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Voľby do VÚC

Výstava modelov hradov

Smejko a Tanculienka

Voľby do VÚC sa blížia.
Prečítajte si na strane 2.

Súčasťou výstavy budú aj tvorivé dielne.
Viac sa dočítate na strane 6.

Príďte si zaspievať nové hity s najobľúbenejšími chrobáčikmi.
Viac na strane 6.

Náš kraj, naše mesto

Úprava priechodu pre chodcov v našom meste ﬁnancovaná z prostriedkov TSK.
Trenčiansky samosprávny
kraj (TSK) sa rozprestiera
na ploche 450 190 ha. Územie
je rozdelené na 9 okresov, na
ktorom žije cca 600 tis. obyvateľov. Krajským mestom je
Trenčín.
Mnoho obyvateľov ani netuší, aké sú kompetencie TSK.
Je treba povedať, že tých oblastí, ktoré má TSK vo svojej
kompetencii, je mnoho a majú
priamy dosah na kvalitu života všetkých obyvateľov
TSK.
Ide najmä o oblasť civilnej
obrany, dopravy, sociálnych
služieb, kultúry a športu, školstva, zdravotnej starostlivosti,
pozemných komunikácií a pod.
Občania Novej Dubnice,
ktorí patria do ilavského okresu, vnímajú, že TSK investoval v ilavskom okrese najmä
do ciest a rôznych podujatí, či
už v oblasti športu alebo kultúry.
A investície neobišli ani
mesto Nová Dubnica. Do ilavského okresu TSK investoval
nemalé ﬁnančné prostriedky
a pevne verím, že v tom bude
pokračovať aj v ďalšom období.
Čo sa spravilo a čo sa plánuje?
V ilavskom okrese kladie
TSK veľký dôraz na budovanie cestnej infraštruktúry.

Aj preto v posledných rokoch
investoval do opravy ciest 2.
a 3. triedy, ktoré patria pod
správu TSK. Za 4 roky sa zrekonštruovali cesty na Vršatec,
Tuchyňu a Mikušovce. Tento
rok to bude cesta z Pruského
až po železničné priecestie pri
Dulove, v Kameničanoch križovatka so štrkovňou Trnka,
Valaská Belá - Gápel a Zliechov - smer Čičmany. Tieto
opravy predstavovali investíciu vo výške 5 miliónov eur, čo
je najviac v histórií TSK.
Úspechom sa skončilo aj
rokovanie s ministrom zdravotníctva, pretože sa podarilo zachrániť pohotovosť pre
dospelých v Ilave. Bol zámer
zrušiť nielen ilavskú, ale aj ďalšie tri pohotovosti v okresných
mestách. Na TSK prebehli rokovania s pánom ministrom,
vysvetlili sme mu, že to nie je
dobrý krok pre ľudí, pretože
potrebujú neodkladnú zdravotnú starostlivosť, navyše,
keď v Ilave chýba nemocnica.
TSK zabojoval a pohotovosť
zostala zachovaná, ľudia môžu
byť pokojní.
Mesto Nová Dubnica sa
vďaka Vážskej cyklotrase
spojí s Dubnicou nad Váhom.
Pôjde o tretí úsek tri metre širokej asfaltky. Je to veľký projekt. Obce a mestá sa k tomu
postavili pozitívne a pomáhajú

s jeho prípravou a následnou
realizáciou. Na vybudovanie
tohto úseku plánuje TSK čerpať aj ﬁnančné prostriedky
z európskych fondov, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu.
TSK realizoval v minulom
roku po celom kraji úpravu
päťdesiatichpiatich bezpečnostných priechodov pre
chodcov, tri z nich aj v Novej Dubnici. Cieľom je zvýšiť
bezpečnosť na cestách 2. a 3.
triedy.
V roku 2015 boli z grantového programu TSK poskytnuté
dotácie pre štyri podujatia celkom vo výške 3500 eur, o rok
neskôr tri za 2900 eur a minulý
rok šesť v celkovej výške 7600
eur. Myslím si, že predstavi-

telia TSK radi navštevujú
Novú Dubnicu. Konkrétne
predseda TSK pán Jaroslav
Baška bol nedávno v našom
meste pri príležitosti 60. výročia založenia mesta, či na
športových hrách zdravotne
postihnutých a samozrejme
svojou návštevou poctil aj
mestskú časť Kolačín.
Veľkému záujmu študentov sa tešia stredné školy
v Dubnici nad Váhom, ktoré
sú v správe TSK. Stredná priemyselná škola je podľa INEKO 20. najlepšou odbornou
školou na Slovensku. Budova
i interiér prešli rozsiahlou rekonštrukciou, investovalo sa
do zavedenia nových technológií. Stredná odborná škola
má zase vynikajúce uplatnenie v systéme duálneho vzdelávania. V minulom školskom
roku škola spolupracovala s 9
ﬁrmami. Nesmieme zabudnúť
na študentov gymnázia, ktorí
dosahujú vynikajúce výsledky.
Vybudovali sa prírodovedné
laboratóriá, vymenili sa okná
na chodbe a rekonštrukcia
čaká aj strechy.
Samosprávny kraj má
významnú úlohu v našom
regióne, a preto je dôležité,
aby občania prišli k voľbám
a vyžili svoje právo rozhodnúť o tom, ako sa bude náš
kraj rozvíjať v nasledujúcich
rokoch.
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Rekonštrukcie
pri materskej škole

Materská škola na Ulici P. Jilemnického.
Po rekonštrukcii západnej časti oplotenia materskej
školy na Ulici P. Jilemnického
v minulých rokoch, oddelenie
výstavby mestského úradu
v tomto roku začiatkom letných prázdnin pokračovalo
s prácami na kompletnom
dokončení oplotenia areálu
zo severnej a východnej časti.
Zo zámkovej dlažby je vybudovaná plocha pre zásobovanie
z bočného vstupu, vrátane
chodníka okolo časti budovy,
pribudlo tiež nové stojisko pre
kontajnery a popri plote na Jilemnického ulici sa zrealizovala ďalšia časť chodníka s priamym prepojením na jestvujúci
chodník k hlavnému vstupu.
Osvetlenie
spomaľovacieho

prahu napomôže k väčšej bezpečnosti osôb prechádzajúcich cez komunikáciu. Všetky
tieto práce boli zrealizované
pracovníkmi spoločnosti Tekos Nová Dubnica s.r.o. Celkové náklady na rekonštrukciu
boli viac ako 30.000 €. Tieto investície nie sú posledné ktoré,
v tomto roku pôjdu do Materskej škôlky. Plánujeme zakúpiť
ešte nové stoly a stoličky do
jedálne pre deti v predškolských triedach. Na budúci rok
sa plánuje aj postupná obnova
hracích prvkov a spevnených
plôch pre výučbu dopravnej
výchovy.
Oddelenie výstavby MsÚ

Slovko pre manželov
V každom manželstve prídu ťažké
chvíle. Zápasenie s krízou môže
manželstvo posilniť, alebo rozbiť.
V takýchto obdobiach možno ľahko
skĺznuť do potláčania svojich citov,
k vzájomnému odcudzeniu, k
úniku do zamestnania. Dôležitou
časťou vyrovnávania sa s takýmito
skúsenosťami je komunikovanie našich
pocitov. Nechať jeden druhého reagovať
svojím spôsobom a prechádzať cez
zármutok spoločne.
Predseda TSK J. Baška pri oslavách 60. výročia Novej Dubnice.

Štefan Wallner
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Slávnostné otvorenie
školského roka

VYHLÁŠKA
V zmysle § 8 zák.č. 180/2014 Z z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení
niektorých zákonov utvára primátor Mesta Nová Dubnica nasledovné okrsky a určuje nasledovné
miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
ýís.
Okr.

Okrsok
/súp.þ.,ulica,orient.þ./
16171819-

Noví prváčikovia zo ZŠ na Ulici Janka Kráľa.
Letné prázdniny sa už deﬁnitívne skončili a všetci školáci zasadli opäť do svojich
lavíc.
Základná škola na Ulici Janka Kráľa každoročne pripravuje pre svojich žiakov slávnostné otvorenie nového školského
roka. A preto sa v kine Panorex v pondelok 4. septembra
zišli žiaci spolu s pani učiteľkami, riaditeľom školy Mgr. Mar-

1

28293031-

tinom Staňom a primátorom
mesta Ing. Petrom Marušincom. Na úvod privítal nových
prváčikov riaditeľ školy a po
ňom sa všetkým prítomným
prihovoril aj primátor mesta,
aby poprial žiakom úspešný
štart do nového školského
roka 2017/2018. Nesmel chýbať
krátky program žiakov školy.
Tanečné vystúpenie spestrilo
slávnostné otvorenie nového
školského roka.

