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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Mimoriadne rokovanie 
mestského zastupiteľstva

Mestský úrad Nová Dubnica oznamuje občanom, podnika-
teľom a spoločnostiam,  že k 1. januáru 2016 bude zrušený 
bežný účet mesta, vedený v Prima banke Slovensko, a.s., čís-
lo účtu 4408752001/5600. 
Pre zasielanie platieb dane z nehnuteľnosti, prenájmov             
a ostatných úhrad bude od 1. januára 2016 platný účet ve-
dený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: 
4021462456/7500, IBAN: SK 25 7500 0000 0040 2146 2456. 

ZMENA ČÍSLA ÚČTU MESTA!

Dňa 18. novembra sa v za-
sadacej miestnosti mest-
ského úradu Nová Dubnica 
uskutočnilo mimoriadne 
rokovanie mestského zastu-
piteľstva. Rokovanie sa týka-
lo najmä určovania názvov 
nových ulíc v priemyselnej 
zóne Hliny.

Názvy ulíc pre mestskú časť 
Hliny

V roku 2015 sa začalo s vý-
stavbou priemyselných objek-
tov v urbanistickom okrsku H 
– Hliny. Z dôvodu skolaudova-
nia jedného z priemyselných 
objektov bolo, v súlade s vy-

hláškou č 31/2003 Z.z., ktorou 
sa ustanovujú podrobnosti        
o označovaní ulíc a iných ve-
rejných priestranstiev, v tejto 
lokalite nutné určiť názvy no-
vovybudovaných komunikácií. 
V pôvodnom návrhu predlo-
ženom na mestskom zastupi-
teľstve boli názvy Ulica prie-
myselná a Ulica na Hlinách. 
Na zastupiteľstvo bol pozva-
ný aj pracovník oddelenia 
VÚPaD, aby objasnil, čo všet-
ko v súčasnosti musí obsaho-
vať názov ulice. 

(pokračovanie na 2. strane)

Milí spoluobčania,

hovorí sa, že Vianoce sú sviatky pokoja, lásky, porozumenia a mieru. V dnešnej dobe, zmietanej konfl iktami a strachom                    
z neznámeho, je význam týchto čarovných sviatkov ešte dôležitejší. Zastavme sa preto na chvíľu a zabudnime na všetky starosti           
a obavy. Strávme čas s rodinou, priateľmi a ľuďmi, ktorí nás dokážu rozosmiať. Spomeňme si na tých, ktorí už nie sú medzi nami, 
ale stále žijú v našich srdciach. Prežime naplno každý jeden sviatočný deň a všetko, čo k tomu patrí. Zaspievajme si koledy, 
pozerajme vianočné rozprávky, vychutnajme si tú radosť v očiach našich detí...

Milí priatelia, dovoľte mi, aby som vám pri tejto príležitosti vyjadril svoju vďaku.  Za trpezlivosť a dôveru, ktorú ste nám preja-
vili, za vašu každodennú prácu a za vašu priazeň. Zároveň by som sa rád poďakoval svojim kolegom na mestskom úrade za ich 
celoročnú tvrdú prácu. Moja vďaka patrí aj všetkým organizáciám a školským zariadeniam a v neposlednom rade poslancom 
mestského zastupiteľstva za ich spoluprácu. 

Prajem vám krásne a nezabudnuteľné vianočné sviatky. Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Vynovené ihrisko pre deti
V Kolačíne pribudnú na detskom ihrisku nové prvky na hranie.
Viac sa dočítate na strane 2.

Najkrajšie sviatky prichádzajú! 
Pripravili sme pre vás špeciálnu vianočnú prílohu!
Viac na strane 5.

Mikulášsky turnaj prípraviek
Malí futbalisti dokázali, že si sladkú odmenu naozaj zaslúžia.
Prečítajte si na strane 8.
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Nové ihrisko pre deti
v Kolačíne

Otvorená nocľaháreň 

Rekonštrukcia rozvodov tepla sa končí

V decembri tohto roka pri-
budnú na detské ihrisko          
v Kolačíne na križovatke ulíc 
Slobody a Družstevná nové 
prvky na hranie detí všet-
kých vekových kategórií. 

Pre tie najmenšie to bude 
domček so šmýkačkou  s výš-
kou dopadu do 1 m, pružinová 
a prevažovacia hojdačka. Tých 
väčších zasa obohatí ihrisko 
zostava domčekov so šmý-
kačkou, rebríkom, šplhacou 
rampou a šplhacou sieťou, 

lanovým mostom a horole-
zeckou stienkou. Doplnenie 
ihriska  novými certifi kovaný-
mi prvkami v celkovej hodnote                                                                     
8 600 € už bolo naozaj potreb-
né, staršie prvky boli v nevy-
hovujúcom technickom stave. 
Veríme, že deti  využijú toto 
ihrisko  s radosťou a bez zra-
není, a takisto bez poškodzo-
vania týchto prvkov, aby  im 
vydržalo čo najdlhšie.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. život. prostredia

Mesto Nová Dubnica od         1. 
decembra 2015 do 31. marca 
2016 sprevádzkuje nocľa-
háreň pre ľudí bez domova, 
ktorá sa otvára v bývalej zá-
kladnej umeleckej škole na 
adrese Sad Duklianskych 
hrdinov 88/10, Nová Dubnica. 

Nocľaháreň poskytuje pod-
mienky pre uspokojenie zá-
kladných životných potrieb pre 
cca pätnásť ľudí bez domova. 
Okrem možnosti prespania                                 
(v čase od 19.00 hod. večer do    
7. hod. ráno)  tu môžu získať 
ošatenie, hygienické a zdra-
votné potreby, čaj a jedno tep-
lé jedlo denne. Klientom tiež 
zabezpečujeme sociálne pora-
denstvo.

Počas pracovného týždňa 
klientom zabezpečujeme obe-
dy zo školskej jedálne Základ-
nej školy J. Kráľa a školskej 
jedálne zo Spojenej školy sv. J. 
Bosca Nová Dubnica a cez ví-
kendy a sviatky varí pre nich 
službukonajúci zamestnanec. 
S oblečením nám pomáha 

zberný dvor, kam môžu všetci 
Novodubničania priniesť ne-
potrebné šatstvo a pomôcť tak 
ostatným. Hygienu udržiava-
me aj vďaka praniu ošatenia 
pre klientov.  

Nocľaháreň slúži prednostne 
obyvateľom s trvalým pobytom 
v našom meste. Medzi ďalšie 
kritériá príjmu patrí hmotná 
alebo sociálna núdza, vyhovuj-
úci zdravotný stav (bez prenos-
ných ochorení), schopnosť sa 
pohybovať a postarať sa o seba. 
Ubytovanému pridelíme pri 
nástupe konkrétne lôžko a do 
zariadenia si môže priniesť len 
najnutnejšie osobné veci. Služ-
by môžeme odmietnuť osobám, 
ktoré sú pod vplyvom alkoholu, 
alebo iných omamných látok, a 
ktoré sa odmietnu  podrobiť hy-
gienickej očiste, alebo osobám, 
ktoré boli vylúčené zo zariade-
nia pre závažné porušenie pre-
vádzkového poriadku. 

Mgr. Zuzana Vanková
Vedúca sociálnych vecí
a školstva

Rekonštrukcia rozvodov        
v meste Nová Dubnica je        
v záverečnej fáze realizácie. 
Za šesť mesiacov sa nám 
podarilo zrealizovať takmer       
9 km trás tepelných rozvo-
dov, čo predstavuje dĺžku 
takmer 18 km potrubí. 

Na základe prepočtov 
projektantov, po úplnom 
sfunkčnení nových tepelných 
rozvodov sa výrazne znížia 
tepelné straty a zvýši sa bez-
pečnosť dodávky tepla pre od-
berateľov tepla v meste Nová 
Dubnica. Podľa vyjadrenia ge-
niálneho projektanta, taký veľ-
ký rozsah v priebehu jedného 
roka nebol v žiadnom meste                                          
v SR uskutočnený. Pôvodne 
sme plánovali zrealizovať re-
konštrukciu rozvodov v prie-
behu rokov 2014 a 2015. Avšak 
neočakávané problémy spô-
sobili posunutie začiatku rea-
lizácie výstavby až na mesiac 
júl tohto roku. Napriek veľmi 
krátkemu času na výstavbu 
nám dodávateľské fi rmy pri-                          
sľúbili ukončenie prác do kon-
ca tohto roku.

