30. septembra 2016, dokedy moh-
li daňovníci zaplatiť poslednú splátku dane.

Splatnosť poplatku za komunálny odpad uply-
nie 31. októbra 2016.

Tým občanom, ktorí doposiaľ neuhradili daň z ne-
hnuteľností a v termíne neuhradia poplatok za ko-
munálny odpad, bude zaslaná výzva na úhradu ne-
doplatkov do vlastných rúk. Pri každej oneskorenej 
úhrade dane z nehnuteľností  je  vyrubovaný daňov-
níkovi aj úrok z omeškania.

Ak ani po zaslaní výzvy nedôjde k úhrade nedo-
platkov, či už na dani z nehnuteľností alebo poplatku 
za komunálny odpad, mesto pristúpi k vymáhaniu 
dlžnej sumy exekučným konaním, pričom vymáha-
ná suma je navýšená o trovy  exekučného konania.

Oznam - nedoplatky

Milí spoluobčania,
staroba sa týka každého z nás. Ako povedal Goethe, “Zostarnúť nie je umenie - 

umenie je vyrovnať sa s tým.” V roku 1990 bol Organizáciou spojených národov vy-
hlásený október Mesiacom úcty k starším. Preto si práve v tento mesiac každý rok 
pripomíname, že staroba nie je choroba a nikto z nás sa jej nevyhne. Neznamená 
koniec, ale naopak - novú etapu života, nové príležitosti. Pripomína nám, aby sme 
nestrácali čas a využili možnosti, ktoré nám život prináša. 

Staroba prichádza nenápadne a každý z nás bude raz dedkom či babičkou. Preto 
by sme nemali zabúdať na našich starých či prastarých rodičov, ktorí tvrdo praco-
vali, aby sa nám žilo lepšie a ktorí sa vzdávali svojho šťastia, aby sme my, ich deti, 
boli šťastnejší. Doprajme im rešpekt a úctu, ktorú si zaslúžia, pretože nám ešte vždy 
môžu poskytnúť cenné rady a skúsenosti. 

Dajme našim mamám, otcom alebo prarodičom pocítiť, že sú pre nás dôležití           
a poskytnime im trošku z nášho voľného času. Pomôžme im prežiť starobu aktívne 
a produktívne, lebo oni tu boli pre nás v minulosti, keď sme ako deti potrebovali ich 
starostlivosť. 

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Dňa 5. októbra sa primá-
tor mesta Nová Dubnica 
Ing. Peter Marušinec spo-
lu so svojím zástupcom Bc. 
Pavlom Pažítkom stretli                           
s obyvateľmi mesta v kul-
túrnej besede, aby spoločne 
zhodnotili rok 2016 a pred-
stavili obyvateľom plány na 
rok 2017. Cieľom verejného 
stretnutia s obyvateľmi bolo 
tiež vypočuť si ich názory, 
sťažnosti, prípadne podnety 
na to, čo je z pohľadu občana 
potrebné v meste zmeniť. 

Aký bol rok 2016?
V úvode stretnutia primátor 

zrekapituloval všetky dokon-
čené či úspešne odštartované 
projekty mesta. Ako pripo-
menul, mestu sa počas tohto 
roka podarilo vybudovať kru-
hovú križovatku pri vstupe do 
mesta, ktorej súčasťou je aj 
napojenie novej investície - ob-
chodnej prevádzky spoločnosti 
LIDL. Tá by mala otvoriť svoju 
prevádzku koncom mesiaca 
november. Zrekonštruovala 
sa tiež budova Tenisového 

klubu Nová Dubnica. Budova 
prešla kompletnou vonkajšou 
aj vnútornou rekonštrukciou 
za výdatnej pomoci členov 
tenisového klubu. Tiež pre-
behla rekonštrukcia mestskej 
plavárne, kde bola vymenená 
vnútorná dlažba, zmodernizo-
vané šatne a bola dokončená 
oprava fasády zo strany ul. P. 
Jilemnického. 

V športovej hale počas let-
ných prázdnin prebehla mo-
dernizácia osvetlenia, vyme-
nili sa svetelné telesá, ako aj 
elektrické vedenie a rozvodné 
skrine. Mesto začalo s rekon-
štrukciou autobusových zastá-
vok v súbore B1 a zastávky do 
Kolačína pri Účku. Zrealizova-
la sa oprava cesty na cintorín, 
ktorá bola v poslednom období 
v zlom technickom stave hlav-
ne kvôli zosuvom pôdy. Tre-
ba tiež povedať, že sa začali 
prípravné práce s výstavbou 
letného kúpaliska. Areál kúpa-
liska je oplotený a prebehli     
čiastočné terénne úpravy.

(pokračovanie na 2. strane)

Na nové letné kúpalisko 
sa určite teší väčšina No-
vodubničanov. Naším zá-
merom je vrátiť mestu to, 
čo tu toľké roky chýbalo 
- miesto, kde by sa mohli 
obyvatelia počas letných 
mesiacov stretávať, poroz-
právať, oddýchnuť si a kde 
by mohli nechať vyšantiť 
svoje deti. 

Ako to teda v súčasnosti        
s projektom letného kúpalis-
ka vyzerá? Po vypracovaní 
projektovej dokumentácie 
mesto Nová Dubnica požia-
dalo príslušný stavebný úrad 
o vydanie stavebného povole-
nia. Súbežne  prebieha výber 
zhotoviteľa diela na realizáciu 
stavby v zmysle zákona o ve-
rejnom obstarávaní.

Dňa 18. októbra sa uskutoč-
nil tzv. kontrolný deň, počas 
ktorého bol v súčinnosti s od-
delením životného prostredia 
MsÚ Nová Dubnica preroko-
vaný aj projekt zazelenania ce-
lého budúceho letného kúpa-
liska a riešený výrub drevín.

Začiatok výstavby technic-
kých budov je naplánovaný 
na február 2017 a samotná 

výstavba letného kúpaliska na 
marec 2017. Termín ukončenia 
stavebných prác letného kúpa-
liska je plánovaný v mesiaci 
jún 2017. Veríme, že nám po-
časie bude priať a dané termí-
ny budú reálne splnené.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Nové osvetlenie športovej haly

Mestské zdravotné stredisko – 
- vyregulovanie ústredného kúrenia 

Ako pokračujú
práce na LETKE

Budova športovej haly s kry-                                                                     
tou plavárňou bola postave-
ná koncom 70. rokov minu-
lého storočia. Z fondov EÚ 
bola zrekonštruovaná fasáda 
ZŠ Janka Kráľa a novú tvár 
dostala aj časť športovej haly 
na poschodí, ktorá slúži ako 
telocvičňa pre žiakov školy                                                          
a tiež pre širokú verejnosť. 

Postupná rekonštrukcia 
časti objektu na prízemí, kde 
sa nachádza krytá plaváreň 
je už piaty rok fi nancovaná               
z rozpočtu mesta. Po výmene 
okien, zateplení dvoch obvo-
dových múrov a postupného 
vylepšovania interiéru, bolo 
počas prázdnin vymenené 
nefunkčné vonkajšie osvetle-

nie podlubia krytej plavárne 
a krajší vzhľad majú aj šikmé 
stĺpy. Nové svetlá sa plynulo 
zapínajú s ubúdaním denného 
svetla.

Počas letných mesiacov 
bola prevedená aj komplet-
ná rekonštrukcia osvetlenia 
ihriska v športovej hale na po-
schodí. Kvalitnejšie a hlavne 

efektívnejšie osvetlenie si ur-
čite bude pochvaľovať tá časť 
športovej verejnosti, ktorá vy-
užíva priestory športovej haly 
v popoludňajších a večerných 
hodinách. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci oddelenia výstavby

Mestské zdravotné stredis-
ko na Gagarinovej ulici v No-
vej Dubnici pozná azda kaž-
dý občan nášho mesta. Slúži 
nielen lekárom na vykonáva-
nie svojej lekárskej praxe, 
ale aj dennodenne občanom.

V uplynulých rokoch jeho 
fasáda prešla vonkajšou re-
konštrukciou – zateplením 
aj s výmenou okien. V týchto 
dňoch sa v zdravotnom stre-
disku realizuje vyregulovanie 
vykurovacieho systému, čo 
bežnému občanovi asi veľa 
nenapovie. Jednoducho pove-
dané, už nebudeme regulovať 
vnútornú teplotu v zdravot-

nom stredisku v zimnom obdo-
bí otváraním okien. Okná budú 
viac menej používané na do-
statočné vetranie týchto pries-
torov. Tým, že boli vymenené 
nefunkčné ventily na väčšine 
vykurovacích telesách za ter-
mostatické ventily, samotní 
lekári, zdravotnícky personál 
či iní nájomníci v zdravotnom 
stredisku, si budú môcť sami 
regulovať vnútornú teplotu vo 
svojich prevádzkach.

