NOVODUBNICKÉ ZVESTI
September 2016

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice Zdarma

Číslo 9 XXVI. ročník ISSN 1338-788X

Bezpečnejšie cesty

Naša školáčka na majstrovstvách Dni mesta 2016

Na ul. Jilemnického pribudol spomaľovač.
Viac na strane 2.

Vaneska získala 3. miesto na majstrovstvách Slovenska vo ﬁtness.
Dozviete sa na strane 4.

Kruhový objazd na vstupe do mesta
Nová Dubnica vybudovaný za 75 dní

Pripomeňme si Dni mesta v obrazoch.
Viac na strane 5.

Zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva
V dňoch 24. augusta a 7.
septembra sa v Kultúrnej
besede v Novej Dubnici konali zasadnutia mestského
zastupiteľstva, ktoré viedol
primátor mesta Ing. Peter
Marušinec. Informovalo sa
o výsledkoch výberových
konaní a rokovalo sa aj o odpredaji pozemkov vo Veľkom
Kolačíne.
Úprava rozpočtu mesta
V úvode augustového zasadnutia predložila prednostka mestského úradu návrh na
zmenu rozpočtu mesta Nová
Dubnica na rok 2016. Hlavným
dôvodom zmeny rozpočtu je
zapracovanie niektorých zmien či priblíženie rozpočtu k
očakávanému plneniu príjmov
a výdavkov.
MsZ v Novej Dubnici jednomyseľne schválilo návrh na
zmenu rozpočtu Mesta Nová
Dubnica na rok 2016.

Pri vstupe do mesta vyrástla nová kruhová križovatka.
Kruhová
križovatka
pri
vstupe do mesta je od konca augusta v plnej prevádzke. Jej výstavba trvala
rekordne krátko, a to iba 75
dní. Koncom septembra investor požiadal o čiastočnú
kolaudáciu, aby mohol túto
križovatku odovzdať mestu
a mesto následne aj s prislúchajúcimi
pozemkami
Trenčianskemu samosprávnemu kraju.
Spoločnosť Termonova, a.
s. mala na základe nájomnej
zmluvy z roku 2007 v nájme
časť mestského pozemku,
ktorý využívala ako dočasnú
príjazdovú cestu do svojich
priestorov. Z dôvodu výstavby
kruhového objazdu mesto v

máji 2016 spoločnosti Termonova, a. s. vypovedalo nájomnú
zmluvu, nájom sa skončil po
uplynutí výpovednej lehoty na
konci augusta 2016.
Mesto ešte v máji 2016 a následne aj v júni 2016 na valnom
zhromaždení spoločnosti oslovilo predstavenstvo, dozornú
radu aj akcionárov s ponukou
odpredať pozemok za 1 euro/
m2 spolu so stavebným povolením, aby si spoločnosť mohla vybudovať vlastnú prístupovú cestu. Napriek zisku
spoločnosti Termonova, a.s.
z roku 2015 vo výške 435.000
eur toto predseda predstavenstva odmietol s odôvodnením, že túto investíciu by
si nemohli započítať do ceny
tepla.

Mesto nemôže investovať
ﬁnančné prostriedky, ktoré
pochádzajú aj od občanov na
budovanie príjazdových ciest
súkromným
spoločnostiam.
Mesto musí investovať ﬁnančné prostriedky do svojho majetku, v súčasnosti sa sústreďuje na vybudovanie letného
kúpaliska.
Namiesto riešenia vlastnej prístupovej komunikácie
spoločnosť Termonova, a. s.
objednáva články v súkromných denníkoch, kde obviňuje
mesto z jej likvidácie a šíri poplašné správy o ohrození obyvateľov od dodávok tepla.
Napriek týmto nezmyselným útokom zo strany spoločnosti Termonova, a. s. mesto
opätovne urobilo ústretový

Dni mesta

Nová Dubnica
9. - 10. septembra 2016

krok a pri čiastočnej kolaudácii vyrokovalo s príslušným
okresným stavebným úradom,
aby v kolaudačnom rozhodnutí
bola podmienka, že súčasnú
dočasnú komunikáciu je investor povinný ponechať do
30. apríla 2017 pre zásobovanie
spoločnosti Termonova, a. s..
Ak si spoločnosť Termonova, a. s. nevyrieši dopravné
napojenie k svojej prevádzke
do uvedeného termínu, tak
po tomto termíne bude táto
dočasná cesta deﬁnitívne odstránená.
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Celú fotoreportáž
z tohto mestského
podujatia nájdete
na strane 5.

Výsledky výberových konaní
V ďalšom bode programu
informovala prednostka mestského úradu o výsledkoch výberového konania na riaditeľa
TEKOS-u Nová Dubnica, s.r.o.,
riaditeľa ZŠ Janka Kráľa 1
Nová Dubnica a vedúceho oddelenia životného prostredia
MsÚ Nová Dubnica.
Vo výberovom konaní na
riaditeľa ZŠ Janka Kráľa 1,
ktoré sa konalo 20. júna, bol
úspešný doterajší riaditeľ ZŠ
Janka Kráľa 1, Mgr. Martin
Staňo. Dňa 14. júla bolo vyhlásené výberové konanie na
riaditeľa spoločnosti TEKOS
Nová Dubnica, s.r.o. z dôvodu
odchodu doterajšieho riaditeľa do starobného dôchodku.
Výberová komisia vybrala za
riaditeľa spoločnosti TEKOS
Nová Dubnica, s.r.o. Ľubomíra

Galoviča. Dňa 16. augusta sa
uskutočnilo výberové konanie
na vedúceho oddelenia životného prostredia Mestského
úradu Nová Dubnica a výberová komisia odporučila primátorovi mesta prijať do pracovného pomeru Ing. Ladislava
Chlebanu.
MsZ v Novej Dubnici zobralo na vedomie informáciu o
výsledku výberového konania
na riaditeľa TEKOS-u Nová
Dubnica, s.r.o., riaditeľa ZŠ
Janka Kráľa 1 Nová Dubnica
a vedúceho oddelenia ŽP MsÚ
Nová Dubnica.
Nový konateľ spol. TEKOS
Primátor mesta Nová Dubnica následne predniesol návrh na zmenu konateľa spoločnosti TEKOS Nová Dubnica,
s.r.o. Mesto Nová Dubnica je
totiž jej zakladateľom a 100%
vlastníkom a v súčasnosti aj jej
jediným spoločníkom. Uznesením MsZ v Novej Dubnici
s účinnosťou od 1. mája 2016
bol do funkcie konateľa tejto
spoločnosti menovaný Ľubomír Galovič. Ľubomír Galovič
bol dňa 16. augusta 2016 úspešný vo výberovom konaní na
funkciu riaditeľa spoločnosti
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. s
nástupom do funkcie od 1. septembra. Vzhľadom k uvedenému primátor navrhol, aby MsZ
odvolalo Ľubomíra Galoviča z
funkcie konateľa spoločnosti
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
a za nového konateľa schválilo
Bc. Pavla Pažítku.
MsZ v Novej Dubnici na návrh primátora odvolalo Ľubomíra Galoviča z funkcie konateľa spoločnosti TEKOS Nová
Dubnica, s.r.o.
(pokračovanie na 2. strane)