Pred začiatkom rekonštruk-
cie sme si boli vedomí rizík, 
ktoré mohli nastať pri kolízi-
ách s jestvujúcimi inžiniersky-
mi sieťami a ich nepresným 
výškovým a polohovým zame-
raním.  Tieto kolízie veľakrát 
vyvolali zmenu výšky už zre-
alizovaných trás tepelných 
rozvodov, čo nám spôsobilo 

zdržanie prác, a tým sklz opro-
ti pôvodnému harmonogramu.  
Takáto situácia nastala aj po-
čas terajšej realizácie prepoja 
od pošty na Trenčianskej ulici 
pred predajňou CBA. Bagrista 
odhalil nevytýčený kábel vyso-
kého napätia. Kábel  je uložený 
v rozpore s predpismi priamo 
na betónovom kryte kanála te-
pelných rozvodov.  Po prvotnej 
obhliadke pracovníkmi SSE-
-D sme boli informovaní, že 
kábel je nefunkčný a môžeme 
ho odstrániť. Následne bola 
táto informácia dementovaná. 
Našťastie nedošlo medziča-
som k prerušeniu tohto kábla. 
V čase písania tohto článku 
ešte stále nebolo pracovníkmi 
SSE-D zistené, či sa jedná                          
o funkčný kábel, alebo ide               
o nefunkčný a odpojený kábel 
od vysokonapäťového vedenia. 
Táto skutočnosť nám spôso-
buje niekoľkodňové zdržanie          
v postupe plánovanej výstavby. 
Podobných situácií aj s prevá-
dzkovateľmi iných inžinier-
skych sietí bolo  viacero. V tak 
krátkom čase výstavby tvorili 
veľkú časť zdržania postupu 
prác a sklzov oproti plánova-
ným čiastkovým termínom 
ukončenia jednotlivých etáp 
rekonštrukcie. S možnosťou 
výskytu týchto okolností sme 
však počítali a boli sme pripra-
vení kompenzovať a dobehnúť 
časový sklz výstavby, ktorý 
spôsobili.

S čím sme však nepočítali 

bolo zdržanie z dôvodu bráne-
nia inštalácie technológie OST 
v obytnom súbore E1. Niektorí 
zástupcovia vlastníkov bytov 
bránili v inštalácii technológie 
OST práve v obytnom súbore 
E1 a v budovách, ktorým re-
konštrukcia prinesie najväčší 
úžitok a najväčšie zníženie 
strát. Množstvo podaných 
podnetov na rôzne kontrolné 
orgány spôsobili niekoľkotýž- 
dňové sklzy vo výstavbe. 

V časovom harmonograme 
výstavby rozvodov sme počí-
tali s tým, že potrubia budú 
položené do konca mesiaca 
október. V priebehu mesiaca 
november mali prebiehať už 
len terénne úpravy. Z vyššie 
uvedených dôvodov tento ter-
mín nie je možné splniť. 

Okolnosti, ktoré spôsobujú 
sklz vo výstavbe, majú priamy 
vplyv na fi nálnu úpravu rekon-
štrukciou dotknutých území. 

Vedenie spoločnosti Termo-
nova a.s. si je vedomé, že stále 
prebiehajúce práce spôsobujú 
nepríjemnosti a zníženie kva-
lity života obyvateľov mesta 
Nová Dubnica. Najkritickejšia 
situácia je v obytnom súbo-
re C1. Úprimne nás to mrzí                                                                 
a ospravedlňujeme sa aj za 
sklzy, ktoré sme nemohli 
ovplyvniť. Vyvinieme maximál-
ne úsilie, aby sa situácia do vi-
anočných sviatkov zlepšila.

Štefan Smrekovský
predseda predstavenstva
spol. Termonova

Otváracie hodiny MsÚ
počas vianočných sviatkov

Mestský úrad v Novej Dubnici
oznamuje všetkým občanom a klientom,

že v dňoch:

23. 12. 2015 (streda)
a 31. decembra 2015 (štvrtok)

bude pre verejnosť zatvorený. 

V prípade potreby overenia podpisu
alebo kópie úradného dokumentu

sa môžete obrátiť na:

Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej
(042/ 44 20 398)

alebo Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej
(042/ 44 25 484).

Zabezpečenie pohrebu:
Pohrebné náležitosti vyriešite

v pohrebných službách:

M. Kondel (042/ 44 34 236, 0905/ 991 398)
alebo Anton Dado (042/ 44 21 949, 0904/ 504 498)

Pri občianskych pohreboch kontaktujte
p. Vranovú (0917/ 273 675)

Pri cirkevných pohreboch sa obráťte
na farský úrad (042/ 44 31 053)

V inom závažnom probléme
sa obráťte na Mestskú políciu

v Novej Dubnici (0800 500 159).

Mimoriadne rokovanie 
mestského zastupiteľstva
(pokračovanie z 1. strany)

Bolo vysvetlené, že podľa no-
vého zákona, ktorý je platný od                                                                              
1. júla musí byť v názve ulice slo-
vo „ulica“. Keďže toto slovo ne-
musí byť na začiatku, názov Ulica 
priemyselná sa premenoval na 
Priemyselná ulica. Tento návrh 
poslanci jednohlasne schválili. 

Zmena uznesenia MsZ
V druhom bode poslanci 

schválili zmenu uznesenia č. 136, 
ktoré MsZ schválilo v roku 2014. 

Toto uznesenie sa týka zriadenia 
odplatného časovo neobmedze-
ného vecného bremena v pro-
spech spoločnosti Badertscher 
SK, s.r.o.

Na záver sa primátor poďako-
val všetkým prítomným za účasť 
a rokovanie mestského zastupi-
teľstva ukončil.

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete na 
webovej stránke mesta www.no-
vadubnica.sk.

-ks-

Na ostatnom zasadnutí 
schválili poslanci mestské-
ho zastupiteľstva  všeobecne 
záväzné nariadenie o poplat-
ku za komunálne odpady        
a drobné stavebné odpady. 

Schválené nariadenie pri-
nieslo niektoré zmeny. Predo-
všetkým sa  pristúpilo k určitej 
kompenzácii, a to v súvislosti 
so zvýšenou daňou zo stavieb 
a bytov. Vedenie mesta navrhlo 
pre rok 2016 znížiť všetkým ob-
čanom výšku poplatku za ko-
munálny odpad o 1 €. Okrem 
tohto zníženia,  schválené VZN 
prinieslo úľavu aj všetkým sta-
robným dôchodcom.  Každý 
občan, ktorý dovŕši k 1. januá-
ru vek 62 rokov, bude mať ešte 
úľavu vo výške 20%. O túto úľa-
vu už nebude potrebné žiadať, 
ale bude zakomponovaná pria-
mo v rozhodnutí. Chceme tým 
predísť mnohým problémom, 
ktoré sa vyskytli v roku 2015.

Na čo ale občania nesmú za-

budnúť? 
Sú to doklady, ktoré je po-

trebné predložiť do 31. januára 
2016 v prípade, ak občan žiada 
o odpustenie alebo zníženie 
poplatku za komunálny odpad. 

V prípade odpustenia:
a) študentov  študujúcich            
v zahraničí / b) zamestnancov 
pracujúcich v zahraničí / c) 
iných fyzických osôb žijúcich   
v zahraničí.

V prípade zníženia:
a) študentov  študujúcich 
mimo miesta trvalého pobytu, 
ale na území SR / b) zamest-
nancov pracujúcich mimo tr-
valého bydliska, ale na území 
SR / c) fyzické osoby, ktoré 
nedosahujú životné minimum.