Tieto nie malé investície 
sú kroky nevyhnutné do bu- 
dúcnosti. V roku 2017 plánu-
jeme v zdravotnom stredisku 
tiež výmenu vchodových dverí 
za dvere s automatickým otvá-

raním a zatváraním, doplnené 
o nájazd pre imobilných paci-
entov. Na množiace sa pod-
nety pacientov mesto plánuje 
rozšíriť možnosti parkovania, 
a to vybudovaním parkovacích 
miest za budovou zdravotné-
ho strediska. V pláne je tiež 
vybudovanie bezbariérového 
prístupu do ambulancie kožnej 
lekárky, čo opäť ocenia hlavne 
imobilní pacienti. Neskôr by 
sme chceli investovať aj do 
opravy čalúnenia stoličiek          
v jednotlivých čakárňach, kto-
ré zdevastovali poniektorí ob-
čania a vo vestibule zdravot-
ného strediska nainštalovať aj 
novú orientačnú tabulu. 

Žiaľ, automaty na kávu, ne-
alko nápoje a drobné balené 
pečivo, pre neustále úmyselné 
poškodzovanie vhadzovaním 
rôznych predmetov miesto 
mincí, sa neosvedčili. Zdra-
votné stredisko predsa neslúži 
len seniorom, ako sa väčšina 
domnieva (áno sú tam častej-
šie), ale slúži nám všetkým, aj 
mladším ročníkom, čo by sme 
si mali všetci uvedomiť pri     
každej jeho návšteve.
 
Ing. Jaroslav Šlesar
riaditeľ BP, m.p.o.

Dňa 18. októbra sa uskutočnil tzv. “kontrolný deň”, ktorý nás 
presvedčil o tom, že všetky stavebné práce postupujú v súla-
de s odsúhlaseným harmonogramom postupu prác so zhoto-
viteľom diela. Termín nasťahovania prvých nájomníkov do 
bytového domu v marci 2017 je tak veľmi reálny. 

V súčasnosti prebiehajú dokončovacie práce a pripravuje sa 
odovzdanie a prevzatie bytového domu. Po procese kolaudácie 
a podaní žiadosti na Štátny fond rozvoja bývania už nič nebude 
stáť v ceste k novému bývaniu.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Chceli by ste čerpať dotáciu z rozpočtu mesta pre 
rok 2017?

Mesto Nová Dubnica každoročne vo svojom roz-
počte vyčleňuje dotácie pre neziskové organizácie. 
Všetky neziskové organizácie, ktoré majú záujem 
o čerpanie dotácií z rozpočtu mesta, majú možnosť 
podať si žiadosť pre rok 2017, a to najneskôr do 15. 
novembra 2016. Súčasťou žiadosti sú aj predpísané 
prílohy. 

Formulár žiadosti spolu s prílohami nájdete na 
internetovej stránke mesta www.novadubnica.eu, v 
záložke občan, legislatíva, všeobecne záväzné pred-
pisy, pod číslom č. 7/2011. 

Zároveň upozorňujeme všetky organizácie, kto-
rým bola poskytnutá dotácia pre rok 2016, aby neza-
budli vyúčtovať poskytnuté dotácie najneskôr do 15. 
decembra 2016.

Žiadosť o dotáciu

Vonkajšie osvetlenie podlubia. Vnútorné osvetlenie športovej haly.

(pokračovanie z 1. strany)

Pre zvýšenie bezpečnosti 
na cestách mesto v spoluprá-
ci s miestnou fi rmou osadilo 
merače rýchlosti. Ide najmä 
o úseky ciest na vstupe do 
mesta od Kolačína, na ulici P. 
Jilemnického, na ul. SNP a na 
ul. Trenčianska od Trenčian-
skej Teplej. Myslelo sa aj na 
peších, a preto bol vybudovaný 
prvý retardér v meste, ktorý 
zároveň slúži aj ako priechod 
pre chodcov k materskej škôl-
ke na ul. P. Jilemnického. 

V mestskej časti Kolačín 
bolo v tomto roku vybudované 
multifunkčné ihrisko, na ktoré 
sa získali fi nančné prostried-
ky z Úradu vlády v objeme                       
30 000 eur a ďalších 40 000 eur 
poskytlo mesto zo svojho roz-
počtu. Prebehlo asfaltovanie 
cestných komunikácií, hlavne 
ulice Odbojárska smerom k 
malému Kolačínu. Na Dome 
smútku vo Veľkom Kolačíne 
sa vykonali drobné opravy 
fasády a dreveného obkladu.                    
V tomto roku sa v mestskej 
časti Miklovky robili súvislé 
opravy živičných povrchov. 

Bolo vyasfaltovaných viac ako 
3000 m2 ciest.

Čo nás čaká v roku 2017?
Podľa slov primátora aj rok 

2017 bude náročný na investí-
cie. Mesto plánuje do budúco-
ročného rozpočtu, ktorý bude 
predmetom schvaľovania na 
decembrovom zastupiteľstve, 
zahrnúť rekonštrukciu ulice 
Slobody v mestskej časti Ko-
lačín, ktorá zostala nedokon-
čená po vybudovaní kanalizá-
cie. Ďalej sa v mestskej časti 
Kolačín plánuje rekonštrukcia          
a nadstavba požiarnej zbroj-
nice a tiež rekonštrukcia au-
tobusových zastávok, ako aj 
úprava nástupných plôch pre 
jednoduchšie nastupovanie, 
hlavne starších občanov. 

V meste pribudnú ďalšie dva 
spomaľovače, a to na ulici P. 
Jilemnického a P. O. Hviezdo-
slavova. Plánuje sa aj rekon-
štrukcia budovy Mestského 
futbalového klubu, kde dôjde 
ku kompletnej výmene okien 
a vnútornej rekonštrukcii so-
ciálnych zariadení. V rámci 
budovania a rozšírenia par-
kovacích plôch pribudnú nové 

plochy v Pribinových sadoch, 
za mestským zdravotným 
strediskom a na ul. P. Jilem-
nického pozdĺž krytej plavár-
ne. Na Miklovkách sa plánuje            
s opravou ciest, a to hlavne 
na ul. Partizánska a Okružná.        
V priebehu roka 2017 sa začne 
s rekonštrukciou cesty medzi 
garážami na ul. Topoľová a ul. 
P. Jilemnického. 

Mesto plánuje pokračovať 
v rekonštrukcii mestských 
chodníkov. Pôjde o chodník 
popri ul. SNP - teda od lekárne 
Sára Medica smerom ku kinu 
Panorex a na ul. P. O. Hviezdo-
slavova, kde dôjde aj k rozšíre-
niu, resp. vybudovaniu nových 
parkovacích miest. Plánuje sa 
aj kolaudácia dvoch bytových 
jednotiek v rámci projektu 
Letka. Na Mierovom námestí 
príde k výmene mestských ho-
dín, aby spoľahlivo slúžili obča-
nom mesta aj v ďalších rokoch.

V roku 2017 sa spustí hlavná 
časť výstavby letného kúpalis-
ka, a to konkrétne v mesiaci 
marec. Uvedenie do prevá-
dz- ky by malo byt 1. júla 2017.         
V budúcom roku bude  mes-
to Nová Dubnica oslavovať 

60. výročie založenia mesta                       
a z tohto dôvodu mesto pri-
pravuje množstvo kultúrnych 
a spoločenských podujatí.  
Program osláv bude postup-
ne predstavený a zverejnený 
v Novodubnických zvestiach                                                          
a na internetovej stránke mes-
ta.

Počas spoločnej diskusie 
upozornili niektorí obyvatelia 
napríklad na technický stav 
kontajnerov, ktoré sa často 
zasekávajú. Mesto bude preto 
v rozpočte na budúci rok rá-
tať aj s výmenou cca. 40 - 50% 
kontajnerov na komunálny 
odpad. Zároveň bola vznesená 
požiadavka na vybudovanie 
bezbariérového prístupu do 
kultúrnej besedy. Tomu mesto, 
samozrejme, veľmi rado vyho-
vie. O bezbarérový prístup sa 
postará Bytový podnik Nová 
Dubnica.

Na konci stretnutia sa pri-
mátor mesta poďakoval všet-
kým za účasť a s prítomnými 
sa rozlúčil.

-ks-

Stretnutie primátora s obyvateľmi mesta

Stavebné práce na Letke postupujú podľa harmonogramu.

Vizualizácia bytového domu Letka.
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Úcta našim seniorom
zo Združenia Klubu dôchodcov

Zámer rekonštrukcie 
kina PANOREX 

Od septembra vedie TEKOS 
nový riaditeľ

Keď sa vítajú deti do života

Medzi priority mesta                         
v programovom období 2014 
– 2020, kedy je možné požia- 
dať o nenávratný fi nančný 
príspevok (NFP) zo štruktu-
rálnych fondov na realizácie 
jednotlivých zámerov patrí 
aj rekonštrukcia objektu bý-
valého kina Panorex. 
 