Pripomenuli si
73. výročie SNP

202123-

3234-

35-
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263637464748495055565758606162990991-

J.KráĐa 18,20,22,24,26
J.KráĐa 28,30,32,34,36
Sad kpt.Nálepku 7,9,11,13
Sad kpt.Nálepku 1,3,5
Sad kpt.Nálepku 2,4,6
Sad kpt.Nálepku 8,10,12,14
Sad kpt.Nálepku 18,20,22,24
Komenského sady 13,15,17,19
SNP 54,56
Komenského sady 1,3,5
Komenského sady 7,9,11
Komenského sady 8,10,12
Komenského sady 2,4,6
SNP 50,52
Jilemn ického 24
Jilemnického 25

6364655354-

Dni na prelome augusta
a septembra zohrávajú v dejinách slovenského národa
dôležitú úlohu. Jednou z najvýznamnejších epoch je Slovenské národné povstanie.
Vedenie nášho mesta a zástupcovia politických strán
v Novej Dubnici si túto významnú udalosť tradične
uctievajú pietnym aktom kladenia vencov pri pamätníku
kapitána Floriša Beňušku na
cintoríne v Kolačíne.
Po zápise do pamätnej knihy, vystúpila so slávnostným
príhovorom poslankyňa MsZ
Marta Babuková. Z histórie
pripomenula, že 29. augusta
1944 o ôsmej hodine večer
vyhlásil podplukovník generálneho štábu Ján Golian v
Slovenskom rozhlase známe
heslo „Začnite s vysťahovaním“. Znamenalo to začiatok
SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA.
Do bojov sa okrem vojakov
a partizánov zapojilo aj civilné

obyvateľstvo. Spolu sa povstania zúčastnilo 130 000 Slovákov a asi 8 400 zahraničných
príslušníkov. Bok po boku bojovalo proti Nemcom 32 národov
a národností. Za pomoc partizánom a účasť v povstaní zaplatili životmi mnohí slovenskí
civilisti. Nemci vypálili 102 slovenských dedín a osád. Známe
sú najmä osudy dedín Kľak,
Kalište či Ostrý Grúň.
Slovenské národné povstanie právom patrí k najvýznamnejším
medzníkom
v histórii našich národov a má
pre nás mimoriadny historický význam. Zaväzuje nás, aby
sme neprerušovali kontinuitu
medzi revolučnou minulosťou
a dneškom.
Po príhovore si prítomní
uctili pamiatku padlých v SNP
minútou ticha a položili vence
k pamätníku kpt. Floriška
Beňušku, ktorý položil život
v oslobodzovacích bojoch
v Kolačíne.
M. Babuková

Okružná nep.þísla 1-55,
pár.þísla 2-62
A.Sládkoviþa nep.þísla 1-43,
párne þ. 2 – 68 Gagarinova,
Pod Dubovcom, Puškinova,
Krátka, ď.Podjavorinskej,
ď.Štúra, J.Jesenského,
Partizánska, Kvetná
J.G.Tajovského 1,3,5,7,9,11
P.O.Hviezdoslava 17,19,21
P.O.Hviezdoslava 27,29,31
Trenþianska 24,25
Trenþianska 26,27
Komenského sady 21, 23, 25,
27,
Trenþianska 70
Trenþianska 78

ýís.
okr.

Okrsok
/súp.þ.,ulica,orient.þ./

4
Kultúrna
beseda

Pribinove sady 17,19,21,23
Pribinove sady 9,11,13
SNP 53,55
Pribinove sady 1,5
Pribinove sady 7
Pribinove sady 10,12
P.Jilemnického 14,15
J.KráĐa 2,4,6,8
J.KráĐa 10,12,14,16
Pribinove sady 2,6,8
SNP 57,59
TopoĐová 2

869873-

Pietny akt kladenia vencov pri pamätníku kpt. F. Beňušku.

P.O.Hviezdoslava 1,3,5,7
P.Jilemnického 6,7
Sady Cyr. a Met. 11,13
P.O.Hviezdoslava 9,11,13,15
SNP 45,47
Sady Cyr. a Met. 1,5,9
Sady Cyr. a Met. 7
SNP 49,51
Sady Cyr. a Met. 2,6
Sady Cyr. a Met. 8,10
Sady Cyr. a Met. 14,16,18,20
Sady Cyr. a Met. 22
P.Jilemnického 8,9,10
P.Jilemnického 11,12,13
Pribinove sady 25

miestnosĢ
na hlasovanie

5152-

5

Základná
škola
J.KráĐa

6
7

Gymnázium
sv.J.Bosca

Okružná nep.þ. 57-127, pár.þ.
64-142
A.Sládkoviþa nep.þ. 45-85,
pár.þ. 70-110, Pod Bôrikom,
B.NČmcovej, J.Kollára,
J.Nerudu, Svätoplukova,
L.Svobodu, M.Gorkého,
Svoradova
M.Benku, M.Kukuþína,
Májová, Strážovská,
J.G.Tajovského 2, 4, 6, 13,
15,17,19,21
Sad kpt.Nálepku 26,28,30,32
Trenþianska 29

345679118384629362363364365533534724725726727730-

SNP 5,7
P.Jilemnického 1,2
P.Jilemnického 3,4
SNP 9,11
SNP 13,15,17
SNP 21,23,25
SNP 37,39,41,
P. Jilemnického 17,18
Rodinný dom
J.KráĐa 3,5,7,9
J.KráĐa 11,13,15,17
SNP 64,66,68,70
SNP 72,74,76,78
SNP 80,82,84,86
SNP 88,90,92,94
Trenþianska 44,46,48,50
Trenþianska 52,54,56,58
Trenþianska 60,62,64,66
Trenþianska 45
J.KráĐa 19,21,23,25,27,29,
31,33

70717273747576874

SNP 28,30,32,34
SNP 20,22,24,26
SNP 12,14,16,18
SNP 4,6,8,10
SNP 2
Sad dukl.hrdinov 1,2,3,4
Sad dukl.hrdinov 5,6,7,8
SNP 100
Dubová , Dlhé diely ,
Slneþná, Lipová, Javorová

67687778-

P.O.Hviezdoslava 14,16,18
P.O.Hviezdoslava 6,8,10
Trenþianska 2,3,4,5,6,7,
Trenþianska 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17
Trenþianska 20
Trenþianska 21
Trenþianska 22
Trenþianska 23
P.O.Hviezdoslava 12
Trenþianska 1
Trenþianska 8,9

8

8182838485757770-
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ýasĢ VeĐký a Malý Kolaþín ulice:
Družobná, Slobody, Nová,
Družstevná, Odbojárska
Farská, Pod húštikom

miestnosĢ
na hlasovanie

Gymnázium
sv.J.Bosca

Centrum
voĐného
þasu

Súkromná
základná
škola
ul. SNP

Základná
umelecká
škola

Kultúrna
beseda

Kultúrny
dom
Kolaþín

Voľby sa uskutočnia dňa 4. novembra 2017 od 7. 00 hod. do 22.00 hod.

JDS Malý a Veľký Kolačín

Členovia JDS na jednom zo svojich vydarených výletov.
Základná organizácia JDS
mestská časť Malý a Veľký Kolačín bola založená
v roku 2000 a teda vstupuje
do sedemnásteho roku svojej existencie ako nezávislá,
nadstranícka a samostatná
organizácia, ktorá združuje
občanov obce staršieho veku
v spolupráci s mestským
úradom.

V súčasnosti má naša organizácia 40 členov. S plánom
práce, ktorý vypracováva výbor základnej organizácie, sú
naši členovia oboznámení na
výročnej členskej schôdzi. Ďakujem pri našej činnosti patrí
primátorovi mesta a mestskému zastupiteľstvu, ktorí nám
pravidelne ročne prispievajú
na našu činnosť ﬁnančnou

čiastkou, poskytujú priestory
v kultúrnom dome v mestskej
časti Kolačín, organizujú vystúpenia hudobných a speváckych skupín, čo my členovia
JDS dostatočne využívame.
Čas plynie, neuveriteľne
sa náhli, ale človek stále má
možnosť napĺňať jeho dni zmysluplnou činnosťou. A preto
sa v jeden krásny deň vybrala
skupina 17-tich členov základnej organizácie do metropoly
východného Slovenska Košíc.
Navštívili sme Dóm sv. Alžbety, ktorý po viacerých prestavbách dokončili v roku 1508.
Každoročne sa stretávame
na Sekerke a ani tento rok sme
neporušili tradíciu a hoci nám
zo začiatku počasie neprialo,
pri dobrom guláši a dobrej nálade sme vydržali až do večerných hodín.
Termálne kúpalisko v Podhájskej je stále najnavštevo-

vanejším miestom seniorov. Aj
v tomto roku z dotácie od mesta Nová Dubnica sme zaplatili
20-tim členom pobyt v týchto
vychýrených vodách. Treba
i športovať a na X. krajské
športové hry seniorov JDS
Trenčianskeho kraja a XI.
Okresné športové hry okresu
Ilava sme sa pripravili a vyslali sme piatich našich členov,
ktorí priniesli aj 3 medaily.
V dňoch 15. a 16. augusta sa
konali v Trenčíne Celoslovenské športové hry seniorov, kde
nás reprezentovala pani Pružincová, ktorá získala jednu
striebornú a jednu bronzovú
medailu.
Na mesiac október pripravujeme pre našich členov akciu Úcta k starším a v decembri si pripravíme posedenie
s Mikulášom.
Dionýzia Valašíková

www.novadubnica.sk
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DO Fénix - Letný relaxačno vzdelávací pobyt