Samozrejme, že nie všetkých, 
ale tých, ktorí spĺňajú pod- 
mienky určené vo všeobecne 
záväznom nariadení, kde sú 
podrobne uvedené všetky úľa-
vy,  ako i potrebné doklady.

Pripomíname

Rekonštrukcia rozvodov tepla sa chýli ku koncu.

Ilustračná fotografi a.
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V roku 2016 za drobný stavebný 
odpad zaplatíme zvlášť

Odvozy odpadov počas 
vianočných sviatkov

Aj počas vianočných sviat-
kov bude zabezpečený pravi-
delný vývoz odpadov z kontaj-
nerov  v zmysle schváleného 
harmonogramu na rok 2015, 
vývoz papiera a plastov bude 
vykonaný pred sviatkami                               
a pred Silvestrom. Veríme, že 
nebude narušený snehovou 
kalamitou. Prosíme obyva-
teľov mesta, aby aj počas Via-
noc odpad, ktorého je zvýšené 
množstvo, triedili a umiest-
ňovali do príslušných kontaj-
nerov podľa zložiek (papier, 

plasty, sklo, tetrapaky, kovové 
obaly, zmesový komunálny od-
pad).

Odvoz vianočných stromče-
kov (nie umelých) z kontaj-
nerových stojísk bude za-
bezpečovaný priebežne od                     
7. januára 2016. Nevykladajte 
však ku kontajnerom iný od-
pad, ten vyvezený nebude. 
Želáme pekné a pokojné Via-
noce.     
  
Oddelenie život. prostredia

Od 1.januára 2016 bude účin-
ný nový zákon o odpadoch – 
číslo má 79/2015, a postupne 
bude počas roka zavádzať 
nové povinnosti a pravidlá 
pri nakladaní s odpadmi na 
Slovensku. Pre mestá a obce 
prináša tiež mnohé zásadné 
zmeny. Jednou zo zmien je 
povinnosť zaviesť MNOŽ- 
STVOVÝ ZBER drobného 
stavebného odpadu.

Drobný stavebný odpad 
poznáme všetci, je to odpad 
z prerábok bytov a domov, 
ktoré si vykonávame svojpo-
mocne (odpad zo stavebných 
prác, ktoré realizujú staveb-
né fi rmy, si musia zlikvidovať                         
v súlade so zákonom tieto fi r-
my, samozrejme, prednostne 
recykláciou) a na ktoré nie je 
potrebné stavebné povolenie.  

Takýto odpad sme doteraz 
mali zahrnutý v poplatku za 
odpad,  maximálny limit na 
bezplatný odber (zahrnutý        
v poplatku) bol 1 m3 na osobu 
a rok. Po novom, už  od januá-
ra musia mestá a obce odber 
drobného stavebného odpadu 
spoplatniť, princíp množstvo-
vého zberu je ten, že každý si 
zaplatí za svoje skutočne vy-
tvorené množstvo tohto odpa-
du. Ako to bude prebiehať?

Pri odovzdaní drobného sta-
vebného odpadu na zbernom 
dvore bude odpad odvážený 
na váhe, vytlačený vážny lístok 
a každý odovzdávajúci občan 
bude informovaný o tom, aké 
množstvo drobného odpadu 
odovzdal a koľko ho to bude 
stáť.  Následne bude občanom 
zasielaná faktúra za odber 
drobného stavebného odpadu.

Aby mesto neodradilo ob-
čanov od odovzdávania tých-
to stavebných odpadov na 
zbernom dvore a zamedzilo 
vznikaniu tzv. čiernych sklá-
dok (ktoré, dúfajme, nikto 
nechce), stanovilo najnižšie 
možné  sadzby za odber tých-
to odpadov, a to 0,015 € / kg 
vytriedeného stavebného od-
padu, vhodného na recykláciu, 
a 0,025 € / kg zmiešaného sta-
vebného odpadu, ktorý musí 
skončiť na skládke odpadov.  
Takže kto dovezie na zber-
ný dvor pooddeľované zložky 
drobného stavebného odpadu 
– zvlášť tehly, zvlášť obkladač-
ky, zvlášť betón - bude platiť  
skutočne minimálny poplatok. 
A pre tých, ktorým sa doteraz 
príliš do triedenia drobných 
stavebných odpadov nechce-
lo, je možno motiváciou triediť 

tieto odpady a neplatiť vyššiu 
sadzbu poplatku.  Tieto sadz-
by sú navrhnuté s ohľadom na 
občanov, mesto bude doplácať 
na prepravu týchto odpadov           
a v prípade skládkovaných 
odpadov  doplatí aj časť nákla-
dov za skládkovanie – uloženie         
1 tony odpadu na skládke stojí 
približne 50 € s DPH!

Veríme, že v priebehu      
budúceho roku po zavedení 
všetkých noviniek zo zákona 
o odpadoch, mesto zníži svoje 
náklady na komunálne odpady 
a bude môcť  pre rok 2017 na-
vrhnúť ešte nižší paušálny po-
platok za komunálne odpady. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia životného 
prostredia

V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 
552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov Mesto 
Nová Dubnica vyhlasuje:

výberové konanie na pozíciu 
vedúci oddelenia životného 
prostredia mestského úradu 

Kvalifi kačné predpoklady:
a) vysokoškolské vzdelanie  II. 
stupňa, vítané zameranie na 
ochranu životného prostredia 
b) odborná prax  minimálne      
5 rokov v oblasti životného 
prostredia, prioritne v oblasti 
starostlivosti o zeleň
c) riadiaca prax min. 3 roky
d) odborná spôsobilosť na vý-
kon štátnej správy v oblasti 
životného prostredia

e) znalosť legislatívy verejnej 
správy, samosprávy a legisla-
tívy v oblasti životného pros- 
tredia
f) bezúhonnosť a morálne 
predpoklady.

Iné kritériá a požiadavky:
a) práca s počítačom (Excel, 
Word, Internet)
b) komunikatívnosť, samos- 
tatnosť, spoľahlivosť, precíz-
nosť, fl exibilita, odolnosť voči 
stresu, organizačné a riadiace 
schopnosti, koncepčné mysle-
nie.

K prihláške do výberového 
konania je potrebné  pripo-
jiť:
a) písomnú prihlášku   do vý-
berového konania 

b) overené kópie dokladov         
o vzdelaní
c) profesijný životopis
d) výpis z registra trestov (nie 
starší ako 3 mesiace)
e) potvrdenie preukazujúce 
prax 
f) písomný súhlas uchádzača   
k použitiu osobných údajov 
pre potreby výberového kona-
nia (podľa zákona č. 122/2013 
Z.z. o ochrane osobných úda-
jov).

Predpokladaný nástup do 
zamestnania: ihneď po ukon-
čení výberového konania.

Prihlášku s požadovanými 
dokladmi v zalepenej obál-
ke s označením „Výberové 
konanie vedúci   oddelenia  

životného prostredia MsÚ   
– neotvárať“  doručiť najne-
skôr do 30. 12. 2015  na adresu: 
Mestský úrad, Ul. Trenčianska 
45/41, 018 51 Nová Dubnica.

Termín a miesto výberové-
ho konania oznámi výberová 
komisia prihláseným uchá- 
dzačom, ktorí splnia kvalifi -
kačné požiadavky, najmenej 
7 dní pred termínom jeho ko-
nania.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje 
právo nezaradiť  do výberové-
ho konania tých uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.

Ing. Peter Marušinec
primátor

1) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/suterén/36 m2

2) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/prízemie/9 m2 
     

Bližšie informácie: Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové 
oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134 a na internetovej 
stránke www.novadubnica.sk. Podmienky nájmu a obhliadku si 
môžete dohodnúť na Bytovom podniku, m.p.o. v Novej Dubnici, 
Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH
PRIESTOROV NA PRENÁJOM
(vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)

Výberové konanie na pozíciu „vedúci oddelenia životného prostredia“

Zmena
výpožičného

času Mestskej
knižnice
Streda 23.12.

