
Novodubnické kultúrne leto
Aj tento rok sme si užili leto plné kultúry a zábavy.
Viac na strane 2.

Miešaný spevácky zbor cestuje
Miešaný spevácky zbor nás reprezentoval v Taliansku.
Dozviete sa na strane 5.

Tešíte sa na Dni mesta?
V septembri nás čaká naozaj bohatý program!

Viac informácií na strane 6.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V dňoch 22. – 25. júla sa ko-
nali oslavy 60. výročia nášho 
partnerského mesta Dubna 
v Rusku, na ktorých sa zú-
častnil aj primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec.  

Z jedenástich partnerských 
štátov, s ktorými má mesto 
Dubna nadviazanú spoluprá-
cu, sa osláv zúčastnilo sedem 
krajín.  Zastúpenie mali USA, 
Čína, Kazachstan, Poľsko, Slo-
vinsko, Krym a Slovensko. 

V rámci osláv navštívil pri-
mátor mesta Festival zdravia, 
Stredisko národných kultúr, 

Jadrový inštitút, a ostatné vý-
znamné spoločenské, kultúr-
ne a obchodné strediská. Na 
počesť 60. výročia mesta bol 
odhalený pamätník chemika 
Dmitrija Ivanoviča Mendele-
jevaa. Počas osláv sa všetky 
partnerské mestá zúčastnili 
ofi ciálneho prijatia primáto-
ra Dubny. Záver osláv patril 
Festivalu ohňostrojov, kde do 
poroty hodnotiacich zasadol aj 
primátor nášho mesta. 

Ing. Eva Lackovičová
prednostka MsÚ

Technický stav niektorých 
chodníkov v meste by mohli 
obyvatelia pokojne nazvať 
katastrofálny. Preto bolo 
nevyhnutné vyčleniť z roz-
počtu mesta fi nančné pros-
triedky na ich opravu. Tá sa 
tentokrát týkala chodníka na 
križovatke ulíc Janka Kráľa        
a SNP smerom na Kolačín     
a chodníka na Gorkého ulici. 

Predmetom prác na kri-
žovatke ulíc J. Kráľa a SNP 
bolo rozšírenie chodníka, vrá-
tane plynulého napojenia na 
jestvujúci asfaltový chodník 
k bytovému domu číslo 364. 
Nový chodník je bezbariérovo 
napojený na novú autobusovú 
zastávku, vstup na chodník 
z oboch strán je taktiež bez-
bariérový. Je vybudovaný zo 
zámkovej betónovej dlažby, 
chodníkové obrubníky vyme- 
dzujú šírku na 2,20 m a celková 
dĺžka je 103 m. Súčasťou prác 
je úprava terénu okolo nové-
ho chodníka. Náklady na nový 
chodník sa vyšplhali na sumu 

17 213 eur.
Predchádzať dopravným 

nehodám, ale hlavne zabez-
pečiť bezpečnosť chodcov na 
Gorkého ulici sme chceli vybu-
dovaním chodníka pred štvor-
bytovkou č. 39. Nový chodník 
je bezbariérovo napojený na 
jestvujúcu komunikáciu, vstup 
do bytovky a vjazd na pozemok 
je taktiež znížený. Chodník 
zo zámkovej dlažby je široký                           
1,80 m a celková dĺžka je            
43 m. Zhotoviteľom sú technic-
ké služby mesta, spoločnosť 
TEKOS Nová Dubnica s.r.o., 
celkové náklady v tomto prípa-
de boli 6 305 eur vrátane DPH.

Touto cestou by sme sa 
chceli poďakovať spoločnosti 
TEKOS Nová Dubnica s.r.o., 
ktorá zabezpečila kvalitne 
odvedenú prácu na oboch 
chodníkoch. Veríme, že nové 
chodníky nám budú slúžiť čo 
najdlhšie.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci výstavby

Naše partnerské mesto Dubna 
oslavovalo 60. narodeniny

Mesto vybudovalo 
nové chodníky

Novodubnické predajné trhy 

Odhalenie pamätníka na počesť Dmitrija Ivanoviča Mendelejeva. Ofi ciálne otvorenia osláv mesta Dubna.

Mesto pristúpilo k oprave chodníka aj na Gorkého ulici.

Na križovatke ulíc J. Kráľa a SNP „vyrástol“ nový chodník.

1. septembra 2016
Srdečne vás pozývame na Novodubnické predajné trhy, ktoré sa uskutočnia 1. septembra  na Miero-
vom námestí.  V severnej časti námestia a na ulici Petra Jilemnického budete môcť nakupovať podľa 
chuti od 7. do 15. hod. 

V čase od 5. do 16. hod. bude pre osobnú a hromadnú dopravu uzatvorená severná časť Mierového 
námestia a časť ulice Petra Jilemnického – za križovatkou k Hotelu Dynamic po ulicu Janka Kráľa. 

Upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby v čase konania trhov neparkovali svoje vozidlá v tých-
to lokalitách. Ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na trhy
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Bluegrassový 
večer 2016

Pohodová atmosféra, tri dychové hudby, jedna hudobná skupina, Festival ruskej kultúry, Bluegras-
sový festival a viac ako tristo nadšených návštevníkov na každom koncerte. Taký bol jedinečný             
a originálny program Novodubnického kultúrneho leta. (-ek-)

Nemám rád vyhlásenia, že 
niečo je naj, napriek tomu 
musím hneď na úvod tl-
močiť vyjadrenia mnohých 
účastníkov 13. ročníka Blue- 
grassového večera v Novej 
Dubnici, že tento ročník bol 
najlepší. A aby som nekrivdil 
predchádzajúcim ročníkom 
a nechal si rezervu pre hod-
notenie budúcich, hodnotím 
ten tohtoročný ako veľmi vy-
darený.