Deti z DO Fénix, Nová Dubnica.
Jedným z cieľov našej organizácie je aktivizovať cieľové skupiny, vo voľnom čase
zvyšovať ich šance cestovať
a spoznávať rôzne regióny Slovenska a nadväzovať
priateľstvá s rovesníkmi
z rozličných krajov Slovenska. Cieľ je dlhodobý a priebežne sa nám ho prostredníctvom podujatí tohto typu
darí napĺňať.
Na letnom športovom pobyte v prírode, organizovanom
v prostredí Bielych Karpát na

chate Gilianka pri dedinke Bolešov, sme si stanovili pestrý
program a množstvo cieľov.
Podujatie bolo vhodne naplánované, dobre pripravené
a zorganizované, celý pobyt
nezaznamenal žiadne nedostatky a problémy. Zariadenie
chaty Giljanka je veľmi vhodné
na tento typ pobytu, čo sa týka
ubytovania, výbornej stravy
i samotného prostredia s dostatkom možností na športovanie a turistické vychádzky.
Celkovo pobyt a jeho priebeh
možno hodnotiť kladne, sved-

čia o tom aj ohlasy rodičov,
ktorí vyslovili s pobytom svojich detí na podujatí spokojnosť a poďakovanie. K zdarnému priebehu prispelo aj
mimoriadne pekné počasie
počas celého pobytu.
Osobitné
poďakovanie
chceme vysloviť mestu Nová
Dubnica, s ktorým viacročne
naša organizácia spolupracuje
a to najmä s odborom životného prostredia a odborom
kultúry. Taktiež oceňujeme
prístup mesta Nová Dubnica
za prístup pri organizovaní

letných pobytových podujatí
pre deti. Ďakujeme za ﬁnančný príspevok, vďaka ktorému
sa pre rodiny stáva účasť detí
na pobyte ﬁnančne menej náročná.
K významnejším podujatiam na tábore patrili:
1) 3 x poldňová turistika po
okolitej prírode, orientácia
v prírode a presun po neznámom teréne za pomoci turistickej navigácie Garmin Dakota.
2) Ranná hra - budíček a rozvička „Ako za starých čias“.
3) Nočná hra - klasický pochod
označeným neznámym terénom za svetla bateriek.
4) Bedmintonový turnaj.
5) Celodenný výlet na Oravskú
priehradu spojenú s plavbou
loďou po priehrade.
6) Športová fénixiáda.
7) Poldňové výlety – Podolie–
Matúšovo kráľovstvo.
8) Spoločenské večery - Zabávame sa navzájom - spestrené
muzikantskými vystúpeniami.
9) Fénixácky jarmok a diskotéka.
Miroslav Zavacký

Festival Kinobus 2017

Na ﬁlmový festival Kinobus prišlo mnoho návštevníkov.
Filmový festival Kinobus,
ktorý organizuje kultúrne
centrum Stanica Žilina-Záriečie od roku 2004 na celom
Slovensku, sa u nás v Novej Dubnici konal posledný
prázdninový týždeň.
Festival
obnovuje
premietanie v starých, často
nefunkčných kinách. For-

mou komunitných projektov,
komentovaných
prehliadok
a sprievodných podujatí predstavuje spoločenskú úlohu kín,
ich históriu a génia loci navštíveného miesta širokej diváckej
obci.
V rámci spomínaného festivalu v kine Panorex pripravili
organizátori cestu historickým
prierezom 70 mm ﬁlmov, pre-

mietli 7 titulov, ktoré vo svojej
dobe zmenili ﬁlm a mapujú
zlaté obdobie formátu.
Zaujímal nás názor návštevníkov ﬁlmového festivalu
u nás v meste, pretože ich nebolo málo a pricestovali k nám
zďaleka.
Braňo z Bratislavy nám povedal, že ﬁlmový festival Kinobus má rád preto, že má mož-

nosť spoznať nové kiná, nové
mestá. „ Zaujal ma u vás ﬁlm
Kozorožec 1, je to starší ﬁlm
a práve preto ma zaujíma, ako
to vtedy ľudia vnímali, ako to
natáčali a pod.“, dodal na záver Braňo.
Svoj názor nám povedal
aj Peter zo Zvolena: „Každoročne navštevujem festival
Kinobus, už je to štvrtý rok.
Ťahá ma sem program ﬁlmov
a sprievodné programy a samozrejme partia kamarátov.
Sem na Novú Dubnicu ma
pritiahol ﬁlm Batman. Teším
sa na tento ﬁlm vo veľkom rozlíšení.“
Martin z Bratislavy nám tiež
chcel povedať pár slov: „Ja
som Novú Dubnicu navštívil
už dvakrát a musím povedať,
že sa mi veľmi páči budova
kina Panorex. Je to nádherná stavba, ktorá nepotrebuje
žiadnu rekonštrukciu. Keď
som vošiel dnu pozrieť si ﬁlm,
atmosféra bola neopísateľná.
Festival ešte ani poriadne nezačal a ja som už zažil najväčší
vrcholný ﬁlmový zážitok – práve ﬁlmom The Wall, ktorý ma
extrémne dostal v tomto podaní u vás v Novej Dubnici. “

Kinobus očami nášho rodáka
Kinobus priniesol do nášho
mesta neočakávaný zážitok.
Bol spojený s uvedomením
si, akú významnú rolu kino
PANOREX zohráva v histórii
mesta Nová Dubnica. To, že to
bolo prvé panoramatické kino
na Slovensku sme už hádam
všetci aspoň raz počuli. Ale
koľkí z nás to aj videli?
Nebudem sa tajiť tým, že
som bol veľkosťou toho plátna
ohúrený. Ani tým, že som tam
ako mechom ovalený sedel počas tých dvoch dní na štyroch
celovečerných ﬁlmoch. Sedel

a premýšľal o tom, že toto si
ľudia v našom meste užívali
ešte pred mojim narodením.
Páni obsluhujúci techniku počas akcie Kinobus boli schopní
spojazdniť pôvodné premietačky aj s pôvodným zvukom,
dokonca aj pôvodné bezpečnostné osvetlenie na schodíkoch fungovalo. Toto mi vyčarilo na tvári úsmev a musel
som hlavou krútiť a pýtať sa
sám seba: „Ako je možné, že to
ešte funguje a prečo vždy musí
prísť do mesta niekto cudzí
aby nám ukázal, čo tu máme?“

To mi pripomína, že som
sa v rámci Kinobusu pripojil
aj na prehliadku mesta a po
prvýkrát s bandou turistov
som vyliezol až hore do vežičky slobodárky, kam nie je jednoduché sa dostať. Objavoval
som tam s nimi krásu nášho
mesta z miesta, ktoré bolo na
to určené a jediný rozdiel medzi nami bol v tom, že všetko,
čo bolo odtiaľ vidieť, je akoby
súčasťou môjho tela.
Oni nevideli ako mi Valika
dala všetky svoje oriešky, len
pre to, že som jej hrdinsky za-

chránil bicykel. Ako som dole
na dvore zastavil chalana, ktorý jej ho bral a zaslúžil si tým
prvýkrát pozornosť mojej prvej platonickej lásky.
Túto krásnu a mnoho ďalších veselých aj smutných
spomienok, ktoré sa mi s našim mestom spájajú, som znova prežil vďaka akcii Kinobus.
Pomohla mi pozrieť sa na naše
mesto očami návštevníka, ktorý tu neprežil celý svoj život
a byť ním opäť očarený.
Michal Štefan
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Po stopách SNP
na Markovicu

Letného výstupu na Markovicu sa zúčastnilo veľa turistov.
Aj tento rok organizoval
Klub slovenských turistov
Kolačín letný výstup na Markovicu.
V utorok 29. augusta si
takmer 100 nadšencov turistiky pri kríži zaspomínalo na
časy dávno minulé. Spoločne
sme tak pri našom milovanom kríži oslávili 73. výročie
Slovenského národného povstania. Počasie nám prialo
i výhľady boli nádherné, a tak
tí, čo premohli svoju lenivosť

a vyšli až hore, mohli stráviť
príjemné dopoludnie v spoločnosti priateľov a známych,
opiecť si špekáčiky i slaninku.
Pre každého účastníka bola
pripravená pamätná medaila. Tóny obľúbenej piesne Na
Kráľovej holi sa ozývali doďaleka.
Najbližšie sa na Markovici
stretneme v zime – 6. januára
na sviatok Troch kráľov. Všetci
ste srdečne vítaní.
S. Kačíková