Stretnutie s primátorom
Primátor mesta Nová Dubnica, Ing. Peter Marušinec, srdečne pozýva všetkých obyvateľov mesta
na verejné stretnutie s občanmi, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2016 o 17:00 v priestoroch
Kultúrnej besedy.
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Zo zasadnutia mestského
zastupiteľstva
(pokračovanie z 1. strany)
A zároveň schválilo Bc.
Pavla Pažítku do funkcie konateľa spoločnosti TEKOS Nová
Dubnica, s.r.o. od 14. septembra 2016.
Odpredaj pozemkov
v Kolačíne
V ďalšom bode programu
septembrového zastupiteľstva
predložil primátor mesta Nová
Dubnica návrh na odpredaj
pozemkov bývalého salaša vo
Veľkom Kolačíne spoločnosti
REALITKA 4U, s.r.o., Trenčín. O odkúpenie uvedených
pozemkov požiadal žiadateľ za
účelom obnovy areálu bývalého salaša a vybudovania verejnej rekreačnej a oddychovej
zóny pre obyvateľov mesta
Nová Dubnica a jeho okolia.
Odpredaj uvedených pozemkov je navrhnutý za celkovú

kúpnu cenu vo výške 50 000,00
eur za celý predmet kúpy, ktorý musí zrealizovať do 5 rokov.
V prípade, že tento záväzok
nenaplní, bude mu udelená
zmluvná pokuta 50 000,00 eur a
zároveň má mesto predkupné
právo na dané pozemky.
Poslanci MsZ schválili odpredaj pozemkov bývalého salaša vo Veľkom Kolačíne spoločnosti REALITKA 4U, s.r.o.,
Trenčín za sumu 50 000,00 eur.
Na záver oboch stretnutí sa
primátor mesta všetkým prítomným poďakoval za účasť a
rokovanie skončil.
Kompletné zápisy z oboch
mestských
zastupiteľstiev
nájdete aj na internetovej
stránke mesta www.novadubnica.eu.
-ks-

Na Trenčianskej ulici
vyrástlo nové ihrisko

Krok k zvýšeniu bezpečnosti
na mestských cestách

Spomaľovač umožní bezpečný prechod pre deti a rodičov.
V uplynulých mesiacoch mesto inštalovalo radarové meranie úsekov na ulici Jilemnického, SNP a Trenčianska. Z

uvedených meraní bolo štatisticky preukázané opakované prekračovanie rýchlosti
na týchto uliciach.

Preto sme sa rozhodli
v spolupráci s Dopravným inžinierom v Trenčíne riešiť dané
úseky dopravnými obmedzeniami. Na ulici Jilemnického
pri materskej škôlke sme vybudovali spomaľovač, ktorý
plní nielen funkciu na zníženie
rýchlosti, ale zároveň umožňuje bezpečný prechod pre deti
a rodičov do materskej škôlky.
Podobný spomaľovač plánujeme zrealizovať ešte na tejto
ulici v lokalite Dlhé Diely.
Na ulici Hviezdoslavova,
ktorá pretína ulicu SNP a Trenčiansku je nové vodorovné dopravné značenie, ktoré bude
upozorňovať vodičov na blížiacu sa križovatku s dopravným

značením STOP. V daných úsekoch nie je možné riešiť spomaľovače z dôvodu hlavných trás
pre záchranné zložky, preto
bolo navrhnuté a povolené dopravným inžinierom uvedené
riešenie.
Postupne aj v ďalšom roku
budeme

osadením

spoma-

ľovačov riešiť kritické úseky
komunikácii v meste z dôvodu
zabezpečenia bezpečnosti na
pozemných komunikáciách.
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Letná obnova v Základnej
škole na ulici Janka Kráľa
Leto je obdobím, ku ktorému neodmysliteľne patrí oddych, prázdniny, dovolenky.
Leto je však aj príležitosťou
na vykonanie opráv, rekonštrukcií a modernizácie svojho okolia.
Dvojnásobne to platí pre
školy, veď počas školského

roka by sa niektoré činnosti
len ťažko realizovali.
Toto leto bolo v našej Základnej škole na ulici Janka
Kráľa mimoriadne aktívne.
Najväčšia zmena, ktorá čakala žiakov po príchode do školy,
bola v školskej jedálni. Staré
stoly a stoličky boli nahradené
novými. Zakúpilo sa 25 nových

stolov a 130 stoličiek. Priestory školskej jedálne sa aj
kompletne vymaľovali. Okrem
školskej jedálne sa počas leta
vymaľovali aj priestory školskej kuchyne, obe zborovne
a niektoré učebne. V zborovniach bola tiež položená nová
podlaha.
Škola je teda opäť o niečo

modernejšia a ja verím, že sa
v nej budú žiaci a aj zamestnanci cítiť ešte príjemnejšie
ako v minulom roku.
Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí
a školstva

Na novom ihrisku už môžu deti šantiť od rána do večera.
V duchu hesla „detských
ihrísk nikdy nie je dosť“ prikročilo vedenie mesta Nová
Dubnica k realizácii nového
ihriska na Trenčianskej ulici
pri Domove dôchodcov. Pôvodné kovové ihrisko, ktoré
tu bolo, už totiž nevyhovovalo súčasným normám, a tak
bolo nahradené novým, agátovým.
Nové detské ihrisko tvorí visiaca hojdačka s hniezdom, zostava so šmýkačkou, lezeckou
stenou, pohyblivým precho-

dom a schodíkmi a s dvoma
visiacimi hojdačkami. Súčasťou ihriska je tiež domček na
stračej nôžke, zostava Típí – je
to zostava v tvare trojuholníka
s lezeckou, lanovou stenou a
rebríkom.
Ihrisko realizovala ﬁrma
Uniatest Trade, Dubnica nad
Váhom a ﬁnancované bolo z
rozpočtu mesta. Podľa našich
informácií celkové náklady na
nové detské ihrisko presiahli
výšku 12 tisíc eur.

Počas leta sa najväčšie zmeny dotkli školskej jedálne.

Zakúpili sa nové stoly aj stoličky a jedálen sa vymaľovala.

Ako naučiť psi, aby neznačkovali
v mestských podlubiach?
Mnoho obyvateľov Novej
Dubnice má svojich psích
miláčikov, na ktorých nedá
dopustiť. Bohužiaľ, psíkovia
na značkovanie používajú
stĺpy v podlubiach na námestí, ktoré sa tým značne
poškodzovali. Vedenie mesta
v dôsledku toho prikročilo k
zakúpeniu tzv. psích pisoárov.

-ks-

Takto vyzerá psí pisoár.

Pisoár je zameraný priamo
na skupinu psíkov – chlapcov.
Určuje psovi miesto na vykonanie jeho potreby a pritom
esteticky nenarušuje okolie.
Pisoár sa skladá z troch častí:
držiaka, do ktorého sa umiestni hlavná časť pisoára, krytky
a klincov / skrutiek, pomocou
ktorých sa psí pisoár pripevní
do zeme.

V spodnej časti psieho pisoára sa nachádza žliabok
- malá nádobka, v ktorom sa
zachytáva malé množstvo
psieho moču (zbytok odteká do
zeme). Psí moč sa do hlavnej
časti psieho pisoára dostáva
dierkami, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené po celej dĺžke psieho pisoára. Vrchný kryt
zabraňuje vtekaniu dažďa do
hlavnej časti pisoára, a tým vymývaniu nádobky so stopami
moču.
Celý systém je založený na
prirodzenom psom správaní
sa. Pes potrebuje každý deň
obísť svoje teritórium a zanechať pachovú správu ostatným
psom o svojej prítomnosti. Psi
sú najviac lákaní k označovaniu vyvýšených miest a rohov
fasád, budov, okrajov garáží,

rôznych stojanov, odpadkových nádob, stromov, kolies
zaparkovaných áut, dopravných značiek a pod.
Psí pisoár, umiestnený do
teritória psov, predstavuje ideálny prvok, ktorý vďaka svojej
pachovej stope púta pozornosť
psov a láka ich ku každodennému označovaniu. Predmety
a časti budov tak budú chránené pred nežiadúcim znečisťovaním psím močom.
Mesto zakúpilo spolu 6 ks
psích pisoárov. Štyri sú osadené na Mierovom námestí a dva
na Dlhých dieloch. Samotné
pisoáre stáli 230 eur, ich osadenie ďalších 230 eur.
-ks-
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Oddelenie životného prostredia má
nového vedúceho

Nový vedúci je už v plnom pracovnom nasadení.
Na oddelení životného prostredia si na šéfovskú stoličku zasadol Ladislav Chlebana, ktorý k nám prišiel z
Matador Industries v Dubnici nad Váhom a my sme ho
pri tejto príležitosti trochu
vyspovedali.
Pán Chlebana, odkiaľ pochádzate?
Pochádzam z neďalekej Ne-

mšovej. Som šťastne ženatý
a mám tri deti - Lacka, Karinku a Lucku.
Kde ste pôsobili pred nástupom na životné oddelenie
v Novej Dubnici a prečo ste
rozhodli zmeniť pôsobisko?
Pracoval som v Matador
Industries, a.s. v Dubnici nad
Váhom na Oddelení technickej prípravy výroby. Pracoval

som tam tri roky a tri mesiace.
S prácou v oblasti životného
prostredia mám niekoľkoročné skúsenosti ako riaditeľ
Verejnoprospešných služieb
a pracoval som ako referent
špecialista ŽP v meste Trenčín. Pre zmenu som sa jednoducho rozhodol.