Festival otvorilo zoskupe-
nie Marian, Ľuboš a pria-
telia. Tí dvaja menovaní stáli 
pri zrode tejto akcie v Novej 
Dubnici. Zdalo sa im, že dva-
ja na hodinové vystúpenie by 
mohlo byť málo, tak postup-
ne priberali hostí, priateľov, 
ako ich pekne nazvali. Prvým 
bol spevák a zároveň hráč na 
kontrabas Tomáš Suchánek. 
Spolu zasievali veľa krásnych 
trojhlasov a znelo im to naozaj 
pekne. Napriek komornému 
obsadeniu nástrojov ani in-
štrumentálna stránka neza-
ostala. Perličkou pre divákov 
bolo Tomášove takmer sólo 
na kontrabas v inštrumentál-
nej skladbe Red Haired Boy. 
Ich ďalším hosťom bola Silvia 
Petersen. Nádhernú baladu 
Long Black Veil zaspievala       
s takými emóciami a s takým 
feelingom, že v hľadisku zvlh-
lo nejedno oko. Gratulujeme, 
Silvia. Aby si chlapci mohli 
zaspievať v Bluegrasse tak 
obľúbené štvorhlasy, prizvali si 
ďalšieho hosťa – Anku Šupá-
kovú. Spolu zahrali a zaspie-
vali niekoľko štvorhlasových 
skladieb a aj tu im to pekne la-
dilo. V rámci vystúpenia tohto 
zoskupenia bolo pre všetkých 
prekvapením, keď na výzvu 
zaspievať si s nimi prišlo na 
pódium 18 ľudí. Spolu dali zá-
verečný kúsok Amazing Grace 
a bol to zážitok, počuť z pódia 
vlastne zbor. Týchto ich pria-
teľov viacerí z vás určite spo-
znali, veď sú to členovia zboru 
The Gospel Family, ktorý naše 
mesto významne reprezentuje 
nielen na slovenskej hudobnej 
scéne.

Ďalšími účinkujúcimi bola 
skupina BG Styl z Ostravy. 
Ich nástrojové obsadenie bolo 
už typické Bluegrassové, a tak 
z pódia zazneli aj banjo a man-
dolína. Je zaujímavé, ako mali 
postavené vokály, lebo aj keď 
spievali traja, bolo počuť štyri 
hlasy. Charakteristickým prv-
kom pre túto skupinu je aj štýl 
hry sól na gitaru frontmana 

skupiny Láďu Dudu. V Novej 
Dubnici boli prvýkrát podobne 
ako ďalšia skupina Barbecue 
z Mladej Boleslavy. Barbecue 
zaujala výbornými vtipnými 
textami z pera leadera skupi-
ny Pavla Handlíka. Cukrářka 
ušitá doslova na telo basistu 
a šoumena Jiřího Šubrta, Pav-
lova takmer autobiografi cká 
skladba Holoubek a na želanie 
mojich detí Jsem v pohodě boli 
skladby, ktoré nemohli ostať 
nepovšimnuté. Okrem toho, 
že skupinu tvoria špičkoví 
hráči a speváci, za zmienku 
stojí, že dvaja z nich sú záro-
veň excelentní výrobcovia ná-
strojov. Multiinštrumentalista 
Roman Zajíček je výrobcom 
gitár, mandolín a príbuzných 
nástrojov, ale vyrobil si aj ban-
jo a dobro, na ktoré hral. Edo 
Krištúfek je výrobcom výbor-
ných mandolín. Roman sa 
blysol aj ako vynikajúci hráč 
na fúkaciu harmoniku v zná-
mej skladbe Orange Blossom 
Special. Záver patril skupine 
Blackjack z Prahy. Vzhľadom 
na to, že v Novej Dubnici účin-
kovali už po tretí či štvrtý raz, 
sú nášmu publiku známi a už 
majú svojich stabilných fanú-
šikov.

Svojich fanúšikov si našli aj 
tie skupiny, ktoré u nás účin-
kovali po prvý raz. Veľmi sa 
im páčila atmosféra, ktorú pre 
hráčov vytvorilo publikum. 
Novodubnický Bluegrassový 
festival sa dostáva do povedo-
mia práve pre túto jedinečnú 
atmosféru. Neostáva nič iné 
len dúfať, že naše verné pub-
likum zachová túto tradíciu aj 
do ďalších ročníkov. Tlmočím 
vám všetkých veľkú spokoj-              
nosť a poďakovanie od všet-
kých účinkujúcich. Také pub-
likum, aké je v Novej Dubnici, 
sa stáva pre každú skupinu 
ďalším hráčom.

Na záver patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k zdarné-
mu priebehu tejto akcie, hlav-
ne mestu Nová Dubnica, spo-
ločnostiam Termonova, Aluvi, 
Tremex, Burex s.r.o., relax 
centrum Kalimero, Urpiner, 
pracovníkom Amfi k pubu za 
poskytnuté priestory a výbor-
ný guláš, Lacovi Kossuthovi 
za zabezpečenie afterparty 
a prenocovania pre hudobní-
kov, Jankovi Nižňanovi za po-
skytnutie aparatúry, bratom 
Suchánkovcom za ozvučenie 
akcie a iným.

Marian Šupák

Novodubnické kultúrne leto - fotoreportáž

NovodubnickéNovodubnické
kultúrne letokultúrne leto
Novodubnické
kultúrne leto 201620162016

1) Dievčenská hudobná skupina TRIO BAND z Omšenia. Takú profesionalitu, vášeň a výbornú náladu dnes málokde zažijete.
2) Spokojní návštevníci kultúrneho leta.
3) Bluegrass má v Novej Dubnici už svoje stabilné miesto.
4) Najstaršia dychová hudba na Slovensku - Nadličanka.
5) Sólisti DH Nedanovčianka.
6) Zaslúžilá umelkyňa Lýdia Muzaľová a jej dcéra Irina Muzaľová, vložili do koncertu v Novej Dubnici svoje srdce a dušu.
7) Dychová hudba Nedanovčianka vystúpila v Kolačíne.
8) Aj sme si zatancovali...
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Dychový orchester bol             
v Novej Dubnici založený 
už v roku 1975 vtedajším                    
riaditeľom ľudovej školy 
umenia Štefanom Balážom. 
O dva roky neskôr sa k nemu 
pripojila tanečná skupina 
mažoretiek a odvtedy tvoria 
neoddeliteľnú súčasť. V roku 
2002 začali pôsobiť ako ob-
čianske združenie a v roku 
2008 si ho pod krídla zobral 
Pavol Šveda, ktorý je jeho 
predsedom dodnes. Odvtedy 
uplynulo mnoho rokov a nás 
zaujímalo, ako sa orchestru 
darí a ako vidí Pavol Šveda 
jeho budúcnosť.

Pán Šveda, v čom vidíte krá-
su dychovej hudby?

Zastúpenie jednotlivých hu-
dobných nástrojov vo veľkom 
dychovom orchestri umožňu-
je interpretovať širokú paletu 

skladieb a žánrov. Konkrétna 
realizácia potom závisí už 
„len“ na dostupnosti notového 
materiálu a vyspelosti jednot-
livých hráčov, resp. hudobné-
ho telesa ako takého. Som veľ-
mi rád, že v našom orchestri 
sa spája jedno i druhé.

Kam sa podľa vás Dychový 
orchester a mažoretky Nová 
Dubnica od roku 2008 posu-
nul? 