Super letné
prázdniny

Centrum voľného času i tento rok poriadalo mestské
tábory, v ktorých deti zažili
naozaj veľa zábavy.
Keď sme mali krásne slnečné počasie, navštívili sme
kúpaliská na okolí – v Trenčianskych Teplicich, Nemšovej i novootvorené kúpalisko
v Novej Dubnici. V chladnejších dňoch sme sa pohrali na
bowlingu, minigolfe, v Hoplalande v Trenčíne... Tablety a

telefóny deti vymenili za lopty,
gumy na skákanie, jojo a pravé detské hry, ako vybíjaná,
futbal, človeče, nehnevaj sa...
Zábavný program si deti pripravili na štvrtkovú noc, ktorú
sme strávili v CVČ. Tábory
sme ukončili vyhodnotením a
odovzdaním odmien pre deti.
Veríme, že sa všetkým deťom v táboroch páčilo a už teraz sa tešíme na búdúce leto !
Kolektív CVČ
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Jesenné zvozy odpadu a konárov
Jesenný zvoz objemného odpadu od bytových
domov v meste
Oznamujeme občanom, že v dňoch 09. - 13. 10. 2017 sa uskutoční jesenný zvoz objemného
odpadu od bytových domov v meste.
Prosíme občanov, aby objemný odpad ukladali ku kontajnerom vždy len 1 deň pred termínom odvozu objemného odpadu, najneskôr do 6:00 hod. v deň vývozu odpadu. Prispejete tak k udržiavaniu
čistoty v našom meste. Neznečisťujte odpadom trávniky v okolí!
9. 10. 2017 pondelok: Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, Účko domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730.
10. 10. 2017 utorok: Domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 85.
11. 10. 2017 streda: 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.
12. 10. 2017 štvrtok: Paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 365, 533, 534, 724, 725, 726, 869, 873.
13. 10. 2017 piatok: Domy za kinom - domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 a Gagarinova 300, 301, Dlhé Diely
927, 928, 929, 930.
Elektroodpad je zakázané vykladať ku kontajnerom, dovezte ho na zberný dvor. Kartóny rozrežte a
vhoďte do kontajnerov na zber papiera. Ďakujeme.

Jesenný zvoz odpadu z garáží
Oznamujeme vlastníkom a užívateľom garáží, že jesenný zvoz odpadu z garáží sa uskutoční
v dňoch 18. - 19. 10. 2017.
18.10.2017 (streda): garáže na ulici Topoľovej, Jilemnického a pri domoch č. 3-6 na ulici SNP.
19.10.2017 (štvrtok): garáže na ulici Okružnej, ulici Trenčianskej pri čínskom múre, a v Sade
duklianskych hrdinov pri bývalom CVČ).
Odpad je potrebné vyložiť pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod!

Jesenný zvoz konárov z IBV Miklovky,
Dlhé diely a Kolačína
Oznamujeme občanom, že jesenný zvoz konárov z IBV Miklovky, Dlhé diely a Kolačín sa
uskutoční v dňoch 23. - 27. 10. 2017 a to nasledovne:
23. 10. (pondelok): Okružná, garáže Okružná, Puškinova, Pod Dubovcom, Krátka.
24. 10. (utorok): Ľ.Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J.G. Tajovského, J. Kollára, Kvetná, Májová.
25. 10. (streda): M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M. Gorkého, J. Jesenského, Partizánska,
Ľ. Podjavorinskej, Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé diely.
26. 10. (štvrtok): Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, Svoradova, Odbojárska.
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Oddelenie životného prostredia

Triedenie odpadu do vriec
v Novej Dubnici
Separovaný odpad z rodinných domov (IBV Miklovky,
Dlhé Diely, Kolačín) obyvatelia triedia do vriec (ak
nechcete dávať sklo do vreca, môžete ho vhodiť do najbližšieho kontajnera na zber
skla, ktoré máme umiestnené aj v IBV Miklovky, aj v
Kolačíne).
Každú jednu komoditu (papier, plast, tetrapaky, kovové
obaly, príp. sklo, textil) je potrebné dávať do samostatného
vreca a nemiešať ich. Správne
triedenie do jednotlivých vriec
urýchľuje triedenie odpadu aj
na zbernom dvore a nedochádza k vzájomnému znehodnocovaniu vytriedeného odpadu
jeho miešaním.
Nezabúdajme na to, že triedený odpad nesmie byť znečis-

Jesenný zvoz konárov zo záhradkárskych osád
Oznamujeme členom záhradkárskych osád, že jesenný zvoz konárov zo záhradkárskych osád
sa uskutoční:
2. 11. 2017 (štvrtok): ZO č. 2 pri bývalom SPP a č. 3 pri bývalej požiarnej zbrojnici.

Vrece určené na zber:

Čo sem patrí:

Čo sem nepatrí:

ZBER PAPIERA
Plastové vrece alebo kontajner
na papier s modrým vekom.

Papier a kartón – čistý,
akékoľvek rozmery – aj malý
kúsok papiera je papier.

Znečistený, mastný
papier, použité detské
jednorazové plienky!

ZBER SKLA
Plastové vrece, alebo
kontajnery na sklo so zeleným
vekom.

Sklo akejkoľvek farby, veľkosti,
tvaru - čisté!

Zrkadlá, porcelán,
keramika, pohár
kompótu s obsahom
a kovovým viečkom.

ZBER PLASTOV
Plastové vrece alebo kontajner
na plasty so žltým vekom.

Umyté PET fľaše aj s
uzáverom, fólie, kelímky,
plastové obaly z aviváží,
kozmetiky, čistiacich
prostriedkov, polystyrén,
plastové tašky a vrecká čisté!

Znečistené plasty, plasty
so zvyškami obsahu,
neumyté fľaše od oleja,
použité jednorazové
plienky, obaly z
nebezpečných látok –
farieb, motorového oleja.

ZBER TETRAPAKOV
Plastové vrece alebo kontajner
na tetrapaky.

Umyté viacvrstvové
kombinované obaly – tetrapaky
z mlieka, džúsov, smotán čisté!

Obaly so zvyškami
nápojov a potravín.

ZBER KOVOVÝCH OBALOV
Plastové vrece alebo kontajner
na kovové obaly.

Umyté kovové a hliníkové
obaly z konzerv, plechovky z
piva a iných nápojov, hliníkové
viečka z jogurtov, alobal, iné
kovové odpady - čisté!

Obaly so zvyškami
obsahu, elektronické
zariadenia.

ZBER TEXTILU
Kontajner pri kostole.

Nepotrebné šatstvo čisté vo
vreciach!

ZBER JEDLÉHO OLEJA

Použitý jedlý olej (škoda
ho vylievať do záchodu) v
uzatvorených PET fľašiach
môžete odovzať na zbernom
dvore alebo aj na odd. ŽP MsÚ
Nová Dubnica.

3. 11. 2017 (piatok): ZO č. 4 nad cintorínom a č. 5 pri Termonove.
6. 11. 2017 (pondelok): ZO č. 6 Kaňová, č. 7 Markovica - Kolačín a ZO za Tekosom.
Žiadame záhradkárov, aby konáre vyložili na dohodnuté miesta – pri vstupe do ZO najneskôr v
deň zvozu do 7:00! Ďakujeme za dodržanie čistoty a poriadku v okolí ZO. Iný odpad ako konáre
nezvážame!

O JABLKO
NOVEJ DUBNICE
Výbor ZO Únie žien Slovenska v spolupráci s MsÚ, ZO Slovenského zväzu
záhradkárov, základnými a materskými školami, organizuje v dňoch
9. až 12. októbra 2017 v kine PANOREX v Novej Dubnici 20. ročník výstavy
„ Z NAŠICH ZÁHRAD“.
Jej súčasťou je už tradične súťaž
„O JABLKO NOVEJ DUBNICE“ a „O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPESTOK“.
Výstavu spestria práce detí z novodubnických škôl na tému
„JESEŇ V ZÁHRADE“.
Exponáty jabĺk (3 z každej odrody) a zaujímavé ovocie, zeleninu alebo kompóty
s receptami, treba priniesť do kina PANOREX
v pondelok 9. októbra od 15,00 do 18. h.
Výstava bude slávnostne otvorená v utorok 10. októbra o 15. h.
V deň otvorenia si ju môžete pozrieť do 18. h, v stredu 11. októbra
od 9. h do 18. h a vo štvrtok 12. októbra od 9. do 16. h.

dených zložiek nemajú záujem
o znečistenú a plesnivú surovinu. Špinavé a znehodnotené
odpady končia v komunálnom
odpade, ktorý sa ukladá na
skládku.
Za vytriedený odpad občania neplatia, teda náklady na
jeho zvoz a dotriedenie sa nezapočítavajú do výšky ročného
poplatku.
Čím viac budeme separovať
a do vriec a nádob vhadzovať
len odpad, ktorý nie je znečistený a dá sa považovať ďalej za
surovinu, nielen že si dokážeme regulovať výšku ročného
poplatku za odpad, ale hlavne
znižujeme množstvo odpadu,
ktorý končí na skládke odpadov ako environmentálna
záťaž pre našu spoločnosť aj
ďalšie generácie.