Zatvorené

Pondelok 28.12.
9.00 – 15.00

Utorok 29.12.
9.00 – 15.00

Streda 30.12.
9.00 – 15.00

Štvrtok 31.12.
Zatvorené

Prestávka na obed:
11.45 – 12.15

Vianočný špeciál - dobré čítanie na sviatky

Info
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Rozprávková strašiškola Nábor detí
do Dubinky

Beseda s cestovateľom

Vyzerá to, že aj strašidlá môžu byť sympatické!

Ivan Bulík precestoval takmer celý svet.

Centrum voľného času Nová Dubnica
vyhlasuje nábor do Detského folklórneho 
súboru Dubinka pre deti od 5 rokov.

TANEC, SPEV, HUDBA sa môžu stať tvo-
jou záľubou, tak neváhaj a príď medzi nás.
 
Bližšie informácie priamo v CVČ alebo te-
lefonicky na čísle 042/4431817.

V novembri navštívil našich 
siedmakov, ktorí sa na hodi-
nách geografi e oboznamujú 
s učivom o Afrike, cestova-
teľ Ivan Bulík, človek, ktorý 
precestoval takmer celý svet 
a ktorý na svojich cestách 
dokumentuje život ľudí, ne-

dotknutých civilizáciou. 

Vďaka prednáške, doplne-
nej zaujímavými fotografi ami, 
sprostredkoval žiakom infor-
mácie, ktoré im ľahšie pomôžu 
vniknúť do učiva o tomto, pre 
nich exotickom a nepozna-

nom, kúsku našej Zeme. Ivan 
Bulík, ktorý detstvo a študent-
ské časy prežil v Novej Dub-
nici, je tiež autorom štyroch 
cestopisov: 4 svety, 4 návraty, 
Afriky a Afrika navždy.

Mgr. Andrea Mudrončeková

V dnešnej dobe je veľmi 
diskutované čítanie s poro-
zumením. Preveruje sa rôz-
nymi testovaniami v piatom 
či deviatom ročníku zo slo-
venského jazyka a literatúry. 
Hlavne Monitor 9 je už kaž-
doročnou tradíciou, rovnako 
ako Strašiškola v našej ZŠ    
J. Kráľa. 

Preto sme sa tento rok roz-
hodli tieto dve veci spojiť. Aby 
čítanie s porozumením nebolo 
iba memorovaním vedomostí, 
zaradili sme ho do strašidelnej 
rozprávkovej noci. Mladší aj 
starší žiaci si mali prečítať se-
dem rozdielnych rozprávok od 
Pavla Dobšinského, z ktorých 
boli potom zostavené úlohy. 
Tie mohli vyriešiť iba vtedy, 
ak pochopili, o čom rozprávky 
boli. Samozrejme, pre mlad-

ších to boli rozprávky kratšie 
a jednoduchšie, pre starších 
už aj zložitejšie. Mali naprík- 
lad splniť úlohy, ktoré dal čert 
mlynárovi, zobrať si dar ako 
žabina kmotra, či nachystať 
kŕmenie pre kuriatka podľa 
rady múdreho Maťka. Žiaci si 
trochu potrápili hlavičky, ale 
hlavne sa zabavili i trochu vy-
strašili. 

Po úspešnom zvládnutí 
rozprávkovej strašidráhy ich 
čakala promenáda masiek             
a vyhodnotenie tých najkraj-
ších. V obidvoch skupinách 
boli naozaj vydarené kostýmy, 
veľmi nápadité a mnohokrát aj 
strašidelné. A čo by to bola za 
noc v škole bez diskotéky, kde 
sa strašidielka môžu dochuti 
vytancovať? Veľkí ešte mohli 
nakoniec pozrieť strašidelný 
fi lm a trochu unavení a hlav-

ne plní zážitkov sa pobrali do 
spacákov, kde skôr či neskôr 
zaspali tak, že sa im ráno vstá-
vať nechcelo. 

Ale aby sme v škole iba ne-
zaháľali, venovali sme sa aj 
dôležitým témam. Žiaci dru-
hého stupňa sa zapojili do ak-
cie Červená stužka – týždeň 
boja proti AIDS. Na hodinách 
etickej výchovy sa o tejto 
prob- lematike veľa rozprávali                   
a 24. novembra sa na podporu 
boja s touto chorobou obliekli 
do červenej farby. Tiež nosili 
červené stužky na oblečení či 
vytvorili živú stužku. Je dôle-
žité, aby bola šírená osveta            
o tomto závažnom ochorení aj 
medzi deťmi.

PaedDr. Mária Galovičová
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Vianoce 2015
a Nový rok

Čo rodina, to iné zvyky

Pred Vianocami je vždy veľa 
práce. Ľudia sú nervózni        
a unavení. Takmer každý  
sa teší na vianočnú pohodu 
so svojimi blízkymi, keď si 
oddýchne a nebude musieť 
myslieť na prácu. I toto patrí 
k čaru Vianoc. 

Veriaci si uvedomujú, že 
popri psychickom a fyzickom 
oddychu je vianočný čas pries-
torom pre zamyslenie sa nad 
tajomstvom Božieho milosr-
denstva i načerpaním nových 
duchovných síl pre službu svo-
jim najbližším. 

Milosrdný Boh poslal na 
svet svojho Syna, ktorý sa na-
rodil z Márie Panny, aby nás 

vykúpil. 
I my sa neustále učíme 

byť milosrdní, aby sme vedeli 
druhého pochopiť a nie od-
súdiť, podať pomocnú ruku 
a nezostať nevšímaví, vedeli                     
odpúšťať a dať. Len takto do-
kážeme odstraňovať všetko, 
čo nás rozdeľuje. 

Želám všetkým, aby sa           
z týchto postojov upevnila 
vzájomná láska v našich ro-
dinách i v našom meste, a to                           
nielen počas vianočných dní, 
ale počas celého budúceho 
roka 2016.

Štefan Wallner 
farár

Vianoce znamenajú pre kaž-
dého niečo iné. Iné tradície, 
iné, chute, iné spomienky. 
Spýtali sme sa preto našich 
kolegov na Mestskom úrade 
v Novej Dubnici, aké rodinné 
tradície sa spájajú s Viano-
cami im.

Bc. Pavol Pažítka,
zástupca primátora

Vianoce považujem za naj-
krajšie sviatky v roku. Ako 
chlapec som sa na Vianoce te-
šil hlavne preto, že som očaká-
val darčeky pod stromčekom. 
Teraz viem, že je to hlavne        
o rodine, o možnosti niekomu 
urobiť radosť, hoci len malou 
drobnosťou. Mám rád svoju ro-
dinu a preto sa teším na chvíle 
strávené počas vianočných 
sviatkov so svojimi najbližšími. 
Nepripravujeme nič mimoria-
dne, ale pod obrus vkladá-
me šupiny z kapra – aby bolo 
dosť peniažkov aj v budúcom 
roku. Na stole nesmú chýbať 
cesnak – symbol zdravia, med 
– aby sme boli dobrí a sladkí 
a jabĺčko, ktoré sa rozkrojí 
priečne - symbolizuje zdravie 
alebo chorobu. Všetkým obča-
nom prajem krásne Vianoce                
a šťastný Nový rok.

Ing. Eva Lackovičová,
prednostka MsÚ

Deň pred Štedrým dňom 
máme vo zvyku s ocinom oz-

dobiť vianočný stromček. Do-
obeda,  na Štedrý deň chodí-
me na prechádzku. Počas nej 
zapálime na cintoríne sviečku  
našim najbližším. Už tretím 
rokom sa zúčastňujeme mest-
skej akcie na námestí, spieva-
me koledy, počúvame pesničky 
skupiny Boží šramot a vinšuje-
me priateľom a známym všet-
ko dobré. 