Kvalitatívne sme sa určite 
posunuli dopredu, čo je pre-
dovšetkým výsledok práce di-
rigenta Antonína Maděru. Bo-
hužiaľ, otvárajú sa „nožnice“                                                                   
v členskej základni. Mnoho 
členov z rôznych dôvodov 
odišlo a noví ľudia neprichád-
zajú.  

Koľko členov je momentálne 
v orchestri?

Teraz je nás približne             
35 vo vekovom rozpätí od 14 do          
70 rokov. Nie vždy sa však všet-
kých 35 hráčov dokáže zísť na 
koncert, a potom musíme hľa-
dať náhradné riešenia. 

Pravidelne sa zúčastňujete 
na lokálnych aj medzinárod-
ných hudobných festivaloch 
– ktorý je váš najobľúbenej-
ší?

Jednoznačne je to festi-
val FIJO Cheb. Je to naozaj 
špičkovo pripravený festival 
veľkého rozsahu. Existuje už 
desiatky rokov a za ten čas 
sme si tam našli množstvo 
priateľov, s ktorými máme te-
raz už nadštandardné vzťahy 
a za celú Slovenskú republiku 
tam už dlhé roky chodíme ako 
jediní. Usporadúva sa každé 
dva roky a keďže už historic-
ky vychádza toto podujatie na 

rok párny, my kvôli vystrieda-
niu organizujeme náš festival                         
v rok nepárny.

Budúci rok bude festival dy-
chových orchestrov a mažo-
retiek opäť u nás. Kedy začí-
nate s prípravami?

Rok dopredu. V septembri 
je naplánované prvé stretnu-
tie organizačného výboru. Ter-
mín samotného festivalu sa 
posunul zo septembra na ko-
niec júna 2017 kvôli viacerým 
faktorom, či už organizačným, 
alebo aj kvôli tomu, že v tom-
to roku budú oslavy výročia 
vzniku mesta Nová Dubnica              
a množstvo iných podujatí.

Pripravujete pri príležitosti 
osláv mesta niečo špeciálne?

Presný program zatiaľ nie je 
pripravený, takže potvrdiť nič 
nemôžem. Skôr sa pohrávame 
s myšlienkou pripraviť vstup 
na spôsob pochodovej show. 
Uvidíme, všetko je ešte len vo 
fáze príprav.
 
Ako vidíte budúcnosť dycho-
vých orchestrov?

Mohlo by to byť aj lepšie (ús-
mev). Na Slovensku je takých-
to veľkých orchestrov, ako sme 
my, veľmi málo. Súčasný trend 
nie je taký, aby žiaci na hu-
dobných školách mali záujem          
o takúto hudbu, nebodaj, že by 
niekde vznikol nový orchester. 
Čo sa týka nášho orchestra, 
urobíme všetko pre to, aby 
sme vydržali čo najdlhšie.

Ďakujeme za rozhovor a sr-
dečne blahoželáme k okrúhlej 
50-ke, ktorú predseda Dycho-
vého orchestra a mažoretiek 
Nová Dubnica P. Šveda v júni 
oslávil!

-ks-

O Dychovom orchestri a mažoretkách 
Nová Dubnica s Pavlom Švedom Škola volá

Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica na festivale v Chebu.

Školské zvonce sa už trasú na to, ako už za chvíľu  
začnú v pravidelných intervaloch oznamovať za- 
čiatok a koniec vyučovania. Preto vám prinášame 
prehľad otvorenia školského roka v základných ško-
lách nášho mesta. 

Slávnostné otvorenie  školského roka 2016/2017 
sa začína dňa 05. septembra 2016 nasledovne: 

Základná škola, J. Kráľa 33/1: 
o 8.30 hod. v kine Panorex.

Spojená škola sv. Jána Bosca: 
Zraz žiakov Spojenej školy sv. Jána Bosca je                            
o 8.45 hod. v budove školy, odkiaľ sa s triednymi uči-
teľmi presunú na slávnostnú sv. omšu do kostola              
sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9.00 hod. 
Žiaci 1. ročníka ZŠ (spolu s doprovodom) sa stretnú 
v budove Základnej školy o 8.00 hod., kde bude na-
sledovať ich privítanie a ďalšie organizačné pokyny. 
Po spoločnom stretnutí s triednou učiteľkou sa naši 
malí prváci spolu s rodičmi zúčastnia na slávnost-
nej sv. omši v kostole sv. Jozefa Robotníka.

Súkromná základná škola:
Zraz žiakov je o 9.00 hod. v školskej jedálni.

Mgr. Zuzana Vanková
Vedúca OSVaŠ

OZNAM
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Centrum voľného času pri-
pravilo pre deti počas let-
ných prázdnin štyri mestské 
tábory. 

Viac ako 60 detí prežilo týž-
deň plný zábavy, hier, vody, sln-
ka a nových zážitkov. Program 
bol veľmi pestrý, deti chodili ni-
elen na kúpaliská, ale spozná-
vali aj okolité mestá - Trenčín, 
Trenčianske Teplice, Nem-                                                                           
šová a Dubnica nad Váhom. 

Deti sa najviac tešili na 

hry bowling, minigolf, futbal              
a mnohé ďalšie. Už dlhoročnou 
tradíciou je noc v CVČ spojená 
so záverečnou opekačkou.         
O zábavu sa postarali nielen 
vedúce, ale i deti prispeli tan-
com, recitáciou, spevom a pes-
trým kultúrnym programom.

Deti prežili týždeň, na ktorý 
sa nezabúda. Z  tábora  si do-
mov priniesli veľa zážitkov.  

Kolektív CVČ

Detský divadelný súbor 
BEBČINA zo Základnej ume-
leckej školy Štefana Baláža 
žal v tomto roku skutočné 
úspechy. 

Po víťazstvách na krajských 
divadelných prehliadkach             
v detskej činohre a v divadle 
poézie sa zúčastnil celoštát-
nych festivalov. Na celonárod-
nom divadelnom festivale det-
skej činohry v Šali získal Cenu 
detskej poroty, Cenu primátora 

mesta Šaľa a Cenu za najlepšiu 
generačnú výpoveď. Na celo-
národnom festivale Hviezdo-
slavov Kubín získali najmladší 
členovia súboru Hlavnú cenu 
festivalu v kategórii detských 
recitačných kolektívov a diva-
diel poézie. A práve naše naj-
mladšie deti budú mesto Nová 
Dubnica reprezentovať na kon-
ci augusta na festivale Scénic-
ká žatva 2016 v Martine. 