Na prelome rokov 2015            
a 2016 mesto dalo vypraco-
vať projektovú dokumentáciu          
a pripravovalo ďalšiu súvisia-
cu dokumentáciu pre podanie 
žiadosti o NFP.  Výzva na zní-
ženie spotreby energie pri pre-
vádzke verejných budov bola 
vyhlásená v decembri 2015                                                                           
s termínom podania žiados-
tí  január a marec 2016, kedy 
sa prioritne  predkladali na 
hodnotenie žiadosti na rekon-
štrukciu administratívnych 
budov. Na projekte sa inten-
zívne pracovalo.  Predmetom 
rekonštrukcie je zatepliť celú 
budovu, t.j. obvodový aj streš-
ný plášť, čo znamená vymeniť 
sklenené okenné a dverové 
výplne za nové hliníkové kon-
štrukcie a opraviť strešný 
plášť, ktorý sa nanovo tepelne 
odizoluje. Zároveň sa upraví 
fasáda, zrekonštruuje sa vyku-
rovanie. Ďalej projekt rieši ná-
vrh novej osvetľovacej sústavy 
bez zásahu do elektrickej in- 
štalácie resp. výmenu existu- 
júcich svietidiel a svetelných 
zdrojov za nové, energeticky 
menej náročné. Všetky na-
vrhované svietidlá sú s LED 

svetelnými zdrojmi. Svietidlá 
musia byť vo vyhotovení vhod-
nom na inštaláciu do daného 
prostredia. V januári mesto 
dostalo stavebné povolenie na 
realizáciu uvedených aktivít.  

Nakoľko v rámci výzvy nie 
je možné riešiť rekonštrukciu 
vnútornej časti - interiéru, 
t.j. javisko, sedadlá, svetelnú 
rampu a pod., mesto postupne 
vyčlení fi nančné prostriedky 
z rozpočtu mesta tak, aby sa 
funkčnosť v objekte zmenila 
na multifunkčnú formu.  

Podľa harmonogramu vý-
ziev pre tento rok na predkla-
danie žiadostí o NFP bola vý-
zva plánovaná na august 2016. 
Doposiaľ vyhlásená nebola.      
V prípade, že výzva bude vy-
hlásená a bude možné sa 
uchádzať o nenávratný fi nanč-
ný príspevok z fondov Európ-
skej únie na spolurealizáciu 
zámeru rekonštrukcie objektu 
Panorex, mesto je pripravené 
žiadosť podať. V prípade, že  
počas rokov 2016 – 2017 ne-
bude Slovenskou inovačnou           
a energetickou agentúrou ako 
sprostredkovateľského orgánu 
pre Operačný program Kvalita 
životného prostredia zame-
ranej na zníženie energetic-
kej náročnosti budov vrátane 
kultúrnych zariadení výzva 
vyhlásená, v roku 2018 budú 
na rekonštrukciu Panorexu 
vyčlenené potrebné fi nančné 
prostriedky z rozpočtu mesta.

J. Oriešková 

Po odchode Ing. Mariána Me-
deru do dôchodku sa pozície 
riaditeľa spoločnosti TEKOS 
Nová Dubnica, s.r.o. ujal          
1. septembra 2016 Ľubomír 
Galovič. Aby ste mali lepšiu 
predstavu, kto na riaditeľskej 
stoličke sedí a aké má plány, 
položili sme mu tri základné 
otázky.

Aké sú vaše najbližšie plány 
na pozícii riaditeľa spoloč-

nosti TEKOS?
Spoločnosť TEKOS Nová 

Dubnica, s.r.o. momentálne 
prechádza transformáciou. 
Bolo zakúpené nové vozidlo 
ŠKODA FABIA a Pracovná 
plošina CTE Z 20E Nissan 
Cabstar. Bola zmodernizovaná 
ekonomická kancelária a zakú- 
pené nové počítačové vybave-
nie spoločnosti. V najbližšom 
období máme v pláne pokra-
čovať v obnovovaní vozového 

parku. No všetko bude závisieť 
od fi nančných možností. 

Plánujete aj väčšie zmeny       
v dlhodobejšom horizonte?

V budúcom roku sú naplá-
nované viaceré stavebné čin-
nosti v meste, na ktorých sa 
naša spoločnosť bude aktívne 
podielať. Z tohto dôvodu uva-
žujeme o vytvorení stavebnej 
skupiny a o nákupe novej tech-
niky.

Čo je pre vás na pozícii ria-
diteľa spoločnosti TEKOS 
najväčšou prioritou?

Najväčšou prioritou na po-
zícii je pre mňa čistota mesta, 
a tým aj spokojnosť obyvateľov  
mesta Nová Dubnica.

Ďakujeme za rozhovor            
a prajeme veľa pracovných 
úspechov.

-ks-

“Dieťa sa narodí s túžbou byť 
milované a nikdy z toho ne-
vyrastie.” F. A. Clark

V októbri sme sme si pri-

pomínali nielen Mesiac úcty           
k starším, ale oslavovali sme 
aj príchod malých Novodubni-
čanov na tento svet. 

Zbor pre občianske záleži-

tosti pri MsZ v Novej Dubnici 
zorganizoval 18. októbra “Uví-
tanie detí do života”. Do obrad-
nej siene v kultúrnej besede 
bolo pozvaných spolu 46 novo-

narodených detí Novej Dubni-
ce spolu so svojimi rodičmi.

Rodičia detí si z rúk pri-
mátora mesta Ing. Petra Ma-
rušinca prevzali darčekové 
poukážky pre svoje detičky                       
v hodnote 33 eur, ktoré im da-
rovalo mesto Nová Dubnica. 
Po ofi ciálnej časti prišiel na 
rad kultúrny program, ktorý si 
pre prítomných pripravili deti 
z Centra voľného času zo súbo-
ru Dubinka. 

S mnohými deťmi prišli na 
uvítanie aj ich starí rodičia. 
Obradná sieň tak praskala 
vo švíkoch, ale tá príjemná               
a veselá atmosféra, ktorá v nej 
vládla, stála za to. 

Touto cestou prajeme detič-
kám, aby rástli ako z vody, aby 
boli vždy milované a mali stále 
úsmev na tvári. 

-ks-

“Jeseň je vhodným obdobím 
na zamyslenie sa, zastavenie 
a zaspomínanie. Nie nadar-
mo si v októbri pripomíname 
Mesiac úcty k starším. Práve 
vtedy máme možnosť viac 
ako inokedy prehodnotiť ži-
tie a pripomenúť si dôleži-
té miľníky pôsobenia tu na 
zemi.”
 

Aj tieto slová zazneli na na-
šom stretnutí 24. septembra 
2016 pri priležitosti Mesiaca 
úcty k starším v kultúrnom 

dome v Kolačíne, kde sa naši 
členovia primerane k počtu 
členskéj základne zišli na te-
jto milej akcii. Okrem našich 
členov prijali pozvanie aj zá-
stupcovia Mestského úradu 
v Novej Dubnici, zástupca 
primátora Bc. Pavol Pažítka 
a prednostka MsÚ Ing. Eva 
Lackovičová.

Akcia sa niesla v príjemnom 
duchu a milým spestrením 
kultúrného programu bolo 
vystúpenie žiakov Základnej 
umeleckej školy pod vedením 

Mgr. Olgy Sebenovej. Veľká 
vďaka patrí aj Mgr. Múdrej         
a žiakom, ktorí oživilli atmo-
sféru tohto podujatia.

Človek je krásny nielen vte-
dy, keď má pružný krok, človek 
je krásny podľa múdrosti, čo 
zračí sa mu v oku, podľa vrá-
sok a bielych vlasov, podľa slov, 
keď ponára sa v hovore s deť-
mi do rokov, keď on bol mladý. 
Človek je krásny vtedy, ked ho 
ľudia majú radi. Prekáža nám 
jedno jediné slovo MESIAC. 
Nevieme ohraničovať úctu            
k ľudom tobôž starším na dni, 
týždne, mesiace či roky. Berie- 
me to ako pocit celoživotný. 
Tak nás to učili naši rodičia. 
Vzájomná úcta vychádza z ro-
diny a vonkajší svet ju môže 
buď podporiť alebo oslabiť. 
Musíme vždy začať od seba. 
Usmejme sa na toho druhého, 
prehoďme pekné slovo. Never-
te, že sa nám to nevráti aj keď 
nie vždy a hneď, aj keď nie od 
každého - ale vráti sa.

Toto naše stretnutie napl-
nilo aj program hodnotiacej 
členskéj schôdze ZKD. V krát-
kých suvislostiach nedá mi 
nespopmenúť členov výboru, 

ktorí pracujú v tomto zložení 
- Baginová Veronika, Kulu-
chová Anna, Durišová Hele-
na, Lehotský Štefan, Stanko 
Jozef, Filo Ladislav, Vetrová 
Eva. Revízna skupina pracuje                        
v zložení - predseda Ing. Kob-
zínek Karol, Anastázia Staňo-
vá a Mária Zustínová. 