A čo naša štedro večerná ta-
buľa? Na vianočnom stole ne-
smie chýbať košík, v ktorom sú 
jabĺčko, cesnak, šupinky z kap-
ra, peňaženka, vlašské orechy, 
med a vianočné oplátky. V po-
hári nám rozvoniava varené 
vínko so škoricou a klinčekom. 
Tradične naša mamina povie 
vianočný vinš a popraje nám 
veľa zdravia, rozkrojí jabĺčko, 
ponúkne oplátku s medom       
a každý člen rodiny povie, za 
čo je vďačný. Po večeri si tra-
dične ako každý rok pozrieme 
moju obľúbenú rozprávku „Tri 
oriešky pre Popolušku“. Prvý              
a Druhý sviatok vianočný 
zvykneme tráviť s blízkou rodi-
nou a priateľmi. 

Katka Strečanská,
majetkové oddelenie

Na Štedrý deň 24. decembra 
od rána až do večere udržia-
vame pôst – nejeme mäso. Na 
obed si dáme len zeleninovú 
polievku. Pred večerou otec s 
bratmi prídu do kuchyne (v ru-

kách držia podnos na, ktorom 
sú med, oplátky, medovina                                                                     
a sviečka) a vinšujú nám 
krásne sviatky. Ja s mamou ich 
potom pozveme k stolu, aby sa 
s nami navečerali a všetci sa 
pomodlíme. Po modlitbe otec 
rodiny dá všetkým na oplátku 
med. Medzitým nám mama dá 
s prstom omočeným v mede 
znak kríža na čelo. Nasleduje 
rozkrájanie jabĺčka, ak sú ja-
dierka v tvare hviezdy – zna-
mená to šťastie, majetok, ak sú 
jadierka v tvare kríža – zname-
ná to chorobu. Mäso môžeme 
jesť až po polnoci.

Kristína Šlesarová,
oddelenie kultúry a športu

Naša rodina si nikdy ne-
potrpela na také tie klasické 
vianočné tradície, ako sú pôst 
(ten striktne dodržiava len 
naša starká) či prekrajovanie 
jablka. Zato sme si vytvorili 
svoje vlastné zvyky, ktoré sa 
počas tých dlhých rokov už 
stali tradíciami. Pri štedro-
večernom stole sa napríklad 
schádzame celá rodina – rodi-
čia, brat, starí rodičia. Bolo to 
tak vždy, odkedy si pamätám 
a za tento zvyk som svojej ro-
dine naozaj vďačná. A druhou, 
pre mňa veľmi milou tradíciou, 
je prehnané, nadšené, „výska-
nie“ pri rozbaľovaní každého 
darčeka. Tento zvyk vznikol, 
keď sme boli s bratom ešte 

malé deti a darčeky boli pre 
nás vrcholom Vianoc. Dospelí 
sa tešili s nami, a tak dodnes 
všetci nadšene híkame aj nad 
novými ponožkami. 

Eva Kebísková,
oddelenie kultúry a športu

Vianoce sú pre mňa krásne 
a tradičné sviatky. Príprava 
začínala v našej rodine už 
mesiac pred Štedrým dňom. 
Mama piekla najmenej desať 
druhov vianočného pečiva, 
spoločne sme vyrábali via-
nočné dekorácie, chodili  na 
imelo. Zlatým klincom bolo pe-
čenie medovníkov zo starých                                  
foriem, ktoré si otec zapoži-
čiaval z múzea. Štedrý deň 
sme trávili so starými rodičmi. 
Chodilo sa na cintorín, vari-
la sa rybacia polievka, zdobil 
stromček, obaľoval kapor, 
krájali sme jabĺčka, liali olovo, 
púšťali sviečky v orechových 
škrupinkách. Nechýbali zvon-
čeky, prskavky, otcova fúkacia 
harmonika a spoločné spie-
vanie kolied. Väčšinu z týchto 
zvykov som si preniesla aj do 
mojej rodiny, pribudli oblátky                                         
s medom a cesnakom, via-
nočná kapustnica, šupinka od 
kapra pod obrusom. A odkaz 
mojej starej mamy, že Viano-
ce znamenajú najmä pohodu, 
súdržnosť, tradíciu a duchov-
nú silu, si nikdy nezabudneme 
pripomenúť.

Vianočný špeciál

VIANOČNÝ ŠPECIÁL

Minianketa



Nová Dubnica je síce malé 
mestečko, ale vyrástlo tu 
mnoho, dnes už význam-
ných, osobností. Vedeli ste 
napríklad, že z nášho mesta 
pochádza aj dekanka Fakul-
ty informatiky a informač-
ných technológií na Sloven-
skej technickej univerzite                
v Bratislave? A práve zá-
stupcovia vedeckej oblasti si 
snami zaspomínali na Viano-
ce v Novej Dubnici.

„Ako si spomínate na Viano-
ce v Novej Dubnici?“

 
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Dekanka Fakulty informatiky a 
informačných technológií, STU 
v Bratislave

Celé Vianoce som trávie-
vala v Novej Dubnici prvých 
20 rokov môjho života. Potom 
som už mala vlastnú rodinu                 
a odvtedy trávim sviatky kom-
binovane v Bratislave, a potom 
Druhý sviatok vianočný v No-
vej Dubnici s rodičmi, teraz 
už len s mamičkou a súro-
dencami a našimi rodinkami. 
Vianoce sú krásne všade. Mne 
sa vždy spájajú s ľuďmi, so 
sviatočnou atmosférou a, sa-
mozrejme, aj s darčekmi, kto-
ré boli v tomto období života 
určite dôležité, ako pre každé 
dieťa. Dnes si ale veľmi nepa-
mätám, aké darčeky to boli. 
To, čo mám živo v pamäti, je 

fotografovanie. Vždy raz za rok 
práve na Vianoce sme sa celá 
rodinka fotili. To bola udalosť. 
Veľmi rada mám fotografi u, 
kde som s ockom pri stromče-
ku a sedím mu na kolenách, 
bola som vždy jeho miláčik ako 
najmladšia z troch súrodencov 
(teda aspoň tak som to vníma-
la :) Ďakujem za príležitosť, 
lebo pri písaní tejto odpovede 
som si znovu pozrela staré 
fotky (dnes už naskenované                 
v počítači) a vidím, že som sko-
ro na všetkých s nejakou bábi-
kou - to bol asi ten darček. :) 

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD.
Vedúci Katedry porovnávacej 
religionistiky, UK v Bratislave

Na moje rodné mesto som veľ-
mi hrdý. Čo sa týka prežívania 
sviatkov v detstve a mladosti, 
tak patria k najkrajším spo-
mienkam z rodiska. Celý deň 
sme nejedli, mali sme vidieť 
zlatú krokvu. Najväčší hlad sa 
zaháňal varenými zemiakmi     
v šupke, na ktoré sa pridalo 
trochu masla. Na štedrú veče-
ru mama urobila polievku z ry-
bacích hláv, hlavný chod pred-
stavoval kapor na dva spôsoby, 
vyprážaný a pečený, vždy so 
zemiakovým šalátom. Mávali 
sme živú veľkú borovicu, ktorá 
rozvoňala celý dom. Otec nám 
robil na čelá krížiky cesnakom, 
aby sme boli chránení od zla, 
potom sme sa vždy pomodli-

li. Nebolo to len o darčekoch, 
aj keď som sa tešil najmä na 
nové knihy. Dôležitá pre mňa 
ako dieťa bola atmosféra výni-
močnosti a tajomna, ktorú sa 
počas týchto sviatkov dodnes 
snažím navodiť aj vlastným 
deťom. Boli tam aj prozaické 
chvíle, rodičia napríklad pra-
videlne objednávali fotografa, 
ktorý nás počas Vianoc navští-
vil a fotografoval. Povinne sme 
meravo stáli pri stromčeku 
a držali v ruke vianočnú guľu 
alebo salónku. Takéto pózy sa 
dnes už nenosia, ale rodinné 
čiernobiele fotografi e z tých 
čias ma vždy dojímajú. Je za 
nimi oveľa viac radosti a šťas-
tia, než by sa mohlo zdať na 
prvý pohľad.

 
prof. RNDr. Juraj Ševčík, PhD.
Profesor Katedry analytickej 
chémie, UP v Olomouci

My sme takmer všetky Vi-
anoce trávili s rodičmi a so 
sestrou Lenkou u babičky a 
dedka v Tršiciach, kde sme sa 
za jedným stolom stretávali 
celá široká rodina. Bohužiaľ, 
Nová Dubnica sa mi tak veľ-
mi nespája práve s Vianoca-
mi. Avšak všetkých zvyšných                                                                   
51 týždňov bolo vždy úžasných,  
najmä veľkonočné sviatky          
a roky školopovinné...