Hoci v Novej Dubnici nemá 
divadlo až takú tradíciu ako         

v iných mestách, naši malí di-
vadelníci ukázali, že pomaly, 
ale isto sa divadlo stáva súčas-
ťou nášho mesta. Snažíme sa 
robiť aj odľahčené  predstave-
nia pre deti, ale naším hlav-
ným záujmom je robiť divadlá 
kvalitné, ktoré majú myšlienku 
a nútia rozmýšľať. Nie len divá-
ka, ale hlavne mladých hercov. 

A práve tie každoročne bo-
dujú na divadelných súťaži-
ach. Tento rok sme sa zaobe-
rali témami šikany v detskom 

kolektíve, tematikou politiky                  
a utečencov či túžby po lepšom 
živote.  A vďaka týmto témam, 
ktoré si mladí herci odžili na ja-
visku, získali nielen to, čo píšu 
osnovy literárno–dramatické-
ho odboru, ale hlavne ľudské 
hodnoty. A to je predsa dôležité.

Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno–dramatické-
ho odboru

Detský divadelný súbor BEBČINA 
najlepší na Slovensku

Leto v CVČ

Malí herci z Bebčiny oslavujú jeden úspech za druhým.
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V sobotu 13. augusta zorga-
nizovalo oddelenie kultúry 
a športu MsÚ Nová Dubnica  
autobusový zájazd do Malej 
Fatry. 

Turistická trasa začínala       
v Bielom potoku a účastníci 
prešli Nové a Horné  Jánošíko-
ve diery. Trasa nebola nároč-
ná, ale zato plná prekrásnej 
prírodnej scenérie. Presvedči-
li sme sa, že Jánošíkove diery 
patria medzi najatraktívnejšie 

turistické chodníky na Sloven-
sku. Záver prvej časti progra-
mu končil v dedinke Štefano-
vá, odkiaľ sme sa autobusom 
presunuli k lanovke do Vrát-
nej. Lákadlom jazdy kabínko-
vou lanovkou boli nádherné 
výhľady na okolité končiare.     
Z cieľovej stanice lanovky 
- Snilovského sedla - sme 
hravo zvládli vrchol Veľkého 
fatranského Kriváňa, z ktoré-
ho sme však, aj keď vo výške                                                                  
1 709 metrov, nevideli vďaka 

„padajúcim mrakom“ vôbec 
nič. Záver programu patril 
chate pod Chlebom, odkiaľ 
sme sa najedení, spokojní                    
a s dobrým medzičasom, vrá-
tili k lanovke. Po zostupe do 
Terchovej  sa mierne vyjasnilo 
a my sme sa s Malou Fatrou  
rozlúčili. 

Eva Kebísková
vedúca oddelenia kultúry
a športu

Miešaný spevácky zbor Nová 
Dubnica  sa v dňoch 24. - 27. 
júna zúčastnil spolu s po-
zvaným Trenčianskym spe-
váckym zborom rozšíreným        
o Univerzitný zbor  festivalu 
„Europeo canto corale“ v ta-
lianskom meste Soave. 
 

Dňa 23. júna sme sa vo ve-
černých hodinách vydali na 
cestu cez Viedeň a Udine do 
talianskeho Lignana, kde nám 
po prebdenej noci padlo vhod 
okúpať sa a odpočinúť si. Pri 
mori sme strávili pár hodín   
a poobede odišli do mestečka 
Soavé, ktoré sa nachádza me-
dzi mestami Padova a Verona. 
Tam nás už čakali predstavite-
lia domáceho mužského zboru 
“Cora cittadi Soave“. 

V piatok ráno nás hostite-
lia zobrali na návštevu hradu, 
odkiaľ bol krásny výhľad na 
Soave a okolie s množstvom 
viníc. Po absolvovaní prehli-
ad- ky hradu sme odišli na rad-

nicu „Palazzo del capitano“, 
kde nás prijal starosta mesta 
prof. Lino Gambaretto spolu 
so zborom  „ Pius singers“                       
z Nemecka. 

Pred náročným vystúpením  
v hlavnom programe festivalu 
sme stihli ešte navštíviť sídlo 
domáceho zboru „Vicolo cam-
panile“. Samotný festival sa 
začal o deviate hodine večer 
v prekrásnej katedrále „ San 
Lorenzo“ a uvádzal ho profe-
sor hudby na konzervatóriu 
vo Verone, Mario Lanaro. Po 
vystúpeniach domácich zbo-
rov a nemeckého zboru sme 
ako hostia predstavili náš pro-
gram, ktorý mal u obecenstva 
veľký ohlas. Na záver spoloč-
ného koncertu nám organizá-
tori odovzdali pamätné plake-
ty a so zbormi  sme si vymenili 
vecné dary. 

Touto cestou chcem veľmi 
poďakovať primátorovi mes-
ta Ing. Petrovi Marušincovi, 
prednostke Ing. Eve Lacko-

vičovej a vedúcej oddelenia 
kultúry Mgr. Eve Kebískovej 
za publikácie o Novej Dubnici, 
Trenčianskom regióne a vecné 
dary, ktoré pripravili pre sta-
rostu a zúčastnené zbory. 

V nedeľu 26. júna sme              
s veľkým úspechom odspievali 
koncert v miestnom „Dóme“ 
na svätej omši a v  pondelok, 
po rozlúčke s predstaviteľmi 
domáceho zboru, sme sa vyda-
li domov. 

Taliansky zbor absolvuje 
návštevu Trenčína začiatkom 
decembra. Jedno vystúpenie 
bude aj v Novej Dubnici. Sr-
dečne vás pozývame. 

Ešte raz ďakujeme Mest-
skému úradu Nová Dubnica za 
podporu a členom Miešaného 
speváckeho zboru za vzornú 
reprezentáciu nášho mesta na 
festivale v talianskom Soave. 

Ing. Anton Ježo     
predseda MSZ

Miešaný spevácky zbor 
znova na cestách 

S oddelením kultúry
v Malej Fatre

Vo Vrátnej doline.

Miešaný spevácky zbor pred katedrálou San Lorenzo.

DO Fénix pripravila svojim členom naozaj zábavné leto.

Koniec školy, učenia,
prišla chvíľa šantenia

Koniec školy, učenia, prišla 
chvíľa šantenia... Takto si vy-
dýchli mnohé deti na začiat-
ku prázdnin.

Aj tento rok DO Fénix v No-
vej Dubnici zorganizovala pre 
svojich  členov letný zážitko-
vo-relaxačný pobyt v dedinke 
Podkylava na ranči Kolumbia, 
kde malí i väčší „Fénixáci“ 
mohli v malebnom prostredí 
Myjavskej pahorkatiny načer-
pať veľa energie, odpočinúť 
si, otestovať svoje sily v špor-
tových súťažiach, absolvovať    
skúšku odvahy či premôcť 
samého seba na turistickom 
výlete.