Priatelia, v našom veku už 
nikto nerobí funkciu vo výbo-
re pre osobný prospech alebo 
kariéru, ide nám o dôjstoj-
nú jeseň života členov klubu                            
a našich priaznivcov. Po ukon-
čení ofi ciálnej časti sa členo-
via a všetci prítomní zabavili 
pri hudbe na počúvanie a do 
tanca.

Záverom mi dovolťe ukon-
čiť svoj článok perlami ducha: 
„Osloboďme svoje srdce od 
nenávisti. Osloboďme svoju 
myseľ od starostí. Žime jed-
noducho, dávajme viac a oča-
kávajme menej. Buďme stále 
pozitívne naladení. Nikto ne-
miluje život tak ako starý člo-
vek.“
 
Eva Vetrová
predseda ZKD

Aj tento rok sme si pripomenuli Mesiac úcty k starším.

O kultúrny program sa postarali deti z Centra voľného času.

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Oznamujeme občanom, že 
v dňoch 7. - 11. 11. 2016 sa 
uskutoční jesenný zvoz ob-
jemného odpadu od bytových 
domov v meste.

Prosíme občanov, aby objemný 
odpad ukladali ku kontajnerom 
vždy len jeden deň pred ter-
mínom odvozu objemného 
odpadu, najneskôr do 6.00 
hodiny v deň vývozu odpadu. 
Prispejete tak k udržiavaniu 
čistoty v našom meste. Nezne-
čisťujte odpadom trávniky v 
okolí!

Pondelok 7. 11. 2016:
Sady Cyrila a Metoda, Pribino-
ve sady, Účko. Domy č.: 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 
34, 35, 730.

Utorok 8. 11. 2016:
Domy č.: 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,  
67, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85.

Streda 9. 11. 2016:
Komenského sady, Sady kpt. 
Nálepku. Domy č.: 36, 37, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

Štvrtok 10. 11. 2016:
Paneláky smer Kolačín.
Domy č.:  362, 363, 364, 365, 533, 
534, 724, 725, 726, 869, 873.

Piatok 11. 11. 2016:
Domy za kinom.
Domy č.: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 
+ Gagarinova 300 a 301 + Dlhé 
diely 927, 928, 929 a 930.

Elektroodpad je zakázané vy-
kladať ku kontajnerom, dovez-
te ho na zberný dvor. 
Kartóny rozrežte a vhoďte do 
kontajnerov na zber papiera. 
Ďakujeme.

Ing. Ladislav Chlebana
vedúci oddelenia ŽP

Jesenný zvoz odpadu
od bytových domov
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Mesto postavilo nové 
futbalové bránky

Po viacerých rekonštrukč-
ných prácach, ktoré zasiahli 
aj do zelenej plochy v Sade 
duklianskych hrdinov sa 
mesto Nová Dubnica roz-
hodlo vrátiť obyvateľom, ale 
najmä malým športovcom 
príležitosť zahrať si obľúbe-
ný futbal. 

Oddelenie životného pro-                                                                            
stredia v spolupáci so 
spoločnosťou SUDI, s.r.o.                                    
a spoločnosťou TEKOS Nová 
Dubnica. s.r.o. zabezpečilo        

a osadilo nové oceľové stacio-
nárne bránky s rozmermi 4x2 
m. Podľa slov vedúceho odde-
lenia životného prostredia Ing. 
Ladislava Chlebanu, sú brán-
ky v prípade nutnosti navyše 
demontovateľné a prenosné. 
Celková cena futbalových brá-
nok vyšla na takmer 950 eur aj 
s ich osadením.

Veríme, že nové futbalové 
bránky potešia nielen malých, 
ale aj veľkých športovcov.

-ks-

Novým bránkam sa určite potešia malí aj veľkí futbalisti.

SNOW FILM FEST 2016
Štvrtok 10. novembra 2016 od 17:00 – 22:00 hod.
kino Panorex

Celovečerné pásmo špičkových fi lmov o extrémnom lyžovaní, 
zimnom lezení, snowboardingu a ďalších zimných radovánkach.
Snow Film Fest vás pozýva na fi lmy o absolútnom extréme 
polárnych expedícií, šokujúcich výkonoch športovcov, aj o tom 
ako prežívajú svoje životy, keď opadne adrenalín a je potrebné 
sa vyrovnať so situáciami na pokraji života a smrti. Na festivale 
zažijete ohlušujúce ticho, nádheru zasnežených hôr a ľadovcov. 
Prežijete s aktérmi situácie, ktoré vám možno odhalia, prečo sa 
vydávajú na hranice svojich možností a možno zistíte, že je kú-
sok “toho” aj vo vás.

PROGRAM:
1. Ľady a prílivy 
V roku 2014 sa šestica žien vydala na malej plachetnici z Islan-
du cez Dánsko až k západnému pobrežiu Grónska, kde potom 
preskúmali nové lyžiarske cesty a zozbierali dáta pre vedecké 
analýzy tohto úžasne divokého kúsku sveta.

2. Expedícia Švédsko
Jimmy, skúsený cestovateľ a dobrodruh, podniká s priateľmi 450 
km dlhý zimný pochod cez švédske hory.

3. Sibírsky Traverz 
Tím špičkových lyžiarov a fi lmárov zo slávnych Sherpas Cinema 
sa vypravilo vlakom po preslávenej Transsibírskej magistrále, 
aby preskúmali ruský prašan.
Prestávka 

4. Biele objatie
Film je o ľuďoch, ktorí sa dostali do smrteľného lavínového ne-
bezpečenstva. Prečo sú ochotní cestovať stovky kilometrov            
a riskovať svoje životy?

5. Tamara
Film je portrétom ženy, ktorá miluje extrémy a žije pre nich. Ta-
mara Lunger je alpinistka zo severného Talianska. Pri výstupe 
na K2 čelila svojej najväčšej horolezeckej výzve.

6. Whiskey Berber
Bratia Švihálkovci alias Kejda Ski Team sa v zimnej sezóne 2014-
2015 zamerali na odhaľovanie skialpoveho potenciálu marocké-
ho Atlasu.

7. Bulharske biele zlato
Slovenská freeridová výprava za bulharským prašanom do po-
horia Rila.

Príďte si užiť príjemné popoludnie a večer so znamením dob-
rodružstva, adrenalínu a zimných športov!

Snow
Film
Fest

Klub slovenských turistov 
Kolačín pomaly uzatvára 
ďalšiu úspešnú sezónu nabi-
tú podujatiami i športovými 
úspechmi.

V júni sa jeho členovia zú-
častnili krajského kola pre-
tekov turistickej zdatnosti              
a takmer všetci si vybojovali 
postup na Majstrovstvá Slo-
venska, ktoré sa konali v júli      
v Košiciach. Zo všetkých pre-
tekárov sa najviac darilo Alž-
bete Mordinovej v kategórii 
Ženy A, ktorá pre KST Kolačín 
vybojovala bronz. 

V auguste sa konal tradič-
ný výstup Po stopách SNP na 
Markovicu, ktorého sa zúčast-
nilo takmer 100 priaznivcov tu-
ristiky. Pri kríži  si zaspomínali 
na časy dávno minulé, ktorých 
odkaz je však aktuálny dodnes. 

Na september bol naplá-
novaný klubový zájazd na 
Poľanu, ktorý sa realizoval aj 
vďaka fi nančnej dotácii, kto-

rou mesto Nová Dubnica pod-
poruje činnosť nášho klubu.                            
V piatok 16. septembra sa 
preto 50 členov a milovníkov 
turistiky vydalo na cestu na 
stredné Slovensko. Prvou za-
stávkou bol Pustý hrad, hrdo 
sa týčiaci nad Zvolenom. Hoci 
sa z neho zachovali len ruiny, 
vďaka systematickej práci na 
jeho oprave bola návšteva hra-
du po nenáročnom výstupe na-
ozaj zážitkom. Počasie prialo 
krásnym výhľadom doďaleka 
a ponúkalo naozaj príjemný 
oddych a pohodu. 

Z hradu sa účastníci zájazdu 
presunuli nad obec Hriňová do 
horského hotela Biele Vody. Na 
otázku, prečo sa zariadenie, do 
ktorého dorazili, nazýva hote-
lom a prečo práve s takýmto 
názvom, nenašli mnohí odpo-
veď ani do nedele. Z kohútikov 
síce tiekla voda, ale v žiadnom 
prípade nebola biela a aj spr-
chovanie v takej vode bolo viac 
dobrodružstvom ako očistou. 

Na dobrej nálade mnohých to 
však neubralo, o čom svedčila 
neformálna atmosféra večer 
pod hviezdnou oblohou, keď 
sa až takmer do polnoci ozý-
val spev turistov z Kolačína až        
k Poľane.