Spomienky na detstvoChuť Vianoc - recepty

Čo nás čaká na tohtoročných vianočných trhoch?

Osie hniezda
Suroviny na 4 plechy:

Cesto:                                                                                     
2 x 250 g margarínu                                                                
0,5 dl mlieka                                                                          
2 x 250 g tvaroh mäkký
2 x vanilkový cukor
500 g polohrubej múky
1 kypriaci prášok
200 g hrozienok
1 x škoricový cukor
15 dkg mletých orechov
15 dkg práškového cukru

Poleva:
30 dkg práškového cukru
3 ks citrónu

Postup:
Z tuku si odkrojíme asi ½ cm plátok na rozto-
penie a pridáme trochu mlieka. Zvyšný tuk    
nastrúhame, pridáme tvaroh, trochu soli, va-
nilkový cukor, múku a kypriaci prášok. Z ingre-
diencií vypracujeme cesto, zabalíme do fólie           
a necháme odležať v chlade približne hodinu. 
Medzitým si zomelieme orechy a zmiešame ich 
so škoricovým cukrom. Namočíme si hrozienka 
a pripravíme si polevu: vytlačíme všetky tri cit- 
róny a šťavu vymiešame s cukrom. Vyberieme 
cesto a rozdelíme ho na štyri diely. 
Na pomúčenej doske vyvaľkáme cesto na ob-
dĺžnik vo veľkosti cca. 20 x 40 cm približne             
4 – 5 mm hrubé. Cesto potrieme roztopeným 
tukom, posypeme mletými orechmi, pokvapká-
me tukom a posypeme hrozienkami. Zatočíme 
a nakrájame slimáky cca. 1,5 cm hrubé. Slimá-
ky položíme na vymastený plech a dáme asi na 
20 minút piecť. Po upečení každé hniezdo pot- 
rieme polevou a necháme zaschnúť.

Kávenky
Suroviny na 2 plechy:

Cesto:
210 g hladkej múky 
70 g práškového cukru 
140 g masla 
50 g mletých vlašských orechov 
20 g mletej čiernej kávy

Náplň: 
60 g masla 
80 g práškového cukru 
1 žĺtok 
1 lyžička studenej silnej čiernej kávy

Poleva: 
1 čokoládová poleva biela 
čokoládové zrniečka na ozdobu 

Postup:
Na dosku vysypeme hladkú múku a práškový 
cukor. Maslo pokrájame na kúsky a pridáme do 
zmesi. Premiešame a pridáme mleté orechy              
a mletú čiernu kávu. Vypracujeme cesto. Zaba-
líme ho do fólie a dáme na hodinu odležať do 
chladničky.
Dosku poprášime hladkou múkou a vyvaľkáme 
asi 0,3-centimetrové cesto. Formičkami vykro-
jíme ovály, rozložíme ich na plech vyložený pa-
pierom na pečenie a pečieme v rozohriatej rúre 
asi 15 minút. Upečené pečivo potom necháme 
vychladnúť na rovnom podnose.
Náplň: Práškový cukor a maslo dohladka vy-
miešame. Pridáme žĺtok a lyžičku čiernej kávy 
a krém poriadne zamiešame. Vždy dva ovály 
zlepíme kávovým krémom. Poleva: Čokoládu 
vo vrecku necháme rozohriať podľa návodu na 
obale. Kávové ovály ozdobíme čokoládou vytla-
čenou z vrecka, do prostriedku položíme čoko-
ládové zrnko a necháme stuhnúť.

Mesto Nová Dubnica a oddelenie kultúry a športu 
pozývajú všetkých občanov a návštevníkov Novej 
Dubnice na tradičné Vianočné trhy umeleckých 
remeselníkov, ktoré sa uskutočnia v stredu      
16. decembra od 10.00 do 17.00 hod. na Mie-
rovom námestí v Novej Dubnici. Pripravená je 
bohatá ponuka tradičných remeselných výrobkov 
a vianočných ozdôb od takmer 20 predajcov a maj-
strov ľudových remesiel, vianočné výrobky žiakov 
novodubnických škôl, gastronomické pochúťky, 
horúca medovina i vianočný punč. Od 15.00 hod. 
ožije Mierové námestie vianočnými melódiami 
v podaní hudobnej skupiny Krškoband a od 16.00 
hod. vystúpi Miešaný spevácky zbor Nová Dubni-
ca. Príďte na vianočné špeciality, príďte si vybrať z 
pestrej ponuky remeselníkov. Veríme, že sa stret-
neme v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Eva Kebísková 
vedúca odd. kultúry a športu

Aká chuť sa vám spája s Vianocami? Priznávame, že nám najmä sladká. Škoricová, oriešková, čo-
koládová... Pripravili sme preto naše dva najobľúbenejšie recepty na vianočné pečivo. Oba vyskú-
šané, preverené časom a výsledok neodolateľný! Berte to ako inšpiráciu.

6 VIANOČNÝ ŠPECIÁL December 2015

Minulý rok bolo na Vianočných trhoch rušno. Aj tento rok zavítajú na trhy remeselníci so svojimi krásnymi výrobkami.



Kino Panorex aj tento rok ožilo detským smiechom

Svätý Mikuláš – posol 
štedrosti a radosti

Mikuláša zbožňujú všetky deti bez rozdielu

Mikuláš rozžiaril očká 
deťom z Dubáčika

Viete, ako vyzerá kino Pano-
rex plné detí? My už to vie-
me. Je to obrovské množstvo 
energie, smiechu a nefalšo-
vanej detskej radosti. Práve 
to sme mali možnosť zažiť                                                   
v piatok 4. decembra pri prí-
ležitosti osláv dňa sv. Miku-
láša. 

Približne 300 detí sa aj s ro-
dičmi prišlo pozrieť na skvelé 
divadielko PASKUDÁRIUM     
v podaní Ely a Hopa. Predsta-
venie divadla PIKI o neposluš-
ných deťoch a starostlivých 

rodičoch vyčarilo úsmevy na 
detských tváričkách a vyslúži-
lo si veľký potlesk. Po predsta-
vení prišiel Mikuláš s anjelom 
a dvomi nezbednými čertmi     
a všetky poslušné deti odmenil 
sladkým balíčkom. 
Touto cestou by sme chceli 
poďakovať všetkým rodičom, 
ktorí  na predstavenie priviedli 
svoje ratolesti. Sme veľmi radi, 
že niektoré tradície nemiznú   
a my tak máme možnosť robiť 
radosť aj tým najmenším. 

Oddelenie kultúry a športu

Vyvrcholením posledné-
ho kalendárneho mesiaca 
sú jednoznačne Vianoce. 
Akousi predzvesťou najkraj-
ších sviatkov v roku je však             
6. december – deň, na ktorý 
sa tešia deťúrence, ale aj, 
ako sa hovorí, všetci, ktorí 
žijú v pokore, v nádeji a ra-
dosti. 

So štipkou fantázie možno 
povedať, že seniori v Združení 
klubu dôchodcov sa rozhodli, 
že na svoje tradície nezabud-

nú a v sobotu 5. decembra 
privítali vo svojich priestoroch 
Mikuláša spolu s anjelikom      
a neodmysliteľným čertíkom. 
Bolo to veľmi milé a duchaplné 
posedenie pri dobrej nálade     
a primeranom humore našich 
členov. Mikuláš bol aj štedrý     
a obdaril každého prítomného 
malým darčekom. 

Je chvályhodné, ako sa do-
kážeme ponoriť do tajomstva 

svätca sv. Mikuláša, ktorý je 
neodmysliteľným symbolom 
osláv 6. decembra. Po tomto 
našom milom posedení sme sa 
rozchádzali so želaním prichá-
dzajúcich pokojných a láskou 
naplnených Vianoc.