Posedenie pri ohníku, ope-
kačka, súťaž o najlepšieho 
zabávača či diskotéka, patria 
k tradičných aktivitám, ktoré 
nesmú chýbať a ani nechýba-

li. Taktiež  si mohli vyskúšať 
jazdenie na koníkoch pleme-
na Paso Fino pochádzajúcich                                                              
z Kolumbie. Na ranči sa na-
chádzajú okrem koníkov aj 
ďalšie zvieratká – pštros Emu, 
orol skalný, papagáje, puma 
americká, kozičky a ďalšie,                             
s ktorými majiteľka, Zuzka 
Šimonová, ochotne deti zozná-
mila a porozprávala im o vy-
tváraní vhodných podmienok 
pre život týchto zvierat v za-
jatí. Spestrením bola aj burza 
sladkostí a suvenírov, kde si 
maškrtné jazýčky mohli po-
tešiť sladkosťami, ktoré si na-
kupovali za získané fénixácke 
Eurá z jednotlivých súťaží. 

Pobyt na Ranči sme si 
spríjemnili prechádzkami 
po okolitej prírode, kúpaním                          
v neďalekom Agropenzióne, 
na blízkej farme Charolai sme 

mali možnosť vidieť zaujímavé 
plemeno hovädzieho dobytka   
a pre nás zvláštne plemeno 
ošípaných – mangalice. Výbor-
ná bola zábava s kamarátmi, 
ktorí trávili prázdniny v tom-
to areáli. Zážitkom, na ktorý 
sa bude dlho spomínať, určite 
bude návšteva „Farmy ETEL-
KA“ a stretnutie so známym 
televíznym farmárom Marti-
nom. Plavba loďou po Sĺňave   
a prechádzka v kúpeľnom par-
ku v Piešťanoch patrili k ďal-
ším príjemne stráveným dňom 
na pobyte.

Súčasťou pobytu boli aj 
večerné besedy o detskej or-
ganizácii Fénix, jej poslaní 
a možnostiach, ktoré svojim 
členom ponúka. Pre viacerých 
nových aj starších členov bolo 
zaujímavé vypočuť si  a poroz-
právať sa o možnostiach aktív-
neho členstva v organizácii.

Účastníkmi pobytu boli aj 
deti, ktoré boli prvýkrát niekde 
bez rodičov - boli to naši naj-
mladší členovia a zvládli to na 
výbornú. Mnohí si na pobyte 
našli nových kamarátov a dr-
žíme palce, aby im tieto pria-
teľstvá vydržali čo najdlhšie.

Toto všetko sme však moh-
li zrealizovať vďaka podpore 
ľudí, ktorým deti nie sú ľahos-
tajné. Ďakujeme  mestu Nová 
Dubnica za fi nančný príspevok 
a za podporu DO Fénix, vede-
niu ZŠ Janka Kráľa a vedeniu 
SZŠ v Novej Dubnici za pomoc 
pri organizácii pobytu.

Miroslav Zavacký
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LA GIOIA                                                                                                                                                                                         
Piatok 14. októbra o 19.00 hod.
kino Panorex 
     

La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú popu-
lárne piesne v štýle bel canto. Repertoár tvoria nielen skladby 
svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy zná-
mych slovenských a českých hitov. Hosť programu: Ivanka Ba-
gová, víťazka súťaže Hlas Česko – Slovensko. Vstupné: 12 eur.

TO NAJKRAJŠIE OD KOLLÁROVCOV
Štvrtok 24. novembra o 18.00 hod.
kino Panorex 
        

Kapela Kollárovci je originálnym zoskupením mladých, talen-
tovaných 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. Zoskupenie kapely tvoria piati čle-
novia, z toho traja sú bratia Kollárovci. Pestré je aj nástrojové 
obsadenie: husle, kontrabas, soprán a alt saxofón, cimbal, akor-
deón, bicie. Vstupné: 10 eur.

Simona Stašová v Novej Dubnici! 

DROBEČKY Z PERNÍKU
5. septembra 2016 o 19.00 hod.
Kino Panorex Nová Dubnica

V hlavnej úlohe SIMONA STAŠOVÁ. Niekoľko bežných život-
ných situácií, ktoré musí riešiť alkoholička práve prepustená                     
z liečebne, jej neplnoletá dcéra a stále neúspešný herec, ča-
kajúci na príležitosť, ktorá neprichádza. Tragikomický príbeh                                                                                                
s koncom plným nádeje. Simona Stašová získala cenu THÁLIE  
za mimoriadny ženský javiskový výkon za úlohu Evy Mearovej.
Vstupné: 14 eur.

JADRAN ŠOU ALEBO ŠLÁGER PARÁDA
Zábavný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším  
Nedeľa 23. októbra o 15.00 hod.
kino Panorex

Účinkuje populárna spevácka dvojica jadranských piesní, šlág-
rov a ľudových piesní Martin Jakubec a Božanka.
Program je určený pre seniorov zadarmo, miestenky si môžete 
vyzdvihnúť na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica od 
20. septembra.  

Nový program SMEJKA A TANCULIENKY!
ČÁRY MÁRY FUK
Utorok 15. novembra o 17.00 hod.
kino Panorex 

Smejko a Tanculienka  s novým programom Čáry Máry Fuk, na 
ktorom zažijete tie najlepšie pesničky z DVD Čáry Máry Fuk. 
Okrem rozprávkových pesničiek si prídu na svoje aj tí úplne 
najmenší chrobáčikovia s pesničkami  Nonono tytyty, Hej rup, 
do toho, Hádaj hádaj... a s novinkou Šmucko Knofl ík. Na záver 
Smejko a Tanculienka vyčarujú  mini diskotéku s tanečnými  
peckami ako Drobec, Kačací tanec, Boxerista a Máme tu leto. 
Vstupné: 7 eur. 

FARMÁRSKE TRHY, TRHY REMESIEL
Prírodné šťavy, medovníky, lokše, domáce džemy, sušené ovocie, textilné výrobky, fujary, píšťaly, plechové 
zvonce, háčkované výrobky, pletenie z papiera, prírodná kozmetika, riasenie krojov, pletenie na krosnách, 
ručne maľované sklo a drevo.

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE DŇA MESTA NOVÁ DUBNICA, koncert hudobnej skupiny Duo M     

NAJ PSÍK – prezentácia (každý majiteľ je zodpovedný za svojho psa, priveďte iba zvládnuteľných psíkov)
Predvádzanie psíkov, ukážky profi  kynológov, vyhodnotenie Naj psíka. 