Ráno sa obloha zamračila   
a dážď prekazil väčšinu turis-
tických plánov. Náhradný ne-
čakaný program sa ukázal ako 
správna voľba, zásluhou ktorej 
sme vystúpili na hrad a na-
vštívili múzeum v obci Divín. 
Vďaka skvelej sprievodkyni, na 
ktorej bolo vidieť, že ju práca 
baví a robí ju s láskou, sme do-
stali plnohodnotný výklad nie- 
len o kaštieli rodiny Zichyov-
cov, ale aj dejinách tejto časti 
Slovenska, ktorá nie je príliš 
navštevovaná. Zážitkom bola 
aj zastávka v Korytárkach, kde 
sa konala celoslovenská preh-
liadka umenia heligonkárov.  
Spojenie pozitívne naladených 
ľudí, tanca, zvuku heligónok       
a Podpoľania bolo naozaj ma-

gické.
Rovnako ako večerný pro-

gram na Bielych Vodách pod 
názvom Rodina baví rodinu. 
Popísať jednotlivé čísla  tak, 
aby to vystihovalo atmosféru 
večera, nedokážem, preto to 
ponechám na vašu predstavi-
vosť.

V nedeľu ráno sa počasie 
umúdrilo, a tak sa opäť im-
provizovalo a rozhodlo sa, že 
Poľanu pokoríme, aby sme 
neodišli domov naprázdno. 
Volili sme pohodovejšiu, viac 
ako dvojhodinovú cestu po 
asfaltke k chate Poľana, od-
kiaľ sa zdatnejší turisti vybrali 
až na vrchol Poľany. Niektorí 
sa spamätávali zo stretnutia                                 
s medveďom a ďakovali Bohu, 
že hoci im prekrížil cestu,           
k bližšiemu kontaktu nedošlo. 
Ostatní si vychutnávali vý-
hľady smerom na Podpoľanie          
a príjemne oddychovali. Ces-
tou po asfaltke smerom k auto-
busu sa nestačili vynadívať na 
tú krásu, pohodu a harmóniu 
vôkol. No na programe bola už 
len cesta domov a plánovanie 
ďalšieho klubového výletu. 

Ani po návrate z Poľany sme 
nezaháľali. Začiatkom októbra 
podaktorí svojou účasťou pod-
porili podujatie Okolo Červe-
ného Kameňa. 

V novembri sa koná Stret-
nutie turistov Trenčianskeho 
kraja na Inovci, kde sa bude bi-
lancovať, vyhodnocovať uply-                                                                
nulá sezóna a turisti z Kolačí-
na tam nebudú chýbať. 

V nasledujúcom vydaní No-
vodubnických zvestí zverejní-
me naše plány na budúci rok. 
Verím, že sa s viacerými z vás 
stretneme na našich poduja- 
tiach alebo na nejakom turis-
tickom chodníku.

-sk-

Úspešná sezóna v Klube
slovenských turistov Kolačín

KST síce uzatvárajú sezónu, ale už teraz majú množstvo plánov na budúci rok.

Adriana Macháčová:
Keď láska zabíja
Ivan opustil rodinu a presťa-
hoval sa k milenke Simone do 
malého bytu na sídlisku. Rozho-
dol sa od základov zmeniť svoj 
ustálený život, a tak sa hneď po 
rozvode znovu oženil. Lenže 
opojenie mladou ženou rýchlo 
vyprchalo. Dynamický príbeh 
iba potvrdzuje, že trojlístok na-
ozaj neprináša šťastie a obrúč- 
ka na prste neznamená vždy 
istotu.

Robert Bryndza:
Ten pravý a tá ľavá
Natalie Loveová celý život usi-
lovne a tvrdo pracovala, aby si 
splnila svoje sny. Riadi úspešné 
divadlo a dokonca má aj „do-
konalého“ frajera. Londýn sa 
pre ňu stal útočiskom pred jej 
chaotickou rodinou, aj pred jej 
prvou láskou Jamiem, ktorému 
ušla spred oltára. Po pätnástich 
rokoch sa však odrazu zjaví rov-
no pred jej divadlom... A odrazu 
udalosti naberú prudký spád. 

Jane Featherová:
Záhadný vikomt
Vzrušujúci ľúbostný príbeh nás 
zavedie do regentského Anglic-
ka. Lady Hero prichádza o snú- 
benca a vydáva sa hľadať svoj-
ho brata, ktorý záhadne zmizol. 
Náhoda jej privedie do cesty 
charizmatického Williama, do 
ktorého sa vášnivo zaľúbi. Zá-
hadný William má však veľa 
tajomstiev, ktoré ležia v ceste 
ich láske.

Robin Cook:
Hostiteľ
Lynn sa snaží vypátrať, prečo 
pri operácii prišiel o život jej 
priateľ. Presvedčená o tom, že 
za Carlovou smrťou je niečo 
viac, využije pomoc svojho spo-
lužiaka Michaela, aby vypátrala 
dôkaz o nesprávnom postupe 
lekára alebo o zanedbaní zdra-
votnej starostlivosti. Keď sa 
Lynn a Michaelovi začnú vyhrá-
žať, vedia, že narazili na niečo 
väčšie, ako predpokladali.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici
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Koncert Mira Jaroša 
pre (ne)poslušné deti

Fotoreportáž

Dňa 7. októbra sa nielen novodubnické deti skvelo zabavili 
na koncerte Mira Jaroša.

Známe hity spieval spolu s deťmi, ktoré zároveň od tretej 
pesničky tancovali priamo pod pódiom.

Bezprostrednosť a energia deťom vlastná nabila sálu kina 
Panorex. Rodičia ocenili aj posolstvá, ktoré si takto príjemne 
deťúrence osvojovali – spievali, že si pravidelne čistia zúb-
ky, umývajú ruky, požičiavajú hračky a že nikdy nezabudnú 
pozdraviť a poďakovať. Po koncerte každé z detí dostalo ply-
šového maskota – vtáka Ťukyho a nechýbalo ani fotenie sa s 
Mirom a autogramiáda.

Vták Ťuky v nadživotnej veľkosti bol tiež osobne prítomný 
a deti si nenechali ujsť možnosť ho vyobjímať a vyťahať za 
farebný chvost.

Krásne počasie končiaceho 
sa leta bolo predurčené na 
túlanie sa po okolí a obja-
vovanie zaujímavostí pre-
krásnej prírody. 

Deti Materskej školy Pet-
ra Jilemnického 12/5 v Novej 
Dubnici spolu s rodičmi a pe-
dagogickými zamestnancami 
sa vybrali v sobotu 1. októbra 
poznávať vzdialenejšie okolie. 

Cieľom výletu bola návšteva 
Bojníc. Ráno, hoci hmlisté, ne-

odradilo od výletu. Natešené 
deti sa posadili s rodičmi do au-
tobusu a už  sa viezli plní oča-
kávaní do Bojníc. Atmosféra 
v autobuse bola úžasná. Malí 
nedočkavci cestu zvládli veľmi 
dobre. Po príchode do Bojníc 
si každá rodinka vybrala svoj 
cieľ. Niektorí navštívili Bojnic-
ký zámok a spoznávali tak jeho 
históriu. Iní sa vybrali pozrieť 
zvieratá v zoologickej záhra-
de. Najväčšiu radosť mali deti 
pri pavilóne opíc. Zaujali ich 

rybičky, medvede, levy, plame-
niaky aj slony. Prechádzka po 
zoologickej záhrade deti vôbec 
neunavila a ešte sa vyšantili 
na rôznych zábavných atrak-                                                                         
ciách. Počasie bolo prekrásne 
a prispelo k výbornej atmo-
sfére všetkých účastníkov 
zájazdu. Prišiel čas odchodu          
a všetkým malým drobcom 
žiarili očká radosťou z pekne 
prežitého dňa so svojimi ro-
dičmi. 

Po príchode do autobusu si 

deti vzájomne rozprávali zážit-
ky, čo videli, čo sa im najviac 
páčilo. Bolo čo počúvať... A po 
nejakom čase vrava postupne 
utíchala a zdravo unavené deti 
cestou aj zaspali. 

Na záver výletu všetci skon-
štatovali, že sa určite niekedy 
ešte spoločne s rodičmi na vý-
let vyberú.

Emília Homolová

Rozlúčka s letom - výlet do Bojníc

La Gioia očarili Novú Dubnicu

Výlet si užili deti aj dospelí. Už teraz sa všetci tešia na ďalší spoločný výlet.

Máme za sebou galakoncert tria La Gioia - zaspievali mnoho hitov a známych melódií zaodetých do talianskeho operného šatu               
a potešili mnoho ženských sŕdc. Hosťom večera bola Ivanna Bagová, ktorá vyvolala príjemné zimomriavky najmä nádherne podanou 
piesňou Lary Fabian - Je suis malade. P. H.