AKO A ČO TRIEDIME:

27. 10. (piatok): ostatné ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, Družstevná, Farská, Pod Húštikom.
Konáre vykladajte 1 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!

tený zvyškami jedla, hlinou,
olejom, nebezpečnými látkami, atď. Je potrebné si uvedomiť, že správne vytriedený
odpad sa mení na surovinu,
ktorá sa dá ďalej využiť a už
nie je odpadom.
Rovnako ak chcete vymeniť
vytriedený novinový papier za
toaletný papier, či papierové
vreckovky, čisté noviny starostlivo uložíte, zviažete do
manipulovateľných
balíkov.
Zašpinený, zamastený papier
do balíkov nedávate, lebo viete, že by vám ho odberateľ
papiera neprevzal a nevymenil za tovar. To isté sa deje pri
vytriedenom odpade, ktorý
z vašej domácnosti skončí na
zbernom dvore, kde sa ešte
jednotlivé druhy vytriedeného
odpadu dotrieďujú, nakoľko
ani ostatní odberatelia vytrie-

Pripomíname, že pre potreby Novodubničanov je otvorený zberný dvor na Topoľovej ulici, kde môžu obyvatelia Novej Dubnice
odovzdať bezplatne elektroodpad, nebezpečný odpad, textil, odpad zo zelene, objemný
odpad, ktorý musí byť zbavený kovových,
sklenených častí atď.

Otváracie hodiny zberného dvora:
Pondelok - štvrtok: 7:00 - 16:00 hod.
Piatok:
7:00 - 17:00 hod.
Sobota:
9:00 - 13:00 hod.

Zberný dvor - hľadáme pracovníka
Mesto Nová Dubnica hľadá pracovníka zberného dvora s pracovným časom 37,5 hod./týždeň.
Ide o chránenú dielňu/chránené pracovisko, preto prijímame len osoby so zdravotným postihnutím / s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Je potrebné rozhodnutie zo sociálnej
poisťovne. Ide o fyzicky nenáročnú prácu – triedenie odpadu na zbernom dvore, pomocné práce,
čistenie verejných priestranstiev v rámci mesta.
V prípade záujmu nás kontaktujte osobne na oddelení životného prostredia Mestského úradu
Nová Dubnica, alebo e-mailom na adrese zahorcova@novadubnica.sk, sykorova@novadubnica.sk.

www.novadubnica.sk
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Bluegrassový večer v Amﬁk Pub - skupina Cwrkot.
Foto: D. Zervan.

V rámci Bluegrassového večera vystúpila aj skupina The
New Old Tradition. Foto: D. Zervan.

Minulý mesiac nám námestie ožilo aj vďaka Folklórnemu
súboru Fen Bladi z Alžírska.

Výtvarný plenér pri Kultúrnej besede. V rámci podujatia
vystúpila skupina 3D Band. Foto: Mário Badík.

Alenka Teicherová kreslila portréty na počkanie.

Kaligraﬁcký kurz pod vedením Juraja Eglyho bol súčasťou
programu.

Krásny deň zakončila skvelá Zuzana Mikulcová v sprievode
basgitaristu Michala Šelepa. Foto: Mário Badík.

Drahomír Šťastný namaľoval počas dňa krásne plátno s
motívom kultúrnej besedy. Foto: M. Badík.

Sonička Zelísková predvádzala, ako sa točí keramika na
hrnčiarskom kruhu. Tvorenie zlákalo aj primátora mesta.

Nina Kohoutová – Umenie je
krásny kontakt s ľuďmi
súkromné koncerty v kostole.
Taktiež som chodila do folklórneho súboru, chodím do zboru,
kde sa tiež stretávam s hudbou, až som si ju nakoniec tak
prisvojila. Otec je týmto moja
veľká inšpirácia, ale vlastne
celá moja rodina. Bez nich by
som tu dnes nespievala.

Nina očarila presvedčivým
vystúpením a nádherným
hlasom. Foto: M. Badík.
Ako si sa dostala k hudbe?
Neviem presne opísať tú
svoju cestu, bolo veľmi veľa
vecí, ktoré ma inšpirovali začať sa venovať hudobnej sfére,
nástrojom a spievaniu. Ale ako
to vždy hovorím, boli to najmä
koncerty, kam ma môj tatino
brával od mala. Od veľkých
hudobných festivalov až po

Dalo by sa o vás povedať, že
ste muzikantská rodina?
Dalo by sa to povedať, pretože mamina taktiež spievala,
keď bola malá. Ona sa venovala folklóru a hitom, ktoré
vtedy leteli. Ale tie iba doma
v obývačke. Mamina hrala aj
na klavír, tatino hrá na saxofón, sestra je folkloristka, hrala aj na klavír, ale to nie je úplne jej a moja malá sestra tiež
začína chodiť do folklórneho
súboru.
Čo si myslíš, že je úloha
umenia v ľudskom živote.
Akú rolu v ňom hrá umelec,
hudobník, maliar, alebo spevák?
Ja si myslím, že umenie nie
je niečo, čo by sme si mali ne-

chávať pre seba, pretože tak
ako dokáže pomôcť autorovi,
tak aj poslucháčom Taktiež
to je pre mňa druh krásneho
kontaktu s ľuďmi. Ja vlastne
beriem hudbu ako prostriedok
k ľudom, ktorí sú pre mňa prioritní vo všetkých smeroch. A
spievanie, to je jednoducho iný
kontakt s človekom ako je bežná reč, ktorou sa nedá ukázať
toľko, koľko sa dá zaspievať,
alebo zahrať hudbou a myslím
si to aj o maľovaní alebo písaní. Podľa mňa umenie je jedna
z naj vecí čo na svete máme.
Bez umenia by nám ubudlo tak
50% šťastia. Človek, ktorý sa
stretáva s umením, sa dokáže
preniesť úplne inde a zabudnúť na všedné problémy.
Myslíš, že existuje aj zlá
hudba? Hudba ktorá môže
škodiť a ubližovať ľuďom?
Môže existovať, ale ešte
som sa s takou nestretla, chvála Bohu.
Za rozhovor ďakuje
Michal Štefan.

Paličkovaná čipka v Novej Dubnici
uskutoční v kine Panorex od
14. 10. do 22. 10. 2017. Zároveň s našimi prácami sa
predstavia ako hostia priatelia
z Košíc s frivolitkovou čipkou
a pani Margita Gaľová príde
ukázať staré, pôvodné čipky
zo Španej Doliny. Veríme, že si
nájdete čas a prídete si pozrieť
tieto výstavy. Súčasťou bude
aj vyhodnotenie klubovej
súťaže Nová Dubnica očami
čipkárky.

Výstava čipiek v kine Panorex.
História klubu paličkovanej
čipky Nová Dubnica sa začala písať v máji 1995. Pod
vedením pani Alžbety Mrázovej vznikol Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici.
Postupne sme do tajov paličkovania zasvätili viac ako
150 žien a 70 detí. V súčasnosti
je v klube 39 aktívnych členiek
a 3 deti.
Pravidelne sa stretávame
v Centre voľného času v Novej
Dubnici. Na stretnutiach sa
venujeme štúdiu regionálnych
čipiek, zdokonaľovaniu čipkárskych techník, pripravujeme

jednotlivé akcie a vymieňame
si skúsenosti. Základom paličkovania sa venujeme v krúžku
v Centre voľného času.
Dôležitú časť našej tvorby tvorí zbieranie, kreslenie
a rozvíjanie regionálnych čipiek. Študujeme staré čipky
z rôznych krojov a ich súčastí,
staré formy, podľa ktorých sa
kedysi paličkovalo.
V kine Panorex pravidelne
v októbri pripravujeme výstavu Dotyky krásy, na ktorej vystavuje spolu s nami aj nejaký
významný hosť zo Slovenska
alebo zo zahraničia. Tento rok
sa výstava DOTYKY KRÁSY