DIVADLO BEZ OPONY – ČERVENÁ ČIAPOČKA – Ako vlka rozboleli zuby 

KONCERT FUNNY FELLOWS
Najveselší koncert s prvkami humoru a kabaretu. Zaznejú slávne, ale aj zabudnuté hudobné melódie v do-
bovom prevedení. Originálne kostýmy, účesy, hudobné nástroje, tanečné kreácie. Sladké máš ústa, Život je 
jen náhoda, Jaj Zuzka, Zuzička, Meckie Messer, Caravan, Bie mir mist du schon vás pobavia a rozveselia!    

TANEČNÁ ŠKOLA S LT – LEN TANEC  

AKORDEÓNOVÝ SÚBOR AURA – ZUŠ Dubnica nad Váhom 

GLADIÁTOR REVIVAL - koncert   

MICHAL DAVID REVIVAL - koncert

OHŇOVÁ ŠOU

10.00 - 18.00

10.00 - 12.00

13.00 - 15.00

15.00 - 15.45

16.00 - 17.30

17.30

18.30

19.00

20.00

21.00

Tvorivé dielne
Súťaže s pozemnými hokejistkami
Prezentácia Dobrovoľného hasičského zboru a  raketomodelárov  
Chodúľové divadlo VEĽKÁ RODINKA 
Veľkí rodičia s nezbednými deťmi v obrovskom kočíku a na veľkej 
trojkolke sa vybrali do ulíc. Uvidíte, čo môže zažiť veľká rodinka             
v našom malom meste. Každé stretnutie s veľkou rodinkou je jedi-
nečným zážitkom.

bungee trampolína,
nafukovací hrad,
šmýkačka,
vodné bubliny,
maľovanie na tvár,
historický kolotoč

Podujatie podporil:

Informácie o podujatí: oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, kl. 110, mail: kebiskova@novadubnica.sk 

10.00 - 17.00
15.00
17.00

11.00 - 16.00

Piatok 9. septembra

Sobota 10. septembra - Mierové námestie

Sobota 10. septembra - Mierové námestie - sprievodný program Atrakcie:

19.00 hod. terasa pri Mestskej knižnici - KONCERT SKUPINY 3D BAND
Kapela hrá výhradne vlastnú tvorbu. Má pomerne rozsiahly repertoár - od  pomalých baladických piesní, po rýchle fl amen-
cové skladby. Čerešničkou na torte sú bluesové piesne so sprievodom fúkacej harmoniky a skladieb jazzového charakteru. 
Pomerne široké hudobné zameranie skupiny je dôsledkom zhudobňovania básní a snahou o vhodné hudobné vyjadrenie 
textu. Príďte si vychutnať jedinečnú atmosféru prvého balkónového koncertu, o dobré víno bude postarané!

9. - 10. septembra 2016

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

Nová Dubnica žije kultúrou

NENECHAJTE SI UJSŤ! Dni mesta
Nová Dubnica



Múzejná Viedeň – zájazd oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica - Streda  26 . októbra - odchod 06.00 hod. 

Dňa 26. októbra je deň rakúskeho štátneho sviatku a  takmer všetky štátne múzeá sú  zdarma alebo s výraznými zľavami, súkromné umelecké 
zbierky za znížené vstupné. V meste je možné zúčastniť sa bohatého kultúrneho programu, prebiehajúceho priamo v uliciach mesta, k dispo-
zícii je množstvo stánkov s občerstvením a suvenírmi.
V cene 22 eur je zahrnutá doprava a sprievodca. V cene nie je zahrnuté poistenie! Možnosť poistiť sa cez oddelenie kultúry v sume 1.08 eura.

Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Nina Trokanová, Lola Švecová, Ondrej Gašparík, Matúš Ce-
lec, Konštantín Pacek, Nina Bašová, Liliana Lašová, Timea 
Švecová

Na spoločnej ceste životom:
Jozef Ševčík – Zdenka Riečická, Milan Guliš – Ivana Vlasatá, 
Martin Medek – Martina Mahdalová, Anton Trenčan – Sabí-
na Kopecká, Miloš Luščík – Bc. Linda Fajnorová,
Marek Živčic – Kristína Masláková

Smútime:
Ing. Milan Horňáček, Vendeín Rendek, Ing. Pavol Múčka, 
Krista Vaňková, Mária Habšudová, František Gábor, Jozef 
Poláček, Jozef Nemček, Ladislav Bicskey, Vilma Baxová, 
Antonín Kňažek, Ing. Augustín Bojkovský, Mária Mehešová, 
Oliver Lipták

Spoločenská kronika

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Jozef Pružinec
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary rodine, suse-
dom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 6. júla zú-
častnili na poslednej rozlúčke s mojím manželom, 
otcom, dedkom a krstným otcom Jozefom Pružin-
com. Zároveň sa chcem poďakovať pánovi kaplá-
novi Petrovi Šinčíkovi za obrad, tiež pani Vranovej 
a pracovníkom pohrebnej služby Miroslava Kon-
dela za peknú a dôstojnú rozlúčku. Ďakujú man-
želka, synovia s rodinami a ostatná rodina.

Ing. Milan Horňáček
Ďakujem za účasť a kvetinové dary všetkým, ktorí 
sa prišli dňa 18. júla rozlúčiť s mojím manželom 
Ing. Milanom Horňáčkom. Zároveň ďakujem          
p. Helene Vranovej a pohrebnej službe STYX za 
dôstojnú rozlúčku, ktorou ho vyprevádzali na po-
slednej ceste. Ďakujú manželka Mária a ostatná 
rodina. 

Ing. Pavol Múčka
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary rodine, 
susedom, priateľom, známym a kolegom z práce, 
ktorí sa dňa 20. júla prišli rozlúčiť s naším synom          
Ing. Pavlom Múčkom. Taktiež ďakujeme p. Vrano-
vej a p. Dvorskému za dôstojnú rozlúčku. Ďakujú 
rodičia. 

Zdenka Mojteková
Dňa 21. augusta uplynul rok, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mama a babka Zdenka Moj-
teková. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu                          
s nami tichú spomienku. S láskou spomínajú dcé-
ry Zdenka, Alenka a Lenka s rodinami. 

Pavol Dušička
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku                   
v duši. Dňa 9. augusta uplynuli štyri roky, čo nás 
navždy opustil drahý manžel, otec a dedko Pavol 
Dušička. S láskou spomíname. 

Milan Kyselica
Čas akoby sa zastavil a bolesť v srdci vrytá, len 
spomienka nám zostala, je v našich srdciach 
skrytá. Dňa 29. augusta uplynulo 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš drahý otec, dedko a pradedko 
Milan Kyselica. S úctou spomínajú dcéra a syn              
s rodinami.