Výstava paličkovanej čipky v Panorexe

Od piatka 14. do nedele 16. 
októbra sa v kine Panorex 
uskutočnila výstava palič-
kovanej čipky organizovaná 
Klubom paličkovanej čipky 

Nová Dubnica pod záštitou 
primátora mesta. 

Vystavovalo tu 19 sloven-
ských a jeden český paličkár-

sky klub. Špeciálnym hosťom 
boli čipkárky z chorvátskeho 
mesta Pag, ktoré nám pred-
stavili svoju šitú čipku, ktorá 
je zapísaná v svetovom kultúr-

nom dedičstve UNESCO.
Výstava zároveň podporila 

OZ Svetielko nádeje z Ban-
skej Bystrice, ktoré podporuje 
Detské onkologické oddelenie 
v Banskej Bystrici. Podujatie 
bolo otvorené milou vernisá-
žou so všetkým, čo k tomu patrí 
a celé malo krásnu atmosféru 
stretnutia priateliek z celého 
Slovenska aj spomínaného 
zahraničia nad obdivuhodný-
mi výsledkami svojej záľuby. 
A bolo čo obdivovať – okrem 
množstva nádherných tradič-
ných čipiek z jednotlivých re-
giónov a autorských motívov 
stvárnených v drobučkej čipke 
sa návštevníci nadchýnali aj 
čipkovými aplikáciami pria-
mo v obrazoch. Oduševnením                                               
a energiou nám môžu byť no-
vodubnické čipkárky príkla-
dom.

Ďakujeme za krásnu akciu.

P. H.

V októbri sme si v Panorexe mohli pozrieť nádhernú výstavu paličkovanej čipky.
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Mikulášske predstavenie 
ALADINOVA  ZÁZRAČNÁ  LAMPA
Piatok  2. 12. o 17.00 hod.
kino Panorex

Rozprávka z končín bájneho Orientu. Príbeh chudobného 
chlapca Aladina, syna Hassanovho, ktorý prejde dlhú cestu ná-
strah posplietaných zákernými úskokmi jeho falošného strýka 
čarodejníka, deti pobaví humorom, ale okúzli aj dramatickým, 
výtvarným a hudobným spracovaním. Pripomenie nielen to, 
že dobro vždy nakoniec zvíťazí nad zlom, ale aj to, že odpoveď 
na otázku -  kde sa to dobro ukrýva? - musí každý z nás hľadať             
a to bez kúziel a čarov a len ten si zaslúži slobodu a šťastie, kto   
o ne musí každý deň poctivo bojovať. Ale keďže sme vo svete roz-
právok, hodvábu a korenistých vôni - možno budeme aj  lietať. 
Samozrejme na koberci! 
Po predstavení príde medzi deti Mikuláš s anjelom a čertmi!   
Každé dieťa dostane od Mikuláša darček! Vstupné: 1 euro.

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT 2017
BOŽÍ ŠRAMOT A THE GOSPEL FAMILY 
7., 8., 13. a 14. 1. 2017 o 19:00 hod.
kino PANOREX Nová Dubnica

Pozývame vás na jedenásty, tradične netradičný, koncert na do-
mácej pôde. Vstupné 7 eur.

Predpredaj vstupeniek od 28. 11. 2016 na oddelení kultúry Mest-
ského úradu v Novej Dubnici nasledovne: 
Pondelok: 13.00 – 15.30 hod.
Utorok:  13.00 – 15.30 hod.
Streda:  14.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:  13.00 – 15.30 hod.
Piatok:  12.15 – 14.00 hod.

ARTETERRA  DANKY  VLČKOVEJ 
KONCERT VOKÁLNEJ SKUPINY  SKLO
Slávnostná vernisáž a koncert 17. 11. o 17.00 hod.
historická miestnosť
Výstava otvorená: 17. 11. – 16. 12. v čase 9.00 – 12.00, 13.00 -17.00. 

Danka Vlčková  vedie ateliér  Arteterra, ktorý sa zaoberá ume-
leckým spracovaním skla, ale aj recykloartom – dizajnom z od-
padových materiálov. Venuje  sa arteterapeutickým a muziko-
terapeutickým aktivitám a vedie šperkárske a vitrážové kurzy.
Nepotrebné predmety (kabelky topánky, stoličky, svietniky, ka-
rafy a poháre) sa menia na nové úžitkové predmety.  Sklo, kovy, 
plasty, zvyšky keramiky a množstvo vecí zo zberných dvorov 
pretvára nielen farbami, ale aj umeleckými zásahmi s použitím 
kovu, medi, kameňov, polodrahokamov. Dana Vlčková úspešne 
prezentuje slovenské sklárstvo nielen doma, ale aj v zahrani-
čí. Jej diela sa nachádzajú v zbierkach  po celom svete. Šperky 
zdobia dekolty slovenských celebrít. Dokonca sa s nimi môžete 
stretnúť aj na Havajských ostrovoch či v Austrálii.
   
Vokálna skupina SKLO z Bratislavy pôsobí na slovenskej hudob-
nej scéne od polovice 80-tych rokov. Hudobný prejav skupiny je 
charakteristický prepracovaným viachlasným spevom a capella 
s vlastným sporadickým inštrumentálnym doprovodom (gitara, 
lutna, historické dychové nástroje, rytmika). V repertoári, za-
meranom od starej (sakrálnej, svetskej) až po súčasnú vokálnu 
tvorbu, nielen z územia Slovenska, je možné nájsť duchovné 
piesne, renesančné piesne, madrigaly, ľudové piesne a černoš-
ské spirituály. Skladby skupina interpretuje jednak z pôvodných 
zápisov, ako i vo vlastných úpravách a v úpravách známych hu-
dobných skladateľov. Vstup voľný!

KRST NOVÉHO CD SESTIER BACMAŇÁKOVÝCH
Nedeľa 13. 11. o 17.00 hod.
kino Panorex 

V pestrom dvojhodinovom programe sa nám predstavia sestry 
Bacmaňákové, skupiny Profi l, Orions, Fatranská muzika, heli-
gonkár Marián Šišovský a  zabávač Števo Hruštinec.  K dobrej 
a srdečnej atmosfére koncertu iste prispeje aj krst nového CD 
sestier Bacmaňákových z Oščadnice, ktoré významnou mierou 
prispievajú k zachovaniu koloritu ľudovej piesne a folklóru Ky-
súc. Nenechajte si ujsť tento zaujímavý program a príďte sa za-
baviť! Vstupné: 6 eur.

TO NAJKRAJŠIE OD KOLLÁROVCOV
Štvrtok 24. novembra o 18:00 hod.
kino Panorex 
        

Kapela KOLLÁROVCI k nám prichádza  už po tretíkrát. Pevne 
veríme, že tento koncert vám spríjemní krásne sviatočné chvíle 
a pomôže vám hlbšie prežiť predvianočný čas. Vstupné: 10 eur.

Nový program SMEJKA A TANCULIENKY!
KDE BOLO, TAM BOLO...
Utorok 15. novembra o 17.00 hod.
kino Panorex 

Chrobáčikovia Smejko a Tanculienka prichádzajú s úplne no-
vým hudobným predstavením pre deti „Kde bolo, tam bolo...“ 
Prídu s novými kostýmami, novou scénou a hlavne úplne nový-
mi rozprávkovými pesničkami z nového DVD.
Smejko a Tanculienka navštívia krajinu rozprávok. Naučia Pipi 
dlhú pančuchu upratovať, s veľkou repou si budú navzájom po-
máhať, Janíčko a Marienka neuveria ježibabe, papať budú ako 
dráčikovia, počúvnu rady Malého princa, vyberú sa na vandrov-
ku s vajcom, Snehulienka navštívi siedmich trpaslíkov, vypočí-
tajú si Akafuka, vydržia ešte viac s Mackom Duškom a na záver 
si zatancujú Pápá.
Samozrejme, že chrobáčikom zahrajú aj známe hity. Predsta-
venie trvá cca 60 minút. Na úplný záver sa všetci chrobáčikovia 
môžu so Smejkom a Tanculienkou vyfotiť a podpísať DVD!
Vstupné: 7 eur.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry         
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubni-
ca.sk, tel. 0424433484,kl.110 

Nová Dubnica žije kultúrou

NENECHAJTE SI UJSŤ!



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Matúš Gramblička, Olívia Sárköziová, Charlotte Bagínová, 
Aurel Husár, Nena Husárová, Viktória Tawadrousová, Aneta 
Mikušová, Kryštof Padyšák, Lenka Špaňová, Samuel Hor-
ňák.

Na spoločnej ceste životom:
Miroslav Miko – Alena Matejovičová, Miloš Nagy – Soňa Ho-
štáková.

Smútime:
Albína Šnircová, Stanislav Lagin, Mária Chvojková, Jozef 
Jakubček, Anna Ondrášiková, Anna Janíková.