Momentálne

sa

Na pozícii vedúceho životného prostredia pôsobíte síce
krátko, ako by ste však zatiaľ
v tomto smere zhodnotili situáciu v Novej Dubnici?
Áno, máte pravdu. Na pozícii pôsobím veľmi krátko
a na hodnotenie je príliš skoro. Zatiaľ sa oboznamujem
s mestom a s prácou vedúceho
životného prostredia vo vašom
meste. Mesto Nová Dubnica
je však podľa mňa mestom plným zelene a oproti okolitým
mestám je veľmi čisté.

od obytnej.

V čom vidíte najväčšie plusy
a mínusy v Novej Dubnici?
Veľkým plusom mesta je
jeho samotná polohou a dispozícia zastavaných plôch.

a prajeme veľa úspechov v no-

rozrástlo

výstavbu bytových domov ako
i rodinných domov. V danej
oblasti Dlhé diely prebehla
výsadba novej zelene a je plánovaná ďalšia výsadba, ktorá
ma oddeliť priemyselnú časť

Aké sú vaše najbližšie plány
na novej pozícii?

Osláv sa zúčastnili predstavitelia mesta a politických strán.

Moje najbližšie plány sú v čo
najrýchlejšom čase sa zoznámiť s plusmi ako i s mínusmi
mesta. To, čo je dobré naďalej
vylepšovať a tie tzv. mínusy
postupne odstraňovať v spolupráci s vedením mesta.
za

rozhovor

vej pozícii.

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou a skauti
zo 62. zboru Strelka Nová
Dubnica sa vybrali táboriť
do lesa. Tentokrát na 10 dní
osídlili táborisko Kubrica.
Do stanov s podsadami sa
nasťahovali Mimoni. Tohtoročná téma nám priniesla
veľa banánov, zloduchov,
veľa dobrej nálady a kopec
zábavy.
Tri družinky pod vedením Stuarta, Kevina a Boba
denne plnili úlohy nevyhnut-

né k prežitiu. Najprv sme boli
informovaní o našej situácií,
ktorú nám prezradila úvodná
šifra. Neskôr sme sa museli
popasovať s neľahkou úlohou,
ktorá nás sprevádzala počas
celého tábora. Veru, nájsť
toho správneho zloducha dá
zabrať! Okrem toho sme však
stihli odcudziť korunovačné
šperky kráľovnej Alžbety II.
a navzájom sa okrádať o cenné
banány. Vyrobili sme si svojich
domácich miláčikov, overili
naše vedomosti v Mimoňári
(Milionár) a zabavili sme sa na

lý program vďačíme Kostičke,
Kocke (zároveň aj našim táborovým doktorkám) a novopečenému animátorovi Andíkovi.
Mišiakovi a Korbe za technické zabezpečenie. Do neľahkej
úlohy táborového kuchára
sa po druhý raz pustil Akela,
ktorý zvládol všetky jedlá na
1*. Za organizáciu patrí veľké
ĎAKUJEME nášmu vodcovi
Fredymu, ktorý to aj tento rok
zvládol bravúrne. Ďakujeme
aj našim rodičom za to, že nás
tam poslali a počas návštevného dňa zásobili kopou koláčov!
A samozrejme nesmieme zabudnúť ani na pána primátora,
ktorý nás ako každý rok poctil
svojou návštevou s malým
prekvapením.
Verím, že sme si všetci tento rok užili a budúci rok sa
nás stretne zase o čosi viac.
Veď skauting je hlavne o nových priateľstvách, zážitkoch,
dobrodružstve a adrenalíne!
Chcel by si sa k nám pridať aj
ty? Tak neváhaj a príď sa pozrieť na schôdzky, ktoré sa začnú už na jeseň a my ťa medzi
sebou radi privítame!
Nina, „Janka“

Cena pre novodubnickú rodáčku
Dňa 13. júna sa v hoteli Panoráma v Trenčianskych Tepliciach konalo odovzdávanie cien Spolku slovenských spisovateľov za rok
2015. Ceny sa udeľujú za významné diela pôvodnej literárnej tvorby.
V kategórii próza získala toto ocenenie novodubnická rodáčka, prekladateľka a prozaička Vladimíra Komorovská za román Utešená família.
Po troch tituloch Všivavé osudy, Papendeklová idylka a Bonvivánske chiaroscuro, v ktorých sa autorka vyrovnala s dneškom,
najmä s jeho mravnou tvárou, sa v tejto románovej kompozícii sústredila na rozvetvené rodinné vzťahy štyroch generácií.
Aj touto cestou autorke gratulujeme a prajeme veľa tvorivých úspechov.
M.B.

Dňa 25. augusta sa v mestskej časti Kolačín pri pamätníku Kpt. Floriša Beňušku
konali spomienkové oslavy
72. výročia Slovenského národného povstania.
Spomienkových osláv sa zúčastnili a prišli vzdať hold tým,
ktorí bojovali a umierali za národnú slobodu, predstavitelia
mesta a politických strán.
„Boj za demokraciu a uplatňovanie ľudských práv je stále

aktuálny a bude vždy patriť k
základným civilizačným hodnotám ľudstva. Pokladám za
nesmierne dôležité hovoriť
o hrozbách vojny, najmä s mladou generáciou, aby sa poučili
z chýb, ktoré urobili generácie
pred nami a aby sa už nič podobné nezopakovalo,“ uviedol
v časti svojho pietneho príhovoru zástupca primátora mesta Bc. Pavol Pažítka.
-ek-

-ks-

Malí skauti aj tento rok predviedli
svoje schopnosti

Skauting je hlavne o priateľstvách, zážitkoch a dobrodružstve.

Oslavy SNP v Kolačíne

o priemyselnú zónu a o novú

Ďakujeme

karnevale...
V tomto tábore sa našlo veľa
prvotáborníkov. Tí počas sľubového táboráku zložili svoje
sľuby. Tak sa oﬁciálne stali
vĺčatami (chlapci) alebo včielkami (dievčatá). Pripojilo sa
k nim aj zopár starotáborníkov,
ktorí zložili skautské sľuby. No
najprv všetci museli prejsť nováčikovskými skúškami, kde
boli overené ich novonadobudnuté znalosti zo skautskej praxe. Prvá pomoc, viazanie uzlov
na lane, práca s ohňom, skautská história či naša rovnošata.
To všetko sme sa naučili počas
roka na schôdzkach a zopakovali si v tábore.
Nočnú stráž preveril nečakaný prepad skautov 52. zboru
sv. Juraja z Dubnice nad Váhom, tentokrát však v novom
zložení. Vlajky našich družín
sme statočne obránili aj pred
novou silou a ráno sme našu
nočnú návštevu patrične pohostili a poďakovali im za zábavu. A nám len zostáva dúfať,
že prídu aj nabudúce!
Zorganizovať takýto tábor
pre 36 táborníkov dá veľa námahy, z organizačného aj programového hľadiska. Za skve-
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Hody v Kolačíne