Ing. Juraj Benčík
Dňa 9. augusta uplynuli dva roky, odkedy nás 
opustil manžel a otec Ing. Juraj Benčík. Smútok         
a žiaľ v srdci máme, na teba s láskou spomíname. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s pria-
teľkou a ostatná rodina, priatelia a známi.

Jozef Straňovský
V mesiaci júl uplynulo osem rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš manžel, otec a švagor Jozef 
Straňovský. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu                      
s nami tichú spomienku. Spomína celá rodina.

Blažena Jaseňová
Na krídlach anjela vzlietla v diaľ, necíti bolesť, už necíti žiaľ. Necí-
ti života bolestné muky, tam niekde v diaľke ju objali Pánove ruky.                         
A trpkosť osudu, tá ju už nemučí, našla pokoj v nebeskom náručí. Dňa                    
14. augusta sme si pripomenuli šesť rokov, čo nás opustila naša milo-
vaná sestra, dcéra a mama Blažena Jaseňová. S láskou v srdci na ňu 
spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami. 

Karol Baláž
Dňa 6. augusta uplynuli dva roky, odkedy nás na-
vždy opustil manžel, otec a dedko Karol Baláž. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Spomína celá rodina.

Koloman Púdelka a Anna Púdelková
Dňa 10. apríla uplynulo 19 rokov a  8. decembra 
uplynie deväť rokov, odkedy nás navždy opustili 
naši milovaní rodičia a starí rodičia Koloman Pú-
delka a Anna Púdelková. Kto ste ich poznali, ve-
nujte im spolu s nami tichú spomienku. Spomína 
celá rodina.

Štefan Vlasko
Dňa 28. augusta sme si pripomenuli nedožitých 
80 rokov nášho milovaného manžela, otca a ded-
ka Štefana Vlaska. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. Spomínajú manželka, deti s ro-
dinami.

Miroslav Böhm
Dňa 15. augusta uplynulo 15 rokov, čo nás navždy 
opustil láskavý manžel, otec, starý otec Miroslav 
Böhm. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spom-
ienku. Za spomienku ďakujú manželka a synovia 
s rodinami.

Ladislav Gallo
Z tvojich očí žiarili láska a dobrota, budeš nám 
chýbať do konca života. Lebo neumiera ten, kto 
žije v našich srdciach. S veľkou a neutíchajúcou 
bolesťou v srdci sme si 24. augusta pripomenuli 
prvé výročie od chvíle, kedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, ocko, svokor, dedko a pra-
dedko Ladislav Gallo. S láskou spomínajú manžel-
ka, syn a dcéra s rodinami.

Emília Kollárová
Dňa 1. augusta uplynuli tri roky, odkedy nás na-
vždy opustila mama a stará mama Emília Kolláro-
vá. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujú dcéra a vnučka.

Zdenka Budjačová
Dňa 8. septembra uplynie šesť rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša drahá manželka, mama a 
stará mama Zdenka Budjačová. Aj keď si odišla, 
niet ťa medzi nami, ale v našich srdciach žiješ 
stále s nami. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku. S láskou spomína celá rodina. 
 
František Mičiak
Dňa 26. augusta uplynulo 25 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý 
otec František Mičiak. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou spomínajú manžel-
ka Emília, syn Miroslav, dcéra Danka a vnučka 
Katarína.

Tomáš Šimanský
Dňa 12. augusta uplynuli dva roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn Tomáš Šimanský vo veku 
34 rokov. S úctou a láskou spomínajú rodičia, brat, 
priatelia a známi.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 22. júla oznámil v čase       
o 08.28 hod. obyvateľ mesta Nová 
Dubnica, že pri potravinách na 
Mierovom námestí vykonáva 
verejnú zbierku osoba, ktorá na 
takúto činnosť nemá príslušné 
povolenie. Po príchode na mies-
to hliadka zistila, že sa jedná         
o muža z okresu Topoľčany, 
ktorý uviedol, že ho tam poslal 
jeho nadriadený. Preverením na 
mieste bolo zistené, že potreb-
ným povolením na takúto čin- 
nosť osoba nedisponovala, čím 
sa dopustila priestupku a vec 
bola riešená v blokovom konaní.

Dňa 26. júla bolo v čase o 01.55 
hod. v lokalite Dlhé diely zistené 
parkovanie motorového vozidla 

vo vzdialenosti kratšej ako 5 m 

pred priechodom pre chodcov     

a navyše v križovatke. 

Pri nasadzovaní technického 

prostriedku na zabránenie od-

jazdu motorového vozidla sa 

otvorili bočné posuvné dvere, 

pričom z vozidla vyšiel jeho ma-

jiteľ. Uviedol, že doviezli drevené 

dosky na stavbu, spia s kolegom 

v aute a strážia naložený materi-

ál na prívesnom vozíku a vozidlo. 

Vodič odmietol zaplatiť uloženú 

blokovú pokutu a k hliadke sa 

neslušne správal. Vec bola po-

stúpená na riešenie Policajné-

mu zboru.

Pozvánka na zájazd - Múzejná Viedeň - 26. októbra 2016

Z bloku mestskej polície
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Počas víkendu 7. a 8. mája 
2016 sa v Mestskej športovej 
hale v Dubnici nad Váhom 
konali Majstrovstvá SR vo 
fl orbale v kategórii Starší 
žiaci U15. Celé podujatie or-
ganizoval fl orbalový klub ŠK 
Victory Stars Nová Dubnica, 
ktorý v dubnickej hale pravi-
delne trénuje aj usporadúva 
zápasy.

Majstrovstiev sa zúčastnilo  
8 najlepších tímov Slovenska.
Na slávnostnom otvorení sa     
k prítomným hráčom a fanúši-
kom prihovoril primátor Novej 
Dubnice Ing. Peter Maruši-
nec, ktorý okrem povzbudenia 
hráčov vhodil symbolické bully 
do prvého vzájomného zápasu.

V priebehu dvoch dní odo-
hrali mladí fl orbalisti 20 zá-
pasov, v ktorých prezentovali 
svoje zručnosti, hráčsky talent 
a natrénované herné kombi-
nácie. 

Bez prehry sa do fi nále 
prebojovali tímy ATU Košice                            
a FBC Snipers BA, ktoré                                                
v hlavnom hracom čase pred-
viedli rovnocenný zápas ukon-
čený remízou. Predĺženie 

trvalo len 10 sekúnd, keď po 
rozohrávke bratislavskí Sni-
peri strelili súperovi gól, a tým 
ukončili celé majstrovstvá.

Konečné poradie: 1. mies-
to FBC Snipers Bratislava /                          
2. miesto ATU Košice / 3. mies-
to FBC Trenčín.