Za našou prácou sa skrývajú stovky hodín práce našich čipkárok, nadšenie, zápal,
obetavosť, hľadanie nápadov,
pochopenie a pomoc najbližších. Poďakovanie patrí pani
Samuhelovej, ktorá nám inštaluje naše výstavy, Centru
voľného času za poskytnutie
priestorov a za spoluprácu.
V neposlednej rade ďakujeme mestskému úradu v Novej
Dubnici a primátorovi mesta
ako aj oddeleniu kultúry za
podporu, poskytnutie priestorov na výstavy a kurzy ako aj
za poskytnuté ﬁnančné prostriedky, ktoré nám umožňujú
dané akcie uskutočniť a reprezentovať Novú Dubnicu
A. Waldeckerová
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NENECHAJTE SI UJSŤ!
VÝSTAVA PAPIEROVÝCH MODELOV
SLOVENSKÝCH A ČESKÝCH HRADOV A ZÁMKOV
3. - 16. októbra 2017 / Vernisáž výstavy 3.10. o 10:00 hod.
Historická miestnosť pri mestskej knižnici

PRIPRAVUJEME
KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY FRAGILE
Piatok 20. októbra 2017 o 19:00 hod.
Kino Panorex

Vladimír Sloboda z Dubnice nad Váhom našiel záľubu v modelovaní hradov a zámkov z papiera pred 15-timi rokmi. Mnohé
z nich aj sám navštívil. V papierovej zbierke nechýbajú Bojnice
či Strečno, Pernštejn, Slavkov u Brna, Hluboká. „Najnáročnejšia bola Praha, pretože bola najrozsiahlejšia a najzložitejšia, čo
sa týka plastickosti. Modeloval som ju asi rok,“ povedal Vladimír Sloboda. V súčasnosti začal aj s modelovaním kostolíkov.
Modely zostavuje Vladimír pre svoje potešenie, no chcel by ich
odovzdať aj budúcim generáciám. Zbierka obsahuje 32 modelov.
Výstavu vám otvoria pracovníčky mestskej knižnice nasledovne: pondelok a štvrtok 9.00 - 11.30 a 12.30 - 16.00 hod. / streda a piatok 9.00 -11.30 a 12.30 - 18.00 hod. / utorok 9.00 - 11.30
a 12.30 - 15.00 hod. Vstup voľný! Tvorivé dielne, na ktorých si
môžete sami vymodelovať jednoduché tvary budú 4.10. od
15:00 -18.00, 5.10. od 15:00 – 16:00 a 6.10. od 15:00 -18:00 hod.

Formácia Fragile sa venuje nielen interpretácii známych svetových rock - pop - jazz hitov v zaujímavých a cappella aranžmánoch – teda len spev bez hudobných nástrojov, ale ich repertoár
tvoria aj gospely. Koncert kapely Fragile je nielen hudobným
stretnutím, ale je to nezabudnuteľný zážitok plný dojmov, ktoré sú umocnené vznešenou atmosférou samotného koncertu.
Vstupné: 12€.

O JABLKO NOVEJ DUBNICE

ŠLÁGROVÁ HVIEZDA ĽUDOVÍT KAŠUBA

9. - 12. októbra 2017
Kino Panorex
Podrobnejšie informácie na strane 4.

Koncert pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Nedeľa 22. októbra 2017 o 15:00 hod.
Kino Panorex

Program je určený pre seniorov zadarmo, miestenky si môžete
vyzdvihnúť na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica od
2 októbra.

ZIMNÝ FILMOVÝ FESTIVAL SNOW FILM FEST

SMEJKO A TANCULIENKA - KUK, ANI MUK!
Nedeľa 19. novembra 2017 o 16:00 hod.
Kino Panorex

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk!
Nebudú chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky
farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj...
ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke
a Babu Jagu! Predstavenie trvá cca 60 minút. Na úplný záver sa
všetci chrobáčikovia môžu so Smejkom a Tanculienkou vyfotiť
a podpísať DVD! Predstavenie vhodné od 2 rokov. Vstupné: 8€!

VIANOČNÝ KONCERT KANDRÁČOVCOV
Nedeľa 10. decembra 2017 o 18:00 hod.
Kino Panorex
Vstupné: 17 eur

Mikuláš v Panorexe
ZLATÁ RYBKA (Divadlo zo šuﬂíka)
Utorok 5. decembra o 16:30 hod.
kino Panorex

Štvrtok 26. októbra 2017 od 17:00 hod.
Kino Panorex

DOTYKY KRÁSY
14. - 22. októbra 2017
Kino Panorex
Výstava čipiek. Vernisáž sa uskutoční 14.10. o 15.00 hod. v kine
Panorex. Hostia výstavy p. Gaľová z Banskej Bystrice predstaví
starú čipku zo Španej doliny. Košický klub čipkárok, ktorý predstaví techniku frivolitkovej čipky. Výstava bude sprístupnená
denne od 9.00 – 17.00 hod.

Tešíme sa na Vás na programoch oddelenia kultúry a športu!
Bližšie informácie a predpredaj vstupeniek: Tel.: 042/4433484
kl. 110 a 112. E-mail: kebiskova@novadubnica.sk.

Aj tento rok na vás čaká program plný adrenalínu, extrémneho
lyžovania, horských velikánov, psích záprahov a iných zaujímavých zimných tém. V programe budú premietané najlepšie ﬁlmy
uplynulej sezóny. Môžete sa tešiť na Obyčajných chlapcov (Slovensko), Výstup na Link Sar (USA), príbeh puta medzi človekom a zvieraťom DOG power (USA), reportáž cez zimný Yukon
Ven(ca) (ČR) a bonusové ﬁlmy Rozprávku Johna Shockleeho
o lyžiarskom raji v Colorade (USA), Pocit viny o vrchole Mont
Forel v Grónsku (USA) a Ski for freedom o lyžovaní v Pakistane (Nemecko). Nenechajte si ujsť zimný ﬁlmový festival SNOW
FILM FEST! Vstupné: 2,50 €.

Zlatá rybka prináša poučenie o tom, že lakomosť a chamtivosť sa nevypláca! Je to veselé bábkovo-činoherné predstavenie,
ktoré vzniklo na motívy klasickej ruskej ľudovej rozprávky. Dej
sa presunie do histórie, do obdobia našich prastarých či praprastarých mám, keď sa nite priadli na kolovrátku, bielizeň sa prala
v korýtku a mlieko bolo priamo od kravičky. Rozprávka je obohatená nielen o autorskú hudbu s pesničkami. Po predstavení prídu medzi deti Mikuláš, čert a anjel a rozdajú im sladké balíčky.
Vstupné: 1€.

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

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

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

Tel.: 042/ 4434 236

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

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM

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

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

OZNAMY / ŠPORT
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Spomienky a poďakovania
Viliam Bachratý
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten, kto ťa
mal rád, nikdy nezabudne. Dňa 23.9. uplynulo
8 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný
manžel, dedko a pradedko Viliam Bachratý.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti,
vnúčence a pravnúčence.

Milan Pavliš
Dňa 20. septembra uplynul rok, čo nás navždy
opustil milovaný manžel, otec a dedko Milan
Pavliš. S láskou a úctou spomína manželka,
dcéry, vnuci a ostatná rodina.

Eduard Reichert
Čas akoby sa zastavil a bolesť v srdci vrytá,
len spomienka nám zostala, je v našich srdciach skrytá. Dňa 17.10. uplynie 5 rokov, čo
nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Eduard Reichert. S úctou spomína celá
rodina.

Jarmila Smáková
Dňa 13. septembra uplynulo 10 rokov, čo nás
navždy opustila naša milovaná manželka,
matka a babka Jarmila Smáková. Kto ste ju
poznali, venujte jej tichú spomienku. Manžel
Miloš, syn a dcéra s rodinami.

Ján Habšuda
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomienkami. Dňa 9.9.
by sa dožil 85 rokov. 4.10. 2017 uplynie 7 rokov,
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel,
otec, dedko a pradedko Ján Habšuda. S láskou a úctou spomína manželka Anna, synovia
Pavol a Ján s rodinami a dcéra Jarmila.
Richard Provazník
Dňa 17.9. uplynulo 10 rokov, čo nás navždy
opustil náš milovaný syn a brat Richard
Provazník. S láskou spomínajú a za tichú
spomienku od priateľov a známych ďakujú
rodičia.

Florbal pre mládež

Stanislav Magula
Dňa 21. septembra uplynulo 7 rokov, odkedy
nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Stanislav Magula. Kto ste ho poznali,
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a syn s
rodinou.
Katarína Bieliková
Zatvorila si oči, srdce Ti prestalo biť. Boh tak chcel, muselo to
tak byť. Teraz len kytičku a sviečku na hrob dávame a tichú
modlitbu za Teba odriekame. 11. septembra uplynulo 11 rokov,
čo nás navždy opustila drahá mama, svokra a babka Katarína
Bieliková. S láskou spomína syn Lacko s manželkou Majkou
a vnučkou Katkou.