Aj vy ste si hody užili tak ako my?
Ako to už býva zvykom, i tento rok sa v mestskej časti Kolačín uskutočnili hody plné
zábavy. V piatok 19. augusta
začali dobrovoľní hasiči už
od ranných hodín pripravovať kultúrny dom na hodové
zábavy, ktoré boli v piatok aj
v nedeľu.
Do tanca ľudom zahrala
skupina Imperial. Aj tento rok
hasiči spolu s manželmi Tlapákovcami pripravili sobotné
hodové popoludnie, ktoré bolo
plné rôznych atrakcií pre deti
aj dospelých. Staršie generácie si mohli vychutnať dychovú
hudbu Nedanovčianka, ktorú
zabezpečilo mestské oddelenie kultúry. V ponuke bolo
občerstvenie a guláš uvarený
p. Mikušom.
Pre deti bolo pripravené
maľovanie na tvár, jazda na
štvorkolke, streľba z plynových zbraní, jazdenie na ťažnom koňovi a rôzne súťaže, za
ktoré boli odmenené sladkosťami. Asi najväčšou atrakciou
bol nepochybne veľký skákací hrad, ktorý zasponzoroval
primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec. Na
záver dňa pripravili hasiči už
tradičnú penovú párty. Pre dospelých bola pripravená súťaž
v pití piva.
Sobotné popoludnie patri-

lo aj našim futbalistom z TJ
Družstevník Kolačín, ktorí si
zahrali priateľský zápas proti
výberu Mestského úradu Nová
Dubnica s výsledkom 3:2 pre
domácich. Nedeľné dopoludnie patrilo slávnostnej svätej
omši, ktorú tradične slúžil pán
farár Štefan Wallner. I napriek
upršanému počasiu sa kostol
zaplnil do posledného miesta,
čo nasvedčuje tomu, že sa opäť
zišli celé rodiny. Popoludnie si
mohli rodiny pozrieť zápas TJ
Družstevník Kolačín – TJ Dolná Maríkova. Výsledok určite
potešil, keďže domáci vyhrali
4:2. Kolačianske hody sa tradične zavŕšili hodovou zábavou.
Na záver treba poďakovať
všetkým sponzorom, vďaka
ktorým sa mohlo sobotné hodové popoludnie uskutočniť.
Sú to: primátor mesta Ing. Peter Marušinec, manželia Tlapákovi, Hostinec na Lúčkach,
Dušan Mikuš, Peter Porubčan,
Alexander Tuba, Michal Zloch,
Dušan Bahno, Marek Sasák.
V neposlednom rade patrí
veľké poďakovanie všetkým
dobrovoľným hasičom, ktorí
pripravili tento hodový supervíkend.
Jozef Lehocký
veliteľ DHZ Nová Dubnica
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Paličkujeme pre
Svetielko nádeje
Onkologické ochorenia si
nevyberajú. Ochorejú starí,
mladí a aj deti. Deti potrebujú hlavne skrášliť a spríjemniť prostredie, v ktorom
počas liečby žijú.
Dobrí ľudia z Centra pomoci detskej onkológie z Banskej
Bystrice vytvorili Občianske
združenie SVETIELKO NÁDEJE, ktoré pomáha deťom
s onkologickým alebo iným
nevyliečiteľným ochorením.
Všetky projekty a program
uskutočňujú bez štátnej podpory.
Rozhodli sme sa, že „Stretnutie čipkárok Slovenska“
budeme venovať tomuto združeniu. Čipkárky sa s nadšením
pustili do paličkovania Svetielka nádeje, symbolu OZ, ale aj
ďalších darčekov. Budete si ich
môcť pozrieť v Panorexe spolu
s ďalšími výstavami: Výstava
Pažskej čipky z Chorvátska,

Výstava KPČ Nová Dubnica. Môžete si pozrieť práce
čipkárok z celého Slovenska,
ktoré vám predstavia v kójach
účastníčky stretnutia.
Vyberať budeme dobrovoľné
vstupné, výťažok ktorého bude
zaslaný na účet OZ Svetielko
nádeje.
Stretnutie sa bude konať v kine Panorex 14. 10.
2016 od 14.00 do 17.00 hod.,
15. 10. 2016 od 9.00 do 17.00
hod. a 16. 10. 2016 od 9.00 do
16.00 hod.
Veríme, že si nájdete čas a
prídete do Panorexu pozrieť,
akú krásu dokážu ruky žien
vytvoriť a podporíte Občianske
združenie Svetielko nádeje a
pomôžete tak zlepšiť údel chorých detí a ich rodín. Ďakujeme.
Anna Waldeckerová

Z tréningu rovno
na majstrovstvá
Rok a trištvrte a už si skončila na 3. mieste na majstrovstvách Slovenska? To je
úžasné! Vaneska, čo je počas
takejto veľkej súťaže pre teba
najťažšie? Ako taká súťaž
vlastne prebieha?
Najťažšie je asi naučiť sa zostavu. A prebieha to asi tak, že
najskôr nás trénerka zaregistruje, potom dostaneme štartovacie číslo, podľa ktorého nás
rozhodca vyvolá na pódium.
Tam potom v 1. kole predvedieme naučenú zostavu a v 2.kole
pózovanie - postavy.

Vaneska Habánková je žiačkou 4.A na Základnej škole
Janka Kráľa v Novej Dubnici. Okrem toho, že sa učí na
samé jednotky, si v máji doniesla domov bronzový pohár
z majstrovstiev Slovenska
detí vo ﬁtness. To, ako sa k tejto športovej disciplíne dostala a čo všetko to obnáša, nám
prezradila priamo Vaneska.
Vaneska, v máji si sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska vo
ﬁtness, kde si obsadila krásne
3. miesto. Povedz nám, aký je
to pre teba pocit?
Veľmi super. Bola ma pozrieť
skoro celá rodina a všetci boli
nadšení.
To bola tvoja prvá takáto veľká súťaž?
Áno.
Ako si sa k ﬁtness dostala?
Chodila som do Dubnice do
ﬁtka, kde mala mamina kamarátku, ktorá sa pozná s mojou
trénerkou, a tak to vlastne
nejak celé začalo.
Koľko sa tomu teda už venuješ?
Rok a trištvrte.

Ako často trénuješ, aby si bola
takáto dobrá?
Každý deň, niekedy aj cez víkendy. Väčšinou tak dve hodiny,
ale už som mala aj štvorhodinový tréning.
A ako taký klasický tréning
vyzerá?
Najskôr sa rozcvičíme, potom si dáme kondičku a keď
sme rozcvičení, tak si dáme akrobaciu, a potom precvičujeme
zostavy alebo posilujeme.
Aká súťaž ťa čaká najbližšie?
Najbližšie 1., 8., 15 , októbra,
(ktoré sú nominačné na Európu), na konci októbra budú
majstrovstvá Európy, v novembri ma čaká súťaž v Nitre a v
decembri ešte súťaž v Trenčíne.
Vaneska, máš aj nejaký svoj
ﬁtness vzor?
Moju kamarátky z ﬁtnessu
Tatianu Ondruškovú a Katarínu Blaškovú. Oni už boli aj na
majstrovstvách Európy, aj na
majstrovstvách sveta, a pritom
sú len o rok – o dva staršie.
Vaneske ďakujeme za rozhovor a prajeme čo najviac športových úspechov!
-ks-