Eva Vetrová
predsedníčka ZDK

Príchod sv. Mikuláša je 
stáročnou tradíciou, ktorú 
zbožňujú všetky deti a má                                                       
v ich srdciach špeciálne 
miesto. Táto chvíľa má ma-
gickú moc a aj keď sa v nej 
mieša očakávanie so štipkou 
strachu, na návštevu sv. Mi-
kuláša, čerta a anjela sa te-
šia. 

V predvianočnom čase or-
ganizuje každoročne mikuláš-
ske posedenie aj Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím. Tentoraz  sa usku-
točnilo v Kultúrnom dome                 
v Kolačíne v nedeľu 6. decem-
bra, teda v deň sviatku svätého 
Mikuláša.
V slávnostne vyzdobenej sále 
sa úderom pätnástej hodiny 
začal tradičný program. Deti 
netrpezlivo očakávali príchod 

sv. Mikuláša a vyvolávali jeho 
meno. Mikuláš nikdy nepri-
chádza sám, spoločnosť mu 
robil čertík zafúľaný od sad-
zí.  Keď vstúpili do sviatočne 
vyzdobenej sály, všetci ich               
s nadšením vítali. Skôr než sa 
sv. Mikuláš usadil pri vianoč-
nom stromčeku na svoj stolec, 
vyzval všetkých k modlitbe. 
Prítomných privítala pred-
sedníčka Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postih-
nutím G. Heldáková. Osobit-
ne pozdravila primátora Ing. 
Petra Marušinca a poslankyne 
MsZ za SMER-SD PaedDr.                                                       
S. Kačíkovú a M. Babukovú. 

Program spestrili svojím 
vystúpením deti zo Špeciálnej 
školy z Dubnice nad Váhom 
pod vedením učiteľky Mgr.                                                                        
M. Martinákovej. Za svoju ši-
kovnosť zožali veľký potlesk. 

Pochvala im patrí aj za  zruč-
nosť, ktorú preukázali pri 
výrobe rôznych vianočných 
ozdôb a darčekov. Pozvaní si 
ich mali možnosť kúpiť pri 
vstupe do sály a tak podporiť 
rozvoj týchto detí. 

Konečne nastala chvíľa, 
ktorú všetci netrpezlivo oča-
kávali. Mikuláš dal každému 
požehnanie a odovzdal balíček 
plný sladkých dobrôt. S podpo-
rou sponzorov bola nádielka 
naozaj bohatá. Poďakovanie 
patrí SMERu-SD z Novej Dub-
nice, ktorý každoročne pris-
pieva na zakúpenie  balíčkov. 

Ani tentoraz nestratilo toto 
mikulášske posedenie na svo-
jom čare. Deti si odniesli do-
mov pekné zážitky, na ktoré 
budú dlho spomínať.

Text a snímka: M. Babuková

Pri príležitosti sviatku svä-
tého Mikuláša  pripravilo 
Centrum voľného času aj 
tento rok prekrásnu akciu 
pre najmenších. 

Vo sviatočnej atmosfére sa 
stretlo veľa detičiek, ktoré nav- 
števujú detské centrum Dubá-
čik. Do programu sa zapojili 
aj tanečníčky v mikulášskych 
kostýmoch  z krúžku Star dan-
ce pod vedením vychovávateľ-

ky Peťky.
Túžobne očakávaný Mikuláš 

odmenil deti nielen úsmevom 
a dobrou náladou, ale aj miku-
lášskymi balíčkami, ktoré boli 
plné sladkostí a tiež nezabudol 
na nové hračky do detského 
centra.  Na tváričkách deti-
čiek bolo vidieť veľkú radosť                
a prekvapenie. Tí smelší Mi-
kulášovi aj zaspievali a zare-
citovali.

Mikuláš si na pomoc prizval  

aj svojich pomocníkov anjela, 
čerta a vianočného škriatka. 
Čertisko poslušným deťom 
rozdal sladkú odmenu, aby sa 
ho nebáli.

Na záver sme si všetci spo-
ločne zatancovali a odfotili sa 
pri stromčeku s Mikulášom, 
čertom, škriatkom a anjelom.
   
Kolektív CVČ
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Veľká gospelová rodina - The Gospel Family

Členovia zboru The Gospel Family so slovenskou divou Janou Kocianovou.

Nový rok privítame už tra-
dične krásnymi Trojkráľový-
mi koncertmi v kine Panorex 
so zborom The Gospel Fami-
ly a s kapelou Boží šramot. 
Lístky na prvé tri termíny 
sa vypredali tak rýchlo, že 
sa organizátori rozhodli pri-
dať ešte jeden. Obrátili sme 
sa preto na Juraja Horta, 
vedúceho zboru The Gospel 
Family, a trochu sme ho vys-
povedali.

Ako vlastne vznikol zbor     
The Gospel Family?

V roku 2006 sme s kapelou 
Boží šramot založili peknú          
a dnes už stabilnú tradíciu          
a začiatok kultúrneho roka          
v meste Nová Dubnica oslavu-
jeme pod názvom Trojkráľové 
koncerty. Prvé dva ročníky sa 

odohrali v divadelnej sále sa-
leziánskeho strediska. Pre 
veľký záujem sme sa rozhodli 
už ďalšie ročníky absolvovať vo 
väčších priestoroch kina Pa-
norex. Vždy sa mi páčili veľké 
výpravy a preto som už v tom 
čase „poškuľoval“ po obohate-
ní     programu a práve zmena 
miesta prišla vhod ako „núte-
ná“ motivácia zaujať diváka 
niečím novým a veľkým. Veľa 
krásnych piesní vyznie ešte 
lepšie so speváckym zborom, 
a preto som hľadal po okolí 
existujúce zbory, ktoré by boli 
ochotné do takéhoto projektu             
s nami ísť. V tom čase ma oslo-
vila Anka Šupáková s ideou 
založiť vlastný zbor, pretože 
v novodubnickej farnosti bolo 
veľa nadšencov, ktorí chceli 
spievať a pretaviť svoj talent 

do určitej inštitúcie a formy. 
Skrátene napísané a povedané,                                                                      
v októbri roku 2007 sa v skú-
šobni saleziánskeho strediska 
stretlo asi 40 ľudí a v januári 
2008 už vystupovali ako súčasť 
vyššie spomínaného projek-
tu Trojkráľový koncert pod 
názvom The Gospel Family. 
Koncert sa vydaril a odvtedy 
naberal stúpajúcu tendenciu  
v kvalite a tým aj v kvantite 
divákov zaujímajúcich sa o 
tieto koncerty. V januári 2016 
budeme mať päť koncertov 
(jeden súkromný pre vlast-
ných rodinných príslušníkov 
a blízkych priateľov), ktoré 
sme v podstate vypredali za tri 
týždne bez akejkoľvek propa-
gácie, čo nás nesmierne teší. 
Samozrejme, TGF (The Go-
spel Family) svoje pôsobenie 

neobmedzil len na Trojkráľové 
koncerty, ale vyprofi loval sa na 
stabilné spevácke teleso, kto-
ré má vo svojom koncertnom 
portfóliu samostatné vystúpe-
nia v kostoloch, doprevádzanie 
svätých omší pri rôznych prí-
ležitostiach a v neposlednom 
rade spolupráca so slovenský-
mi ale aj českými speváckymi 
hviezdami či osobnosťami hu-
dobného priemyslu (K. Gott, 
J. Kocianová, Lazaro, Tina,                          
I. Ožvát, M. Čírová, Anita Soul, 
atď.) V dnešnej dobe tvorí zbor 
35 spevákov z Novej Dubnice 
a blízkeho okolia. Jeho reper-
toár tvoria klasické chrámové 
piesne, operné árie, gospelové 
tradicionály, ako aj známe po-
pové či rockové balady. Vystu-
pujú v tradičných gospelových 
habitoch, ktoré svojimi fareb-

nými kombináciami umocňujú 
atmosféru  toho-ktorého vy-
stúpenia.