Domáce družstvo skončilo 
na 7. mieste. Chlapci bojova-
li zo všetkých síl, nezľakli sa 
ani silnejších súperov, avšak 

nepresné strely na bránu, zby-
točné vylúčenia a chyby  ich 
pripravili o cenné body a lep-
šie umiestnenie.

V novej sezóne 2016/2017 
fl orbalový klub ŠK Victory 
Stars zakladá družstvo v ka-
tegórii  Staršia prípravka U11 
pre chlapcov a dievčatá  naro-
dených v rokoch 2006 - 2009.

Radi by sme privítali nových 
nadšencov, ktorým sa tento 

šport páči a chceli by sa mu 
pravidelne venovať. Bližšie in-
formácie na tel. č. 0902 957 900.

Všetkých priaznivcov ča-
káme na otvorení sezóny dňa 
30. augusta 2016 o 14.30 hod. 
v Mestskej športovej hale               
v Dubnici nad Váhom.

ŠK Victory Stars
Nová Dubnica

Po minuloročnom fi nále sa     
v sezóne 2015/2016 predsta-
vilo KSD v 28 zápasoch Tren-
čianskej hokejbalovej ligy. 
Prvé zápasy odohrali hokej-
balisti v oklieštenej zostave, 
no s počtom kôl narastal 
aj počet hráčov, celkovo až        
29 vynikajúcich hráčov tvo-
rilo súpisku, z ktorých 25 za- 
siahlo do zápasov. 

Priestor dostali hlavne 
mladší (Lukáš Gavenda, Kris-
tián Vavro, Jozef Ševčík, Ľu-
boš Migo, Milan Gramblička 
ml.), no do mužstva sa poda-
rilo pritiahnuť na striedavý 
štart aj hráčov Slovenskej ho-
kejbalovej extraligy (M. Mišo-
vec, M. Kyselica, P. Doskočil), 
či samotného trénera ŠK 98 
Pruské (M. Gregorík). 

Cieľom pred sezónou bolo 
získať majstrovský titul. Po 
jesennej časti fi gurovalo KSD 
na 3. mieste v tabuľke, no po 
slabšej jarnej časti skončilo po 
základnej časti na 4. mieste. Vo 
štvrťfi nále  dostali Novodub-
ničania húževnatého súpera                                                              
z 5. miesta STAP Trenčín,           
s ktorým si poradili 2:0 na zá-
pasy. 

V dramatickom semifi ná-
le nastúpilo KSD proti tímu 
hokejistu R. Tybora - Vegeta 
Youngs Trenčín (2. po zákl. 
časti). Postup do fi nále speča-

tili hráči KSD až v rozhodujú-
com piatom zápase. Vo fi nále 
sa stretlo KSD opäť po roku 
s mužstvom Falcons Trenčín, 
za ktorého hrali zväčša ešte 
aktívni hokejisti. Súper bol na 
konci každého zápasu vo fi ná-
le na tri zápasy šťastnejší, na-
koľko sa mu podarilo v prvom 
a treťom zápase vyhrať zápas 
nad KSD po samostatných ná-
jazdoch (4:5 t.s., 2:3, 2:3 t.s.).

Napriek nesplneniu pred-
sezónneho cieľa, hráči KSD 
nevešajú hlavy a pokúsia sa       
o zisk titulu majstra ligy v ďal-
šom súťažnom ročníku.

V termíne 16. – 17. januára 
2016 sa KSD Nová Dubnica        
v doplnenom zložení (10+6 
hráči ŠK 98 Pruské) zúčastnili 
na IV. ročníku hokejbalového 
turnaja Flames cup 2016 v Ga-
jaroch. V konkurencii 24 tímov, 
medzi ktorými boli aj extrali-
gové mužstvá, si Novodubni-
čania odniesli zlaté medaily   
(1. miesto). 

Na konci júna reprezento-
vali títo hráči z výberu Tren-
čianskej hokejbalovej ligy -                                 
M. Vozár, T. Nechala, V. Satina, 
L. Maděra, M. Mišovec, M. Ky-
selica, P. Doskočil pod hlavič-

kou „Slovenský Orol 
Trenčín“ na precíznom hokejba-
lovom turnaji Országh cup 2016                                                                                                                   
v Banskej Bystrici. V početnej 
konkurencii obsadili 6. miesto. 

Hráči KSD Nová Dubnica 
žali úspechy aj v individuál-
nych oceneniach udeľovaných 
pri príležitosti vyhodnotenia 
súťažného ročníka 2015/16, 
kde najlepším hráčom sa stal 
Milan Vozár a najlepším hrá-
čom do 20 rokov Lukáš Gaven-
da.                          

Rastislav Uhlík

Novodubnickí fl orbalisti
na Majstrovstvách SR 

Hokejbalový klub KSD Nová
Dubnica opäť strieborný 

Starí páni z Kolačína 
porazili Výber mesta 
Nová Dubnica 3:2
V sobotu 20. augusta sa už 
tradične stretli pri hodovom 
futbalovom zápase tí naj- 
odvážnejší z obce Kolačín 
a mesta Nová Dubnica. Zá-
pas sa niesol v priateľskom 
duchu a napriek horúcemu 
počasiu ho hráči zvládli vý-
borne.

O tretej poobede proti 
sebe nastúpili na futbalovom 
ihrisku v Kolačíne Starí páni                  
z Kolačína a Výber mesta Nová 
Dubnica. Česť Novej Dubnice, 
okrem iných, hájili aj primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec 

a zástupca primátora Bc. Pa-
vol Pažítka. Obrovské úsilie              
a snahu vyhrať preukázali obe 
mužstvá. Víťazstvo však nako-
niec skončilo v rukách Starých 
pánov z Kolačína. 

„Myslím si, že zápas bol 
slušný, odohraný s ľahkosťou 
a hlavne neboli žiadne zrane-
nia. Teším sa na ďalší ročník!“, 
zhodnotil na záver zápas pri-
mátor. 

Víťazom srdečne gratuluje-
me a na budúcoročný zápas sa 
už tešíme aj my.

-ks-

Horný rad zľava: Rastislav Uhlík, Adam Husár,  Milan Gramblička ml., Juraj Rehák, Tomáš
Nechala, Kristián Vavro, Branislav Jaško, Andrej Zloch, Martin Valášek a Peter Doskočil.
Dolný rad zľava: Mário Luljak, Milan Vozár, Tomáš Ondrejíčka, Michal Mišovec.

Výber mesta Nová Dubnica na čele s primátorom.

Tohtoroční víťazi - Starí páni z Kolačína.
Talentovaní novodubnickí fl orbalisti.