Ďalšie výročie v našom meste:
25 rokov cirkevnej školy

Oslavu 25-ročnice si mohli užiť všetci občania Novej
Dubnice. Od piatka 23. septembra do nedele 25. septembra pripravila škola aktivity
nielen pre svojich žiakov,
ale aj pre deti z celého mesta, pre bývalých absolventov
a celé rodiny. Po aktivitách
na námestí pokračovali oslavy v areáli školy a v nedeľu
vyvrcholila oslava slávnostnou sv. omšou a galaprogramom v Panorexe.
Ako sme začínali
Zriadenie Základnej školy
sv. Jána Bosca v Novej Dubnici schválil Biskupský úrad
v Nitre 27.6.1991. Prvého septembra v r. 1991 sa začal prvý
školský rok. Najviac sa o to
zaslúžili don Peter Šinčík, pani
Edita Záhorová a pán. Ing. Milan Hort. Mnoho ľudí privítalo
túto myšlienku, ale obávali sa
toho, či demokracia má svoju budúcnosť, či sa nevrátia
k moci bývalí súdruhovia, ktorí
by mohli tých, čo prihlásia svo-

je dieťa na CŠ opäť prenasledovať.
Získať potrebný počet učiteľov tiež nebola ľahká vec.
V päťdesiatych rokoch minulého storočia museli prvýkrát ustúpiť nátlaku a prestať
chodiť do kostola. Dubčekova
éra priniesla pre učiteľov určité uvoľnenie a veriaci učitelia sa prestali báť chodiť do
kostola. Obdobie normalizácie
a previerky v roku 1971 im už
druhýkrát zakázali verejne
vyznávať svoju vieru a tak pristupovali s veľkou nedôverou aj
k demokratizačnému procesu,
ktorý im priniesol slobodu vierovyznania.
V žiadosti o zaradenie CŠ do
siete škôl sa na základe počtu
prihlásených žiakov žiadala
budova I. ZŠ. Ministerstvo
školstva chcelo umožniť rozvoj
CŠ, preto jej pridelili budovu
III. ZŠ. Riaditeľom CŠ sa stal
Ing. Karol Valábek na základe
odporučenia púchovského farára Palkoviča a don Šinčíka,
ktorí ho osobne poznali a vede-

li o tom, že v r. 1971 ako učiteľ
na SPŠS v Považskej Bystrici
neprešiel previerkami, lebo
odmietol prestať chodiť verejne
do kostola.
Ako sme rástli
Don Šinčík prišiel s myšlienkou zriadiť gymnázium,
aby bola takto podchytená aj
dorastajúca mládež. V školskom roku 1992/93 bola otvorená jedna trieda s tridsiatimi
dvomi stredoškolskými študentmi. Spočiatku bol jeho
riadením poverený Ing. Valábek. Na žiadosť rodičov sa
v školskom roku 1993/94 otvorila aj jedna trieda osemročného
gymnázia, ktorého zriadenie sa
tiež nevyhlo rôznym prekážkam. Prvou riaditeľkou sa stala
PhDr. Irena Štofaníková.
V čom sme výnimoční
V súčasnosti tvoria tieto
jednotlivé zložky jeden celok
v Spojenej škole sv. Jána
Bosca. Za uplynulých päť rokov v nej vznikli aj materská

škola a stredná odborná škola
s odborom technické lýceum.
Táto škola tak tvorí unikátny
celok, ktorý ponúka kontinuitu
vo výchove a vzdelávaní pre
deti od troch rokov až do ich
dospelosti. V spojení s duchovnou správou novodubnických
saleziánov ponúka systematické sprevádzanie v oblasti nadobúdania vedomostí a upevňovania hodnôt od spoznávania
cez rast až po možnosť prejaviť
svoju výnimočnosť.
Do ďalších rokov želáme Základnej škole sv. Jána Bosca
veľa Božieho požehnania, veľa
síl pri formovaní mladej generácie. Ďakujeme všetkým
účinkujúcim na tohtoročných
oslavách za ich osobný vklad
a návštevníkom za prejavenú
podporu.
Ing. Mgr. Karol Valábek
a Mgr. Ľuboš Valt

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Zvoz objemného odpadu z IBV
Jesenný zvoz konárov z IBV
Miklovky, Dlhé diely a Kolačína Miklovky, Dlhé diely a Kolačína
Oznamujeme občanom, že
jesenný zvoz objemného odpadu z IBV Miklovky, Dlhé
diely a Kolačína sa uskutoční v dňoch 10. - 14. 10. 2016
a to nasledovne:
10. 10. 2016 (pondelok):
Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka.
11. 10. 2016 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova,
Kvetná, Májová.
12. 10. 2016 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod
Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé diely.
13. 10. 2016 (štvrtok):

Svätoplukova, Nerudova, M.
Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska.
14. 10. 2016 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom.
Elektroodpad prosím nevykladajte, ale dovezte na zberný
dvor, pretože po vyložení pred
dom dochádza k jeho rozoberaniu neprispôsobivými občanmi a k úniku škodlivých látok.
Prosíme, aby ste objemný odpad vykladali iba pred rodinné
domy a to vždy len 1 deň pred
termínom jeho odvozu, najneskôr do 6:00 h v deň vývozu.
Prispejete tak k udržiavaniu
čistoty v našom meste.
Ďakujeme!

Oznamujeme občanom, že
jesenný zvoz konárov z IBV
Miklovky, Dlhé diely a Kolačína sa uskutoční v dňoch 24.
- 28. 10. 2016 a to nasledovne:
24. 10. 2016 (pondelok):
Okružná, garáže Okružná,
Puškinova, Pod Dubovcom,
Krátka.
25. 10. 2016 (utorok):
Štúrova, Sládkovičova, Svobodova, Tajovského, Kollárova,
Kvetná, Májová.
26. 10. 2016 (streda):
Kukučínova, Gagarinova, Pod
Bôrikom, Gorkého, Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé diely.
27. 10. 2016 (štvrtok):

Svätoplukova, Nerudova, M.
Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska.
28. 10. 2016 (piatok):
ostatné ulice v Kolačíne - Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom.
Konáre vykladajte jeden deň
pred termínom odvozu narezané na kratšie časti (do 1 m
dĺžky), budú sa nám ľahšie nakladať. Konáre neviažte drôtom, robí problém pri štiepkovaní. Nevykladajte iný odpad!
Prispejete tak k rýchlemu odvozu a lepšej čistote priestranstiev pred domami.
Ďakujeme!

www.novadubnica.sk

DNI MESTA - FOTOREPORTÁŽ

Dni mesta

Nová Dubnica
9. - 10. septembra 2016

Sobotný program Dní mesta otvoril primátor Ing Peter
Marušinec spolu s moderátorkou Miriam Martinákovou.

Hudobný program odštartovala skupina DUO M.

Sobotný deň bol horúci. Vo výške však príjemne pofukoval vietor a deti si vychutnávali bungee trampolínu.

Na trhoch nemohli chýbať ani naše čipkárky.

Medzi deti prišli obľúbené postavičky Mimoni s Minie.

Elegantní a poslušní - takí boli účastníci súťaže NAJ PSÍK.

Historický kolotoč bol veľmi obľúbený.

Program súťaže psíkov spestrilo vystúpenie profesionálnych kynológov a ich zverencov.

Tanečníci z LT TANEC roztancovali celé námestie.

Novú Dubnicu prišiel pozdraviť akordeonový súbor
AURA zo ZUŠ Dubnica nad Váhom.

Skvelá kapela Funny Felows nám priniesla fantastický
zážitok!

Naša rodinka v podaní divadelného združenia Slanina.

Ocenili sme možnosť ochutnať nezameniteľné bublinky
vynikajúceho burčiaka z vinárstva SV. JUR.

Michal David revival.

Dôstojná bodka za oslavami - ohňová šou.