Futbal leto 2017

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586
Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica
STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

Z bloku mestskej polície
Dňa 15.08.2017 o 16.12 hod. prijala hliadka mestskej polície telefonické oznámenie
o prichytení zlodeja personálom predajne Tesco, pričom ten sa
pokúsil z miesta utiecť. Hliadka po príchode na miesto zistila, že
krádeže tovaru sa dopustil 30-ročný muž z Trenčianskej Teplej. Muž
sa pokúsil bez zaplatenia z predajne odniesť 180 kusov žuvačiek a 10
kusov šampónov. Tovar bol vrátený späť a za uvedený skutok bola
páchateľovi uložená bloková pokuta.
Dňa 17.08.2017 o 19.20 hod. hliadka mestskej polície, v spolupráci
s príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru, asistovala pri otvorení bytu na ul. P. O. Hviezdoslava.
Nakoľko bol kľúč v zámku z vnútornej strany a na zvonenie telefónu nik nereagoval, vstup
do bytu bol vykonaný cez otvorené okno. V byte sa nachádzala
staršia, značne vyčerpaná žena, ktorá sa nevládala pohybovať. Privolaní záchranári poskytli osobe prvú pomoc a následne ju transportovali na ďalšie vyšetrenie do nemocnice.

Mestská polícia informuje
Dňa 06. 09. 2017 si miestni bezdomovci upratali nocľaháreň po
vytopení (porucha na vodovodnom ventile). Povynášali zaplesnivené a znehodnotené postele a oblečenie, ktoré následne pracovníci spoločnosti TEKOS Nová Dubnica odviezli do zberného
dvora. A tak sú priestory nocľahárne vyčistené a vydenzinﬁkované. Aktívne sa na upratovaní podieľali Rác, Štefánik Miroslav,
Behúl, Baranovič, Bohuš. Následne sa okúpali a bolo im ponúknuté opraté oblečenie. Takýmto spôsobom si spríjemnili nocľaháreň, ktorú budú smieť využívať od 1.11.2017.

Na futbalový tábor sa vždy najviac tešia tí najmenší.
Aktívni mladí ﬂorbalisti.
Súčasťou každého športu
sú mládežnícke kategórie
a ﬂorbal nie je výnimkou.
My sme pre sezónu 2017/18
otvorili všetky kategórie.
Chlapci, ale aj dievčatá budú
mať možnosť zahrať si zápasy
a zdokonaľovať sa proti tímom
z regiónu západ. Tréningy
budú prebiehať v MŠH Dubnica nad Váhom nasledovne:
U11: utorok a piatok - 14:3016:00 / U13+U15: utorok, piatok - 16:00-17:30 / U17+U19:
utorok, štvrtok, piatok - 17:3019:00.
Tréner Michal Sokolík: „Na
tréningu sa snažíme zameriavať na všetky oblasti, ktoré by
hráč mal ovládať. To znamená, že na začiatku tréningu
dáme bežeckú časť, potom
prejdeme na technickú časť
a nakoniec rozvoj hry. Na konci tréningu si aj zahrajú a skúšajú priamo v hre veci, ktoré
sa naučili.‘‘
Tréner Peter Leitmann:
„Na tréningoch sa budeme
venovať všestrannému rozvoju našich mladíkov. Budeme

sa snažiť čo najzáživnejšie zakomponovať technické, herné,
ale aj kondičné cvičenia. Šikovnejší hráči budú mať možnosť trénovať aj o kategóriu
vyššie, aby mohli naplno rozvíjať svoj talent. Dvere sú otvorené aj úplným nováčikom,
ktorí chcú s ﬂorbalom začať
a venovať sa mu.‘‘
Program domácich zápasov mužov (M1) a juniorov
(JEX) na október a november:
JEX Nedeľa 1.10. 14:00 1.FBC
Florbal Trenčín / M1 Nedeľa
8.10. 11:00 FbO Žochár Topoľčany / JEX Sobota 14.10. 14:00
FBC Grasshoppers AC Uniza Žilina / JEX Nedeľa 15.10.
11:00 TJ FBK Hornets Mútne /
M1 Nedeľa 22.10. 14:00 DTF
team Detva Jokers / M1 Streda 1.11. 14:00 FBK Púchov /
JEX Nedeľa 5.11. 14:00 Tsunami Záhorská Bystrica / M1
Sobota 11.11. 17:00 Žltý Sneh
Košice / M1 Nedeľa 12.11.
14:00 FBC Red Wings Košice /
JEX Piatok 17.11. 16:00 ZTHŠ
- FbO Florpédo Bratislava /
M1 Nedeľa 26.11. 14:00 FBC 11
Trnava.

V dňoch 31. 7. až 11. 8. 2017
sa na štadióne MFK Nová
Dubnica uskutočnil už tradičný futbalový tábor „ FUTBAL LETO 2017“.
Treba povedať, že túto peknú letnú akciu usporadúva
Mestský futbalový klub Nová
Dubnica každoročne, a treba
hneď dodať, že v tomto roku to
bolo už po desiatykrát. Na začiatku tábora v pondelok 31. 7.
sme nezačali dobre, lebo prišlo iba 5 chlapcov, ale hneď na
druhý a ďalšie dni bola účasť
„parádna“. Tábora sa pravidelne zúčastnili naši „Prípravkári“, ale aj nové malé futbalové nádeje a športovci, ktorí
nedovolenkovali mimo mesta.

Slnko pražilo, ale nás z ihriska nevyhnalo. Vďaka mestu
Nová Dubnica a sponzorom,
bolo každý deň pripravené pre
všetkých občerstvenie a pitný
režim, čo nám pomohlo prekonať aj tieto extrémne teploty.
O deti sa starali pravidelne
dvaja futbaloví tréneri a pomohli aj rodičia a starí rodičia,
ktorým takisto ďakujeme. Počas týchto desiatich dní sme
chceli deťom ukázať krásu kolektívnej hry, kamarátstva pri
športe a prilákať ich týmto k
pohybu a športu.
Dúfam, že sa nám to aj podarilo. Už teraz sa tešíme na
FUTBAL LETO 2017.
Denis Švec

Spoločenská kronika
Narodili sa nám zlatíčka:
Olívia Bášová, Janka Vavrová, Alfréd Pšenák, Hana Bobíková,
Tamara Kuviková, Nina Gašparíková, Laura Polakovičová,
Ema Lacková, Ján Rehák.
Opustili nás:
Alena Fajnorová, Ľubomír Trsťan, Jaroslav Bučenec, Milan
Baláž, Jozef Klučár, Anna Kubíková, Jozef Filo, Ing. Karol
Topor, Erika Schulzová, Júlia Lišková.
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Mestský klub
Očarujúca športová gymnastika stolného tenisu
HISTÓRIA ŠPORTU V NOVEJ DUBNICI

Jedny z prvých lastovičiek (v strede p. Tancerová – Eliášová).
Plynula polovica 60-tych rokov. Tak povediac “na kolene“ v chodbách 2. ZDŠ pod
vedením Miriam ELIÁŠOVEJ s jednou kladinou, štyrmi žinenkami a na ﬁlcových
kobercoch sa začalo rodiť

niečo výnimočné.
Prvými odvážnymi boli žiačky A. Frohnová, A. Karkušová,
D. a G. Graňákové, D. Šebestová, D. Švrčková. Nebolo však
možné nacvičovať náročnejšie

akrobacie ani používať neskoršie získané bradlá. Za lepšími
podmienkami museli často
cestovať do Dubnice, P. Bystrice aj Bratislavy. Napriek týmto
útrapám sa ich nadšenie stupňovalo, čím zapustila gymnastika hlboké korene.
Drina bola premenená vo
vynikajúce výsledky. Stali sa
celkovo 15-krát majsterkami
SS kraja v družstvách a v roku
1974 v zostave D. Ferenčíková,
M. Beňušková, A. Vojteková,
J. Barabášová a D. Feriancová získali historické ZLATO
na Majstrovstvách SR. Z jednotlivkýň vynikli A. Frohnová
a B. Karkušová, ktoré boli
ZLATÉ v rokoch 1966-1970 a
6-krát reprezentovali SS kraj
na Majstrovstvách ČSSR. Počas štúdia na VŠ úspešne reprezentovali Československú
športovú gymnastiku v priateľských Večeroch Družby na
Kube.
Systematickou prácou a
entuziazmom už vydatej M.
Tancerovej sa priebežne darilo vychovávať veľa nádejí,
pre ktoré z iniciatívy výboru
TJ SLOVAN, niekoľkých rodičov a hlavne s pochopením V.
HLETKU, riaditeľa 3. ZDŠ v
Dubnici sa podarilo vybudovať
špecializovanú gymnastickú

telocvičňu, čo výrazne zlepšilo
možnosti. S veľkou pomocou
trénerov D. Šimákovej a V. Kováčika ďalšie a ďalšie dievčatá
dosiahli 1. výkonostnú triedu
mládeže (VTM). M. Bezáková
a S. Rajcová boli nominované
do výberu ČSFR ako nádeje
na olympijské hry. Do strediska vrcholového športu DETVA
zaradili M. Bulovú, H. Jánošíkovú, D. Lehockú a tiež M. Slávikovú - neskôr TJ Trnava, ktorá obsadila na majstrovstvách
Európy vynikajúce 6.miesto!
Úspešná bola aj G. Gažiová.
Ako Majsterka okresu a kraja
bola STRIEBORNÁ na Majstrovstvách ĆSFR v prostných
a dosiahla ďalšie významné
úspechy. K veľmi úspešným
patrili napr. aj V. Kodajová, J.
Vániová, D. Ferenčíková, D.
Milová a ešte veľa ďalších.
Záverom zostáva iba citovať životné krédo samotnej
Miriam Tancerovej: „Mojím
najväčším zadosťučinením
je, že zásluhou gymnastiky
sa z drvivej väčšiny MOJICH
dievčat stali slušní a zodpovední ľudia so srdcom na
správnom mieste!“
S pomocou M. Tancerovej
napísal Milan Ondřejíček