Spoločenská kronika

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Jaroslav Tvrdoň
Dňa 2. októbra uplynulo päť rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Jaroslav Tvr-
doň. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Spomínajú manželka, deti s ro-
dinami ako i ostatná rodina. 

Anton Mrázek
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku 
v duši. Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto 
ťa mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 2. novembra 
uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš drahý 
manžel, tatino a deduško. S láskou spomína celá 
rodina. 

Ján Češko
Dňa 21. októbra uplynulo 10 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko Ján 
Češko. S láskou a úctou spomínajú dcéra Jarosla-
va a syn Ján s rodinami. Kto ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku.

Jarmila Plesníková
Srdiečko tvoje prestalo biť, zaspala si tíško, hoci si 
ešte chcela žiť. Keby tak mŕtvych vzkriesil náš žiaľ 
a láska by divy robila, nikdy by ťa zem čierna ne-
bola prikryla. Dňa 5. októbra uplynulo 30 rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná dcéra a sestra 
Jarmila Plesníková vo veku 19 rokov. S láskou spo-
mína mama Anna, sestra Ivana a ostatná rodina. 

Peter Forgáč
Dňa 31. októbra uplynie deväť rokov, odkedy nás 
opustil náš syn, manžel, otec a dedko Peter For-
gáč. Ko ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou spomína celá rodina, 
priatelia a známi.

Rudolf Kiša
Dňa 21. októbra si pripomíname smutné prvé výročie, čo nás opustil 
manžel, otec a dedko Rudolf Kiša. S láskou spomínajú manželka, syn, 
dcéra a vnúčatá.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- 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

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 6. septembra v čase       
o 11.31 hod. oznámila obyva-
teľka mesta, že ich spoločne 
s manželom oslovil zamestna-
nec poisťovne, ktorá im chce 
vrátiť peniaze za lieky. Panej 
sľúbil vyplatiť 6000 eur a jej 
manželovi 9000 eur pod pod-                                                                    
mienkou zaplatenia 400 eur, 
ktoré sú potrebné na vyba-
venie potrebných dokladov. 
Manžel oznamovateľky poža-
dovanú sumu vyplatil. Pani 
od muža požadovala doklady 
ohľadne vyplatenia peňazí. 
Muž im sľúbil, že tieto done-
sie v ten istý deň v popolud-
ňajších hodinách. Neznámy 
muž po vyplatení hotovosti                   
z bytu odišiel. Keďže udalosť 
vykazovala známky trestného 
činu, bola na miesto privolaná 
hliadka OO PZ Dubnica nad 

Váhom, ktorá vec prevzala do 
riešenia.

Dňa 18. septembra v čase 
o 21.01 hod. oznámil operá-
tor kamerového systému, že 
na Mierovom námestí 55/11 
neznáme osoby lepia plagáty 
na stĺp podlubia. Následne na-
sadli do osobného motorového 
vozidla a odišli v smere obec 
Trenčianska Teplá. Hliadka 
na ul. Trenčianska spozoro-
vala osobné motorové vozidlo                      
a trojicu osôb s plagátmi. Muž 
priznal ich vylepovanie na 
Mierom námestí a na autobu-
sovej zastávke, pričom tvrdil, 
že si nebol vedomý porušenia 
predpisov. Osoby boli o podm-
ienkach vylepovania plagátov 
poučené a vec bola riešená              
v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície

Dňa 29. 10. 2016: 
B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové ná-
mestie – cintorín Nová Dubnica a späť.
Odchod autobusu: 10.00 hod., 10.30 hod., 11.00 hod., 
14.00 hod., 14.30 hod., 16.30 hod., 17.30 hod.

Dňa 30. 10. 2016:
B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové ná-
mestie – cintorín Nová Dubnica a späť.
Odchod autobusu: 10.00 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 
14.30 hod., 15.00 hod., 16.00 hod.

Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny 
dom – cintorín Malý Kolačín a späť.
Odchod autobusu: 15.00 hod., 16.00 hod.

Dňa 01. 11. 2016: 
B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové ná-
mestie – cintorín Nová Dubnica a späť.
Odchod autobusu: 10.00 hod., 10.30 hod., 11.00 hod., 
14.00 hod., 14.30 hod., 16.30 hod., 17.30 hod.

Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny 
dom – cintorín Malý Kolačín a späť.
Odchod autobusu: 14.30 hod., 16.30 hod.

Autobusom na cintorín

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

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

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Snow Film Fest
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Výsledky stolnotenistov 
v uplynulej sezóne

Ukončenie tenisovej sezóny 2016 
Systém súťaží mládeže, roz-
delených podľa vekových ka-
tegórií, spočíva v bodovacích 
turnajoch tak na krajskej 
(spoločne Trenčín a Nitra) 
ako aj na celoslovenskej 
úrovni. Tu naše mesto repre-
zentovali najmladší, mladší 
ako aj starší žiaci. 

Výkonnostné napredova-
nie bolo možné pozorovať                   
u všetkých. Výsledkovo sa 
najvýraznejšie presadil najmä 
mladší žiak Martin Pšenka.      
V súťaži krajov Trenčín a Nitra 
nenašiel premožiteľa. Stal sa 
majstrom kraja vo dvojhre aj 
vo štvorhre nielen v kategórii 
mladší žiaci, ale aj starší žiaci. 
Úspešný bol aj na majstrov-
stvách SR (Čadca), kde získal 
medailu za 3. miesto vo štvor-
hre mladších žiakov. Do novej 
sezóny vstupuje ako 3. hráč 
slovenského rebríčka.

U dievčat nadpriemerne vy-
niká najmladšia žiačka Laura 
Vinczeová. Na bodovacích tur-
najoch krajov TN+NR takmer 
vždy končila na stupňoch ví-
ťazov. Stala sa dvojnásobnou 
majsterkou kraja (štvorhra       
a zmiešaná štvorhra), pričom 
vo dvojhre jej fi nále tesne 
uniklo a musela sa tak uspoko-
jiť s 3. miestom. Spolu s Luciou 
Šelingovou a Barborou Solí-
kovou si vybojovali účasť na 
záverečnom turnaji TOP-12, 
kde Vinczeová po veľmi dra-
matickom nešťastnom fi nále 
obsadila celkové 2. miesto. 
Právo účasti na Majstrovstvá 
SR najmladších žiačok si vy-
bojovali Vinczeová a Šelingová 
(Solíková zostala náhradníč-
kou). Vinczeovú vo štvrťfi ná-
le delil malý kúsok od boja o 
medaily. Výsledné 5.÷8.miesto 

nie je skutočným vyjadrením 
jej schopností. Lepšie však 
uspela vo štvorhre s partner-
kou Anetou Wallensfelsovou                                
z Považskej Bystrice. Bojov-
nými výkonmi cestou do fi nále 
vyradili aj najvyššie nasadený 
pár. Vo fi nále však už nestačili 
na dlhodobo zohratý pár z No-
vej Bane. Strieborná medaila                                                            
z MSR je však najväčším úspe-
chom dievčaťa od čias, keď 
fungovala špecializovaná stol-
notenisová herňa v Novej Dub-
nici. Vinczeová svoje nesporné 
kvality preukázala aj na Grand 
Prix Prague open, kde v kon-
kurencii hráčok z 27 krajín 
zvíťazila spoločne s Domini-
kou Wiltchkovou z Galanty                                                                          
v súťaži dvojčlenných druž-
stiev najmladších žiačok.

V 1. lige starších žiakov 
vyhrali naši hráči bez straty 
bodu a zaslúžene sa stali maj-
strami kraja. V kvalifi kácii na 
Majstrovstvá SR však už ne-
stačili na vyrovnanejšie kolek-
tívy, ktorých hráči už hrávajú 
vyššie súťaže dospelých.

Pri tejto príležitosti treba 
poďakovať Mestu Nová Dubni-
ca za podporu a snahu vytvárať 
aké-také základné podmienky 
pre udržiavanie možností na 
prevádzku tohto len zdanlivo 
nenáročného športu. 

Zvlášť musím osobne vy-
zdvihnúť záujem a pochopenie 
dôležitosti práce s mládežou 
primátorom Ing. Petrom Ma-
rušincom. Prejavil ju pod-
porou najtalentovanejších 
jednotlivcov, ako aj prísľubom 
riešenia technického stavu 
budovy Domu športu, kde je 
malá časť miesta aj pre MKST.

Milan Ondřejíček

Prvý októbrový týždeň sme 
na tenisových kurtoch za sl-
nečného počasia usporiadali 
stretnutie rodičov, hráčov, 
trénerov a členov Tenisové-
ho klubu Nová Dubnica, aby 
sme ako každoročne ukonči-
li tenisovú sezónu. 

V príjemnej atmosfére sme 
pripravili pre deti športový 
deň s tenisom, naháňačkou, 
gulášom, veľkou tortou a gri-
lovačkou. Za celú náročnú se-
zónu boli deti odmenené špor-
tovou plaketou  s poďakovaním  
za úspešnú sezónu. A tá tohto-
ročná bola na výsledky druž-
stiev a jednotlivcov bohatá. 