Išli sme spať a nebrieždilo sa. No atmosféra Novodubnického koncertu kapely 3D band Trenčín v piatok 9.9. sa celkom isto
vydarila. Napovedala tomu, že ak sa nerozídeme v stanovenom čase, tak potom určite vydržíme až do rána...
Treba jednoznačne pochváliť usporiadateľov a nápad použiť na hranie balkón či terasu, tak málo využívaný priestor a
vdýchnuť mu život. Vstupné bolo celkom opačné akoby všetci očakávali. Namiesto platenia dostal každý prichádzajúci zadarmo pohárik kvalitného vínka. To sa tiež hneď len tak niekde nevidí.
Kapela 3D band sa snažila zaujať svojich divákov tichým prejavom vystihujúcim atmosféru letného hrania. Päť muzikantov hralo zhudobnenú poéziu, čo prinášalo na pódium rôzne hudobné žánre. A tak sa popri klasickom, až pesničkárskom
hudobnom prejave ohlásila aj gitarová klasika, sving či blues. No a tak si myslím, že sme mali v tento pekný večer radosť
úplne všetci.
Tak nech sa rozbehne a vydrží tradícia balkónových koncertov a tie si vždy nájdu zaujímavé hudobné telesá a vnímavé
publikum. Ďakujem. (Dušan Žember - 3D band Trenčín)

Dni mesta Nová Dubnica podporili:
Trenčiansky samosprávny kraj, CHOV – MIX - ARARI Dagmar Košinárová, LIDL Slovensko, Cora Geo Poprad, Sparkex Ilava, Royal Canin, Hermes.
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KULTÚRA / POZVÁNKY

Nová Dubnica žije kultúrou

NENECHAJTE SI UJSŤ!
LA GIOIA
Piatok 14. októbra o 19:00 hod.
kino Panorex

Nový program SMEJKA A TANCULIENKY!
KDE BOLO, TAM BOLO...

September 2016

Dojímavá a divoká
Simona Stašová...

Utorok 15. novembra o 17:00 hod.
kino Panorex

Simona Stašová predviedla neuveriteľný výkon.
La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú populárne piesne v štýle belcanta. Repertoár tvoria nielen skladby
svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy známych slovenských a českých hitov. Hosť programu: Ivannka
Bagová, víťazka súťaže Hlas Česko –Slovensko Vstupné: 12 eur.

JADRAN ŠOU ALEBO ŠLÁGER PARÁDA
Zábavný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Nedeľa 23. októbra o 15:00 hod.
kino Panorex

Chrobáčikovia Smejko a Tanculienka prichádzajú s úplne novým hudobným predstavením pre deti „Kde bolo, tam bolo...“
s novými kostýmami, novou scénou a hlavne úplne novými rozprávkovými pesničkami z nového DVD.
Smejko a Tanculienka navštívia krajinu rozprávok. Naučia Pipi
dlhú pančuchu upratovať, s veľkou repou si budú navzájom pomáhať, Janíčko a Marienka neuveria Ježibabe, papať budú ako
dráčikovia, počúvnu rady Malého princa, vyberú sa na vandrovku s Vajcom, Snehulienka navštívi siedmich trpaslíkov, vypočítajú si Akafuka, vydržia ešte viac s Mackom Duškom a na záver
si zatancujú Pápá.
Samozrejme, že chrobáčikom zahrajú aj známe hity. Predstavenie trvá cca 60 minút. Na úplný záver sa všetci chrobáčikovia
môžu so Smejkom a Tanculienkou vyfotiť a podpísať DVD!
Vstupné: 7 eur.

V pondelok 5. septembra sme uviedli v podaní pražského Divadla bez zábradlí tragikomédiu plnú nečakaných situácií
– Drobečky z perníku – so Simonou Stašovou v hlavnej úlohe, ktorá dokázala dve hodiny zabávať takmer plné hľadisko
kina Panorex.
Divadlo bolo jednoznačne postavené na výkone Stašovej,
predstaviteľky alkoholičky Evy Mearovej( za túto úlohu dostala
cenu Thálie). Predstaveniu dala napätie, iskru, užívala si ho a
priam z nej sálal obrovský kus lásky k hereckému umeniu. Rovnako skvelé výkony však podali Radka Filásková v úlohe jej dcéry a Čestmír Gebouský, ktorý v pohode, s rozvahou a dôstojnosťou stvárnil jej čudného, ale verného priateľa. Okrem výborných
hereckých výkonov sa k hre podarila aj scéna, kostýmy a sprievodná hudba. Drobečky z perníku nasadili kultúrnemu životu v
Novej Dubnici veľmi vysokú latku.
-ek-

KLAVÍRNY RECITÁL
KLAVÍRNY RECITÁL - VLADIMÍR ŠRANKO
Piatok 21. októbra o 16:00 hod.
koncertná sála ZUŠ

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

Účinkuje populárna spevácka dvojica jadranských piesní, šlágrov a ľudových piesní Martin Jakubec a Božanka.

SNOW FILM FEST
Štvrtok 10. novembra o 17:00 hod.
kino Panorex
Prehliadka najlepších zimných ﬁlmov o extrémnom lyžovaní,
skialpinizme, zimných expedíciách a ďalších extrémnych radovánkach. Vstupné: 2,50 eur.
Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talentovaných hudobníkov. Ich živá hudba, temperamentný spev
a humorné slovo vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá
vyčarí na vašej tvári úsmev, nadšenie a dobrú náladu. Nosným
pilierom ich repertoáru je slovenská ľudová pieseň, ktorá vďaka
Kollárovcom dostáva nový šat, príjemný aj pre tých, ktorí tento
žáner nikdy nevyhľadávali. Zoskúpenie kapely tvoria piati členovia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové
obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akordeón, bicie. Vstupné: 10 eur.

Vladimír Šranko je absolventom Vysokej skoly múzických umení v Bratislave, kde ukončil magisterské štúdium pod pedagogickým vedením prof. Mariána Lapšanského. Je laureátom
mnohých medzinárodných súťaží.
Program komorného koncertu:
Domenico Scarlatti - Sonáta d mol K. 213 (1685 – 1757)
Sergej Rachmaninov - Etuda - Tableaux č. 1 op. 39 (1873 – 1943)
Joseph Haydn - Sonáta As dur, Hob. XVI: 46 (1873 – 1943)
Maurice Ravel - Pavana pre mŕtvu infantku (1875 – 1937)
Claude Debussy - Obrazy 1. kniha (1862 – 1918)
Koncert organizujeme v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava. Vstup voľný!

Pozvánka - VÝSTAVA Z NAŠICH ZÁHRAD
ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s Mestským úradom, ZO Slovenského zväzu záhradkárov, základnými a materskými
školami v Novej Dubnici, poriada v dňoch 18. až 20. októbra 2016 – v kine PANOREX 19. ročník výstavy „Z NAŠICH ZÁHRAD“.
Jej súčasťou je už tradične súťaž O JABLKO NOVEJ DUBNICE, O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPESTOK a ZAUJÍMAVÝ RECEPT NA SPRACOVANIE OVOCIA I ZELENINY.
Výstavu spestria práce detí novodubnických škôl na tému JESEŇ V ZÁHRADE. Exponáty jabĺk (3 z každej odrody) a ďalšie výpestky
alebo zaujímavé kompóty s receptami, treba priniesť do kina PANOREX v pondelok 17. októbra od 15. do 18. hod.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubnica.sk, tel. 0424433484, kl. 112.