Získali hokejbalový titul majstra

Team KSD: Horný rad zľava: Tomáš Záborský, Juraj Rehák, Lukáš Gavenda, Mário Luljak,
Martin Valášek, Lukáš Kapko, Kristián Vavro, Andrej Zloch, Branislav Jaško, Lukáš Klíma.
Dolný rad zľava: Tomáš Ondrejíčka, Vladimír Satina, Peter Moško, Matúš Záborský, Milan
Vozár, Martin Hegyi, Tomáš Nechala, Adam Husár, Miroslav Habšuda.
Ťažko na cvičisku, ľahko na
bojisku – tak vyzerala príprava hráčov KSD na novú
sezónu.
Na tréningoch v Saleziánskom stredisku sa počas
celého súťažného obdobia
zapojili do trénovania aj deti
v kategórii U16 a mládež v kategórii U19, ktorí sa pripravovali na reprezentáciu strediska
na celoslovenských turnajoch.
Mnohokrát plné ihrisko by nám
závideli aj profesionálne kluby.
Po dvoch prehratých ﬁnále v

sezónach 2014/2015 a 2015/2016
sa predstavilo KSD Nová Dubnica (ďalej len „KSD“) v 24
zápasoch Trenčianskej hokejbalovej ligy (ďalej len „Thbl“).
Ako to však býva, cesta za
víťazstvom nie je vždy „oranžová (farba KSD)“. Od prvých
zápasov bola súpiska KSD
v zvučných menách, avšak
účasť na zápasoch tvorilo iba
torzo hráčov z ulice (18 hráčov),
ktorí mnohokrát v oklieštenej
zostave, avšak so srdiečkom,
zahrali ťažké zápasy. S počtom
kôl narastal aj počet hráčov,

celkovo až 27 vynikajúcich hráčov tvorilo súpisku KSD.
Hlavným cieľom pred sezónou bolo získať majstrovský titul a nakoniec sa to aj podarilo,
keď KSD zdolalo bojovnosťou,
húževnatosťou a tímovou spoluprácou 3:0 na zápasy ﬁnálového rivala.
V termíne 21. – 22. januára
2017 sa KSD Nová Dubnica
v doplnenom zložení (10+5
hráči ŠK 98 Pruské a iní) zúčastnili na V. ročníku hokejbalového turnaja Flames cup
2017 v Gajaroch. V konkurencii

11 tímov, medzi ktorými boli
aj extraligové mužstvá, si Novodubničania odniesli opäť po
roku zlaté medaily (1. miesto).
V polovici júna reprezentovali hráči z výberu Trenčianskej hokejbalovej ligy
pod
hlavičkou „Slovenský Orol
Trenčín“ na prestížnom hokejbalovom turnaji Országh cup
2017 v Banskej Bystrici. V početnej konkurencii 24 mužstiev
však zakopol výber ligy na nájazdy v štvrťﬁnále.
Pri príležitosti vyhodnotenia súťažného ročníka 2016/17
a udeľovaní individuálnych
ocenení opäť žali úspechy aj
hráči KSD Nová Dubnica, kde
najlepším hráčom Thbl do 20
rokov sa stal Lukáš Gavenda,
najlepším hráčom Thbl a najproduktívnejším hráčom play
off Thbl bol Milan Vozár a najlepším brankárom Thbl a brankárom s najlepším priemerom
medzi brankármi Thbl bol vyhlásený Peter Moško.
Na záver patrí poďakovanie
v prvom rade Saleziánskemu
stredisku Nová Dubnica, kde
na ihrisku môžeme celoročne
trénovať a v druhom rade mestu Nová Dubnica za poskytnutú
dotáciu z rozpočtu mesta Nová
Dubnica, ktorá bola použitá
na nákup športovej výstroje a
športových potrieb na hokejbal.

Priaznivci a nadšenci stolného tenisu.
Mestský klub stolného tenisu Nová Dubnica (MKST),
ako občianske združenie,
združuje nadšencov a priaznivcov stolného tenisu už
takmer 20 rokov. Za toto dlhé
obdobie sa rozšírila hráčska
základňa z pôvodných 10 zakladajúcich členov na aktuálny stav 35 registrovaných
hráčov.
V súčasnej dobe za MKST
hrá 23 dospelých (18 mužov,
5 žien) a 12 detí (9 chlapcov, 3
dievčatá) v nasledovných súťažiach družstiev: 1. liga ženy / 2.
a 5. liga muži / 1. liga dorastenci / 1. liga starší žiaci a 1. liga
mladšie žiačky.
Okrem súťaží družstiev
sa hráči MKST zúčastňujú
majstrovstiev okresu, majstrovstiev kraja, majstrovstiev
Slovenskej republiky, bodovacích súťaží mládeže a starší
členovia oddielu sa zúčastňujú
turnajov veteránov.
V uplynulej sezóne 2016/
2017 družstvo žien vyhralo 1.
ligu-západ, pričom postup do
extraligy im nešťastne unikol
v neúspešnej kvaliﬁkácii so
Zvolenom.
Mladšia žiačka Laura Vinczeová slávila úspechy tak
na krajských turnajoch, ako
aj na úrovni Slovenska. Na
prelome mesiacov apríl/máj
2017 sa v Bielorusku zúčastnila akcie Eurocamp mladých
talentovaných hráčov z celej
Európy. Výborne si počínala
aj následne na Majstrovstvách
Slovenska mladších žiakov v
Čadci (striebro vo štvorhre,

bronz v mixe). Jej vynikajúca
forma neunikla pozornosti reprezentačného trénera, ktorý
ju nominoval do kádra širšej
reprezentácie Slovenska.
Mladší žiak Martin Pšenka
na Majstrovstvách Slovenska
mladších žiakov v Čadci sa zaradil k absolútnej špičke (zlato
vo štvorhre, bronz vo dvojhre,
bronz v mixe). Pravidelne hrával aj 3. ligu za družstvo mužov, kde nebol iba do počtu.
MKST každoročne organizuje Vianočný turnaj pre neregistrovaných hráčov všetkých
vekových kategórií. Dobrá nálada, pohyb počas vianočných
sviatkov a zaujímavé ceny sú
zárukou neustáleho záujmu o
túto akciu. Okrem toho MKST
spolupracuje so Základnou
školou J. Kráľa, ktorá v týchto
priestoroch už piaty rok prevádzkuje krúžok pre záujemcov o tento šport.
Za to, že sa môže stolný
tenis, ako športové odvetvie
v Novej Dubnici naďalej rozvíjať, nemalou mierou prispieva
aj mesto Nová Dubnica. Tým,
že poskytlo stolným tenistom
priestory a každý rok poskytuje ﬁnančnú dotáciu, je možné
zachovávať tradície v tomto
športovom odvetví. Poskytnutá dotácia umožňuje pokryť
ﬁnančné náklady spojené s registráciu družstiev do súťaží,
uhrádzať registráciu jednotlivých hráčov v SSTZ, pokryť
cestovné náklady čo, sa týka
najmä mládežníckych súťaží.
Ing. Prekop
predseda MKST

Rastislav Uhlík

NOVODUBNICKÉ ZVESTI
Vydáva mesto Nová Dubnica. IČO: 00317586. Sídlo: Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica. Kontakt: 042/4433 526, msu@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk.
Predseda redakčnej rady: Bc. Pavol Pažítka. Šéfredaktorka: Jarmila Bajzíková.Členovia redakčnej rady: Marta Babuková, PaedDr. Soňa Kačíková, JUDr. Miroslav Holba, Štefan Dvorský.
Graﬁcká úprava: Mgr. Milan Ondrišák. Tlač: Petit Press - Bratislava. Administrácia a inzercia na MsÚ.
Registrácia: EV 686/08. ISSN 1338-788X. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo neuverejniť. Názory čitateľov nemusia vyjadrovať stanovisko redakcie.