V súťaži družstiev sa nám 
darilo nasledovne: 

Mladšie žiačky postúpili z II. 
triedy najvyššej krajskej súťa-
že do I. najvyššej triedy. 

Družstvo mladších žiakov 
sa nám z dôvodu absencie hrá-
čov tohto ročníka nepodarilo 
postaviť, a tak jediný mladší 
žiak Karol Vlčko hosťoval v TC 
Baseline Banská Bystrica. Ka-
rol ako kľúčový hráč pomohol 
družstvu  prebojovať sa až na 
Majstrovstvá Slovenska druž-
stiev a so spoluhráčmi z B. 
Bystrice vybojoval striebornú 

medailu. 
Cieľ družstva starších žia-

kov bol od začiatku zápasov 
jasný – prebojovať sa na Maj-
strovstvá Slovenska. Chlapci 
postúpili z druhého postupo-
vého miesta I. triedy regio-
nálnej súťaže až na vytúžené 
majstrovstvá, ktoré sa tento 
rok hrali na dvor-coch TC Hu-
menné. Z ôsmich najlepších 
tímov Slovenska skončili na 6. 
mieste. 

Staršie žiacky si udržali 
tretím miestom zo šiestich 
družstiev svoju pozíciu a ostá-
vajú v III. triede regionálnej 
súťaže. 

Dorastenky vybojovali 
umiestnením na prvom mies-
te II. triedy regionálnej súťaže 
postup do I. najvyššej triedy. 

Družstvo dorastencov si 
taktiež udržalo pozíciu v I. 
najvyššej triede regionálnej 
súťaže. 

Veľkým úspechom bol minu-
lý rok postup družstva mužov 
do I. tenisovej ligy. O tom, že 
tam naši patria, svedčí aj ich 
umiestnenie na konečnom 
štvrtom mieste z ôsmich druž-
stiev a zotrvanie v I. lige. 

Za tieto výsledky chceme 
poďakovať všetkým hráčom, 
trénerom a tiež kapitánom 

družstiev. 
Keďže prirodzeným úbyt-

kom nám chýbajú niektoré 
ročníky, rozhodli sme sa v júni 
zorganizovať tenisovú príprav-
ku. Prípravky sa zúčastnilo 
17 detí z Novej Dubnice, ale 
aj blízkeho okolia vo veku od 
5 do 8 rokov.  Po absolvovaní 
prípravky boli deti zaradené 
a rozdelené trénerom a ná-
sledne začali s prípravou na 
súťažný tenis. Ten pre tieto 
najmenšie deti začína súťa-
žami do 8 a 10 rokov, tzv. Det-
ský Davis Cup pre chlapcov                                                             
a Detský Fed Cup pre dievča-
tá. Družstvá detí tu cez ob-
lastné a regionálne kolá môžu 
postúpiť až na celoslovenské 
fi nále do NTC v Bratislave. 

Tento rok bolo fi nále detí 
do 10 rokov v NTC Bratislava          
v dňoch 6. - 9. októbra. Vo fi ná-
le už 12. ročníka sa zúčastnilo 
12 najlepších tímov chlapcov 
a dievčat a spolu súťažilo vyše 
100 detí vo vekovej kategórii do 
10 rokov. Náš klub mal tento 
rok vo fi nále zastúpenie v po-
dobe Dianky Kaňovskej, kto-
rá hosťovala v tíme zloženom         
z troch klubov, keďže v klu-
boch nie je dosť detí jedného 
ročníka. Dianka bola platnou 
členkou víťazného tímu DTK 

Žilina, ktorý porazil hladko 
5:0 tím TK Stavbár CZPŠ Žili-
na. Dianke gratulujeme k do-        
siahnutému výsledku a želá-
me veľa ďalších športových 
úspechov. Nech je vzorom na-
šim najmenším prípravkárom. 

Koncom septembra sa 
skončili aj celoslovenské tur-
naje jednotlivcov, tiež pre hrá-
čov TK Nová Dubnica úspeš-
ne. Poradie najúspešnejších 
hráčov TK Nová Dubnica 
určuje tabuľka.

Ako vidieť, sezóna družstiev 
aj jednotlivcov bola pre na-
šich tenistov veľmi úspešná. 
Potešením bolo aj to, že sme 
mohli družstvá a hráčov z ce-
lého Slovenska privítať v zre-
konštruovaných, dôstojných 
priestoroch. Opäť sa chceme 
poďakovať p. primátorovi Ma-
rušincovi, p. Krumpolcovi, 
odboru životného prostredia  
a celému vedeniu mesta za 
pomoc pri rekonštrukcii. Na-
šou vďakou a odmenou sú  pre 
nich výsledky našich detí, či už                                                                  
v družstvách alebo v súťaži 
jednotlivcov. Ešte raz ďakuje-
me. 

Tenisový klub Nová Dubnica
www.tknovadubnica.sk

OSA CHALLENGE 2016 - zrhnutie ďalšej úspešnej sezóny
Píše sa už druhý mesiac je-
sene a deti majú za sebou 
druhý mesiac nového škol-
ského roku. Toto obdobie 
je pre nás v OSA Akadé-
mii prechodným obdobím.                                     
V septembri robíme nábor 
do nového ročníka OSA 
AKADÉMIE, no a v októbri 
nám končí starý ročník OSA 
CHALLENGE. 

1. októbra sa pretekmi OSA 
CYKLOKRUHY uzavrel už 
jeho 3. ročník a my tak môže-
me vyhlásiť ďalších víťazov        
v jednotlivých kategóriách. 

Tento rok seriál tvorili                 
4 podujatia. Skúsili sme zme-
nu a namiesto mestského 
ASFALTHLONu sme zaradili 

nové bežecké podujatie – OSA 
VRCHOLY. Na krásnej trati si 
mali možnosť svoje silovo – vy-
trvalostné schopnosti porov-
nať všetky vekové kategórie, 
od najmenších až po dospe-
lých. „Karty boli rozdané“ a aj 
vďaka novému bodovaciemu 
systému sme sa snažili moti-
vovať nielen víťazov (poučenie 
z predchádzajúcich ročníkov), 
ale hlavne tie deti, ktoré svo-
jim poctivým prístupom a ce-
loročnou snahou mohli bojovať 
aj o tie priečky najvyššie. 

OSA BEH SALAŠMI pri-
niesol ďalšiu zmenu. Na zme-
nených a krásnych, no nároč-
ných trasách (prebiehajúca 
výstavba HONEY MEDOWS) 
sa poradie jemne menilo. 

Každý netrpezlivo čakal na 
obľúbené podujatie na kon-
ci prázdnin – OSA – SWAN 
NIGHT RUN (večerný beh 
mestom). Opäť drobné zme-
ny na trasách (výstavba po-
lyfunkčnej budovy LETKA), 
no tie nenechali svoju stopu 
na výsledkoch. Tú zanechala 
skôr neúčasť niektorých favo-
ritov, či práve naopak, účasť 
poctivých... A poradie sa opäť 
trochu menilo, aj keď len koz-
meticky. 

O to viac sme sa všetci teši-
li na posledné podujatie. OSA 
CYKLOKRUHY mali rozuzliť 
rébus, kto si tento rok odnesie 
plakety a ceny pre víťazov? 
Kto bude ten NAJ-rýchlejší, 
NAJ-vytrvalejší, NAJ-silnejší, 

NAJ-obratnejší?
A ako to dopadlo? Pozrite 

si prehľad výsledkov na na-
šej stránke www.osaacade-
my.sk. 

Nájdete tam svoje dieťa? 
Nie? Nevadí... Snáď o rok.         
A my v OSA AKADÉMII mu 
môžeme pomôcť v príprave... 
Príďte sa pozrieť a vaše dieťa 
vyskúšať. Viac podrobností, 
pravidlá a propozície nájdete 
na našej novej webovej strán-
ke www.osaacademy.sk

Adrián Gazdík
OSA – Športová Akadémia
www.osaacademy.sk

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Meno
a priezvisko

Karol Vlčko

Tomáš Šuran

Milan Bežák

Katrin Slotíková

Sabína Kaňovská

Linda Škvrndová

Simona Potočková

Patrik Jančovič

Veková
kategória

mladší žiaci
starší žiaci

starší žiaci
dorastenci

starší žiaci
dorastenci

mladšie žiačky
staršie žiačky

staršie žiačky
dorastenky

mladšie žiačky
staršie žiačky

dorastenky

muži

Poradie
v celoštátnom

rebríčku

2
4

26
110

31
96

30
132

26
241

34
76

93

13

Na naše tenistky môžeme byť právom hrdí.

Prvý sprava - Martin Pšenka.

Prvá zľava - Laura Vinczeová.