Výstava bude slávnostne otvorená v utorok 18. októbra o 15. hod. V deň otvorenia si ju budú môcť návštevníci pozrieť do 18. hod.,
v stredu 19. októbra od 9. do 18. hod., vo štvrtok 20. októbra od 9. do 16. hod.
Výstavu Z NAŠICH ZÁHRAD spestria viaceré sprievodné akcie, ale na predaj budú aj rôzne produkty z domáceho medu - medovina,
ﬁgúrky, liečivé tinktúry, medovníčky a ďalšie výrobky.
PORIADATELIA VERIA, ŽE NA VÝSTAVU PRINESIE VÝPESTKY ČO NAJVIAC ZÁHRADKÁROV.

www.novadubnica.sk
POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.: 042/44 33 000

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV,
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY
0904 504 498
KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560
Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

OZNAMY
Z bloku mestskej polície
Dňa 1. augusta v čase o 22.03
hod., oznámil obyvateľ mesta, že
v bytovom dome na ul. J. Kráľa
púšťa niekto hlasnú hudbu
a ruší nočný pokoj. Po príchode
hliadky na miesto bolo hlučnú
prevádzku audio zariadenia počuť už v priestore spoločných
častí bytového domu. Po otvorení dverí majiteľ bytu uviedol, že
chce vidieť „hlukomer“, ktorým
mu hliadka dokáže, že bol prekročený limit hluku. Majiteľovi
bytu bolo vo veci dohovorené, čo
rešpektoval a hudbu bezodkladne stíšil. Po odchode hliadky majiteľ bytu opätovne rušil nočný
pokoj hlučnou prevádzkou audio
zariadenia. Vec je v súčasnosti
riešená mestskou políciou.
Dňa 19. augusta v čase o 12.06
hod. bol pred vstupom do potravín Coop Jednota na ul. SNP

Spomienky a poďakovania

hliadkou spozorovaný uviazaný
pes bez náhubku. Osoba, ktorá
nechala psa bez dozoru bola na
nákupe v potravinách. Majiteľ
psa bol pri riešení priestupku
oboznámený o tom, že psa nesmie opustiť a nechávať uviazaného bez náhubku. Za uvedené
konanie bola osobe uložená bloková pokuta.

Ivan Jurčí
Dňa 4. októbra uplynie rok, odkedy nás navždy
opustil náš milovaný otec, manžel, syn, brat a dedko Ivan Jurčí. Chýba nám jeho humor, ktorý nás
vždy rozosmial aj ke´d nám práve nebolo do smiechu. Ten, kto ho poznal, spomínajte spolu s nami.
Ďakujú manželka Iveta s ostatnou rodinou.

Helena Porubčanová
Dňa 21. septembra uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná mamička a babička,
pani Helena Porubčanová. Tí, ktorí ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou
spomína dcéra Mária s rodinou.

Dňa 21. augusta v čase o 23.40
hod. oznámil obyvateľ mesta, že
v bytovom dome na ul. Komenského sady dochádza k hádke,
pričom počuť krik a rozbíjanie
skla. Po príchode na miesto bolo
zistené, že došlo k hádke medzi
otcom a dcérou. Dcéra po konﬂikte z bytu odišla. Majiteľ bytu
potvrdil, že pri konﬂikte došlo
k rozbitiu taniera a pohárov. Vec
bola riešená v blokovom konaní.

Viliam Bachratý
Už len kytičku kvetov ti na hrob môžeme dať, tichú modlitbu odriekať a s láskou spomínať. Dňa
23. septembra uplynulo sedem rokov, odkedy nás
navždy opustil náš drahý manžel, otec, dedko a
pradedko Viliam Bachratý. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

Ján Hrevuš
Dňa 26. septembra uplynuli dva roky, odkedy nás
navždy opustil manžel a dedko Ján Hrevuš. Kto
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. S láskou spomínajú manželka, deti a
vnúčatá.

NIEČO PRE DETI

- 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

Janka Mináriková
Dňa 18. septembra uplynulo osem rokov, odkedy
nás navždy opustila naša milovaná dcéra, manželka, krstná mama a sestra Janka Mináriková.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.

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

Richard Provazník
Dňa 17. septembra uplynulo deväť rokov, čo nás
vo veku 33 rokov navždy opustil náš syn a brat Richard Provazník. Kto ste ho poznali, venujte mu
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú
rodičia, brat Roman a ostatná rodina.

Miroslav Plánek
Dňa 5. októbra si pripomíname smutné druhé
výročie , čo nás nečakane opustil manžel, otec,
dedko, pradedko a kamarát Miroslav Plánek. Kto
ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

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

Katarína Bieliková
Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v srdciach stále žiješ spomienkami. Dňa 11. septembra uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustila
milovaná svokra, mamička a babička Katarína Bieliková. S úctou a
láskou spomínajú syn Lacko s manželkou a vnučkou Katkou.

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM

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

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

Pozvánka na zájazdy

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

Streda 26. októbra: MUZEJNÁ VIEDEŇ

Spoločenská kronika
Narodili sa nám zlatíčka:
Ema Prekopová, Marieta Beňová, Laura Hlavnová,
Ema Kralovičová, Adam Skrutek, Samuel Káňa
Smútime:
Miroslav Ronec, Jozef Miklovič, Anna Benková, Mária
Zavadilová, Jozef Hacko, Júlia Burajová, Jozef Bendik
Na spoločnej ceste životom:
Ing. Ján Štrba – Ing. Ivana Bugalová, Bohuš Žifčák – Michaela Tomášková, Martin Gregor – Martina Hálová, Pavol Karas – Lucia Šimkovičová, Peter Paveza – Lenka Michálková,
Andrej Žiga - Mgr. Zuzana Jamrišková
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Rakúsko oslavuje 26. októbra národný sviatok - oslavy prebiehajú tradične v celej
krajine s bohatým sprievodným programom. Mnoho rakúskych inštitúcií organizuje v tento sviatok deň otvorených dverí pre verejnosť a vybrané múzeá ponúkajú
rôzne akcie a voľný vstup. Na našom zájazde navštívime Vojensko-historické múzeum (vstup voľný). Potom bude nasledovať prehliadka historického centra Viedne.
Predstavíme vám Urániu, sídlo vlády, Vysokú školu úžitkového umenia, Mestský
park, Kursalon, Beethovenove námestie, Karlovo námestie, Dom umelcov, budovu
Hudobného umenia, budovu Výtvarného umenia, Operu, Goetheho pomník, Prírodovedné a Umeleckohistorické múzeum, Veľtržný palác, Námestie Márie Terézie,
Hofburg, Štefanský dóm, Justičný palác, Parlament, Radničné námestie s Novou
Radnicou. Od cca 14:00 – 17:00 bude voľný program. Poplatok: 22 eur.

Sobota 10. decembra: VIANOČNÁ BUDAPEŠŤ
Navštívte pompéznu Budapešť v čase adventu. Centrom vianočnej pohody sa stáva
námestie Vorosmárty tér. Vynikajúce langoše, voňavé trdelníky, klobásky a chutné
halászlé, varené vínko, bohatá história a priateľská atmosféra. Strávte neopakovateľné chvíle pod taktovkou maďarskej kultúry a pozrite si pamiatky ako Budínsky hrad,
Námestie hrdinov, Rybársku baštu, Parlament. Poplatok: 25 eur.
Informácie a predaj zájazdov: Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.
042 4433484, kebiskova@novadubnica.sk.

8

ŠPORT

September 2016

Rozpis majstrovských zápasov
MFK Nová Dubnica - jeseň 2016/2017

Letný futbalový
kemp 2016
Detský futbalový kemp pod
vedením Mestského futbalového klubu Nová Dubnica sa začal 2. augusta 2016.
Prvé dni navštevovalo túto
prázdninovú športovú aktivitu približne 16 detí. Deň za
dňom sa ich počet zvyšoval,
až sme sa dostali na počet
22 detí. Tréningy sa konali
v pracovných dňoch od 9:00
do 11:00.

Mestská plaváreň otvorená
Mestská plaváreň v Novej Dubnici bude znovuotvorená od 1. októbra 2016 a to v týchto časoch:
pondelok – piatok: 16:00 – 21:00 / sobota – nedeľa: 13:00 – 18:00
Vstupné na 2 hodiny: Dospelí 2,00 € / Študenti 1,50 € / Deti a dôchodcovia 1,00 €.

Novodubnický maratón 2016

Tento rok sa na „Dubničáku“ zúčastnilo 552 pretekárov.
Na konci letných prázdnin,
konkrétne v poslednú augustovú sobotu, sa už viac
ako dvadsať rokov v našom
mestečku koná maratón horských bicyklov. A bolo to tak
aj tento rok.
Na výber boli tri súťažné
trate – KLASIK (42km/1250m),
HARD (73km/2400m) a NIVEA KING (101km/3400m).
Na KLASIKu pribudla nová
súťažná kategória pre jazdcov
od 10 do 17 rokov. Túto trať si
prišiel vyskúšať aj sám predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav

Baška, pod ktorého záštitou sa
podujatie uskutočnilo. Kto si
netrúfal na seriózne maratónske jazdenie, či chcel len oddychovo stráviť deň s bicyklom
v prírode okolo Novej Dubnice, mohol vyskúšať 17-kilometrovú trať MAYO BASIC alebo
9-kilometrovú trať MAYO FAMILY, na ktorej sa pri včasnom
prihlásení neplatilo štartovné.
Kto štartoval na „Dubničáku“ aj minulý rok, zistil, že
organizátori tento rok na tratiach výrazne zapracovali
a ponúkli ľahšie trate a nové
krásne úseky, napríklad aj Slatinským krasom. Záverečný

úsek trate do Kolačína mohli
účastníci poznať už zo starších ročníkov.
To, že sa tento rok popri
MTB maratóne nekonali bežecké preteky, iste mnoho bajkerov uvítalo a v podstate sa
to ani nijako negatívne neodrazilo na účasti. Spolu sa totiž
na Dubničáku zúčastnilo 552
pretekárov, čo je takmer rovnaký počet ako vlani. Okrem
Slovákov už tradične bolo najviac Čechov, našli sa aj Poliaci,
Rusi či rumunskí bajkeri.
Príjemnú atmosféru už
mnoho rokov robí cieľ a zázemie preteku v areáli bývalého
letného kina a jeho blízkom
okolí. Na účastníkov, príbuzných, ale i miestnych zvedavcov tu čakalo občerstvenie
a príjemná hudba. Rozdávala
sa voda, energetické nápoje,
tyčinky, melóny, koláče, miestne perníky, výborná zmrzlina...
Najmä deti sa vybláznili na
obrovskom nafukovacom lezeckom kaktuse. Účastníci sa
mohli pristaviť, poučiť či nakúpiť v zaujímavých stánkoch.
Špecialitou Novodubnického maratónu je odmeňovanie
všetkých žien, ktoré sa maratónu zúčastnili, a tak aj tento
rok sa na pódiu odovzdávalo
množstvo slnečníc a kozmetic-

kých balíčkov.
Ďalšou špecialitou je vyhlásenie horskej prémie prvej
žene, ktorá sa vydriape na najvyšší bod trate, vrchol Baske.
Tento rok sa dobýval opäť z
inej strany, najrýchlejšie ho
pokorila a titul TEKMAR
Kráľovná Baske získala Dagmar Sladkovská z Brna. Mimochodom, podarilo sa jej to
tretíkrát po sebe a tento rok
zvíťazila aj medzi ženami na
trati Hard.
Ako vždy sa okrem víťazov
odmeňovali aj všetky deti do
12 rokov a najstarší účastník.
Pohár primátora mesta Nová
Dubnica pre absolútneho víťaza po ročnej „pauze“ putoval
opäť do rúk Karla Hartla.
Novodubnický
maratón
má za sebou ďalší podarený
ročník a to aj zásluhou Mestského úradu v Novej Dubnici
a množstva ďalších ochotných
ľudí, ﬁriem a inštitúcií z nášho
mesta. Už teraz sa tešíme
sa na 23. ročník, ktorý je naplánovaný na 26. 8. 2017.
Výsledky, fotky a ďalšie
informácie nájdete na webe
www.maraton.sk a Facebooku: https://www.facebook.
com/dubnickymaraton/

Každý tréning začal kvalitnou rozohrievacou rozcvičkou
a strečingom, aby si deti pri
samotnom tréningu, práci
s loptou a minizápase neporanili žiaden sval. Následne
začala technická práca s loptou, pri ktorej sme sa zameriavali hlavne na prihrávky
a vedenie lopty. Po technickej príprave nasledovala pre
možno budúcich futbalistov
najzaujímavejšia časť tréningu, a to streľba na bránu alebo samotná hra. Snažili sme
sa, aby boli tréningy pre deti
čo najzaujímavejšie, ale samozrejme aj súťažné, preto
sme do niektorých tréningov
zahrnuli trochu rivality, a to
súťaže ako anpríklad vedenie
lopty okolo prekážok, šprinty
s loptou a podobne. Na záver
každého tréningu dostali deti

sladkú odmenu v podobe keksu a džúsu, samozrejme, počas tréningu mali tiež priestor
na osvieženie.
Kempu sa zúčastnilo veľa
šikovných, rýchlych a obratných detí, ktoré si už určite
s loptou a futbalom potykali.
Malí futbalisti si od prvého
tréningu taktiež museli zvyknúť na kolektívnu prácu, ktorá
je pri tejto najpopulárnejšej
športovej hre sveta veľmi dôležitá. Kemp skončil 12. augusta
2016. Myslíme si, že všetky deti
si ho poriadne užili a boli so
sebou spokojné tak, ako sme
my boli milo prekvapení a spokojní s ich výkonmi. Tešíme sa
na budúci ročník a veríme, že
niektorí z našich zverencov to
dotiahnu až do najvyšších mét.

Andrey Zahranychnyy
tréner
Andrej Vladár
asistent

Výsledky MKST
Nová Dubnica
Práve sa začína nová sezóna
populárneho, avšak tzv. malého športu, ktorého aktéri
reprezentujú naše mesto
na vysokej úrovni. Hovoria
o tom výsledky uplynulej sezóny 2015/2016.
Muži „A“ bojovali v 1. lige západ. Po vlaňajšom postupe,
ale v oslabenej zostave sa im
podarilo súťaž zachrániť. Aj
keď pre nevyhovujúce rozmery
herne sú nútení hrať domáce
zápasy v Trenčianskej Teplej.
Muži „B“ hrali v 3. lige (kraj
TN). Prioritou bol štart mladých odchovancov. S podporou
skúsených hráčov príkladne
bojovali. Aj im sa podarilo súťaž udržať.
Muži „C“ hrali v 5. lige (oblasť PB+PU+IL). Aj tu hrali
prevažne mladíci Marián Šelinga (14r.) a Dávid Oravec (15r.).
V odvetnej časti sa už zlepšená
hra prejavila v ich percentuálnej úspešnosti.
5. ligu hralo aj družstvo „D“,
základ ktorého tvorili ženy. Súťaž bola prípravou pre ženskú
1.ligu-západ. Postup do extraligy im ako nováčikovi unikol
až v záverečnom dvojzápase.
Konečné 2. miesto v konkurencii mužstiev s lepším zázemím
je úspechom a povzbudením do
ďalšej sezóny.

Muži „E“ (zložené výhradne
z detí od najmladších žiakov
po dorastencov) sa pripravovalo na svoje hlavné súťaže
v 7. lige dospelých (oblasť
PB+PU+IL).
Umiestnenie
v strede tabuľky nebolo podstatné, ale hovorí o tom, že
stolný tenis môžu úspešne
hrať aj deti proti dospelým,
v čom je pravé čaro tohto športu.
Netreba zabudnúť ani na
každoročnú početnú účasť našich hráčov na Majstrovstvách
oblasti v P. Bystrici. Zúčastnilo
sa ho 12 hráčov a hráčok, pričom spolu získali 10,5 medailí.
V hlavnej súťaži mužov je veľmi
cenné 2. miesto Jaroslava Gunára a 3. miesto Štefana Prekopa. Ako aj 1.miesto vo štvorhre
žien dvojice Pšenková - Lászlová. Spomenúť treba, že vo dvojhre žien prehrala Ľubica Pšenková až vo ﬁnále s extraligovou
hráčkou. Pekné je aj 3. miesto
Ivety Machciníkovej.
Pri tejto príležitosti treba poďakovať mestu Nová Dubnica
za podporu a snahu vytvárať
aké-také základné podmienky
pre udržiavanie možností na
prevádzku tohto len zdanlivo
nenáročného športu.
Milan Ondřejíček
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