Ako „Gospeláci“ trávia Via-
noce?

Pracovne. Tým myslím, že 
okrem prípravy tradičnej pol-
nočnej svätej omše v miest-
nom chráme sa sústreďujeme 
na spomínané Trojkráľové kon-
certy. Tie vypĺňajú naše každo-
nedeľné skúšky v podstate už 
od októbra. Tento rok je toho 
ešte viac, pretože sme dostali 
mnoho pozvaní na adventné, 
či vianočné koncerty, z ktorých 
sme dokázali fyzicky zvládnuť 
päť. Okrem toho sme tento 
rok prijali pozvanie Janky Ko-
cianovej na spoločný recitál, 
11. decembra vo veľkom evan-
jelickom kostole v Bratislave, 
ktorý som zabezpečoval aj pro-
dukčne, takže práce bolo vyše 
hlavy. Vždy je to ale o tom, že 
Vianoce sa trávia v rodinnom 
kruhu, s láskou a v pokoji. Ro-
dina a blízki sú základ a toto sa 
nesmie porušiť nikdy, tobôž nie 
na Vianoce. S Gospelákmi a so 
všetkými ľuďmi dobrej vôle sa 
stretávame vždy na Štedrý deň 
na námestí v Novej Dubnici, 
kde spolu na záver vystúpenia 
zboru Boží šramot spievame 
najkrajšiu koledu, Tichú noc. 
Pred dvomi rokmi sa stala za-
ujímavá vec, že počas nášho 
vystúpenia na Štedrý deň celý 
čas svietilo slnko a na konci, 
keď sme spievali Tichú noc, 
začalo jemne snežiť. Všetkých 
nás naplnil nádherný dobro-
prajný pocit spolupatričnosti    
a vždy na to radi spomíname.

Ktorý koncert vám najviac 
utkvel v pamäti a čím?

Každý koncert je niečím vý-
nimočný a každý je iný, preto 
na všetky koncerty máme len 
tie najkrajšie spomienky. Vždy 
je na konci ale dobrý pocit, keď 
vidíte na tvárach divákov ra- 
dosť, úsmev a energiu, ktorú 
si odnášajú z našich koncertov. 
To nás poháňa do ďalšej práce 
a veľmi sa z toho tešíme.
 
Aké máte najbližšie plány                         
a na čo sa môžeme tešiť            
v roku 2016?

Okrem tradičných Troj-
kráľových koncertov, ktoré 
som spomínal, sa tešíme do 
pražskej Lucerny 1. februá-
ra, kde budeme spievať spolu                                
s Jankou Kocianovou v rámci 
galavečera „Slovenské divy                                                                         
v Lucerně“. Ďalšia dôležitá 
vec, ktorá nás čaká, je samo-
statný album The Gospel Fa-
mily, na ktorom plánujeme za-
čať pracovať v podstate už od 
februára. Verím, že sa podarí 
čím skôr a v dobrej kvalite spl-
niť očakávania našich verných 
fanúšikov.

Čo by ste chceli odkázať čita-
teľom Novodubnických Zves-
tí?

Prežite vianočné sviatky                                                     
v rodinnom kruhu, bez stre-
sov, v pokoji a láske. Myslite 
na seba, na svojich blízkych                                
a tešte sa z narodenia lásky. 
Myslite dobroprajne a nene-
chajte sa ovplyvňovať okolitým 
konzumným svetom. Buďte                                                                       
k sebe milší a snažte sa udržať si 
to do ďalších Vianoc. Požehnané 
sviatky všetkým čitateľom! 

Ďakujeme za rozhovor!

-ks-

Táňa Keleová-Vasilková:
Vône života
Vôňa domova a lásky. Takmer 
všetci po nej túžime. Aj Mag-
da a Lenka, hrdinky príbehu. 
Inak je to s Alicou. Sníva o práci                                                 
v zahraničí, o slobode a man-
žela ani deti k svojmu šťastiu 
nepotrebuje. No možno je to 
celkom inak.

Jana Pronská:
Čierna vdova
Autorka historických romancí 
si vás  i tentoraz získa podma-
nivým ľúbostným príbehom pl-
ným vášní, zrady a intríg, ktorý 
sa odohráva na strednom Slo-
vensku.

Jozef Karika:
Čierna hra 
Pre tých, čo majú radi príbehy 
z mafi ánskeho prostredia, je tu 
drsný triler zachytávajúci dra-
matické osudy členov skupiny 
podsvetia krátko po Nežnej 
revolúcii. Zatiaľ čo niektorí pre-
nikajú k čoraz väčšej moci, iní 
kráčajú k predčasnému koncu.

Cilla a Rolf Börjlindovci:
Temný úsvit
Detektívny román sa odohráva 
v južnej časti Švédska. Vraždy 
detí vyšetruje skúsená krimina-
listka. Jej pátranie  vedie do  zá-
kulisia politiky, zachytáva feno-
mén strachu z prisťahovalcov. 
Spočiatku nejasné stopy však 
vedú aj do minulosti.

Odokri okienko:
Všetko, čo potrebuješ vedieť
Základné vedomosti, informá-
cie a fakty všetkého druhu sa 
deti dozvedia, keď odkryjú viac 
ako 135 okienok.  Dozvedia sa 
ktorá hviezda je najbližšie k Sln-
ku, ktoré zviera je najrýchlejšie, 
kto boli samuraji a veľa ďalších 
zaujímavostí.

Carl Forssén:
Zajko, ktorý chce zaspať
Už sa vám stalo, že ste sa 
márne usilovali uspať svojho 
potomka a túžili ste po čarov-
nom zaklínadle?  Táto pôvabná 
rozprávková uspávanka rýchlo 
privedie vaše dieťa do ríše snov. 
Využíva overené psychologické 
techniky privolávajúce spánok.

Vianoce nie sú len o darčekoch a dobrom jedle, ale aj o oddychu – či už fyzickom alebo psychickom. A každý vášnivý čitateľ nám určite potvrdí, že najlepší psychický oddych je pri dobrej knihe. 
Dievčatá v mestskej knižnici dali pre vás dokopy výber kníh, pri ktorých zabudnete na okolitý svet.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici - tip na vianočné čítanie
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Zaujímavé rozprávanie prírodného liečiteľa Jána Dedíka.

Kysycký prameň v novembri roztancoval celý Panorex.Snow Film Fest sme tento rok spojili s výstavou Peťa Hollého.

V decembri zavítal Mikuláš aj do zariadenia pre seniorov.

Nádherná výstava Alenky Teicherovej a jej dcéry Lenky.

Primátor s prednostkou dostali od detí krásne vianočné pozdravy.

V bylinkách je sila - beseda

Základná organizácia Únie 
žien Slovenska  v spolupráci 
s klubom VENUŠA, pripra-
vili v polovici novembra pre 
svoje členky, ale aj pre záu-
jemcov z  ďalších spoločen-
ských organizácií,  besedu         
s prírodným liečiteľom Já-
nom Dedíkom z Trenčian-
skych Teplíc na tému BY-
LINKY NÁŠHO REGIÓNU 
A ICH VYUŽITIE PRI LIEČ-
BE RÔZNYCH OCHORENÍ. 

Ján Dedík je známym               
a uznávaným liečiteľom na ce-
lom Slovensku. Pôsobí nielen                                                               
v Trenčianskych Tepliciach, 
ale dochádza aj do iných  
miest. O tom, že ľudia jeho 
takmer 40-ročnú  prácu v ob-
lasti alternatívnej medicíny 
poznajú, svedčila plná spolo-
čenská miestnosť kultúrnej 
besedy. Prišiel aj so svojimi 
dvomi dcérami, ktorým po-
stupne odovzdáva svoje dlho-
ročné skúsenosti. Prítomní sa 
dozvedeli  veľa zaujímavého                                                               

o tom ako prišiel k poznat-
kom liečby pomocou byliniek               
a homeopatických prepará-
tov. Okrem iného spomenul, 
že o bylinky sa začal zaujímať 
vo svojich 30 rokoch. Priviedli 
ho k tomu vlastné zdravot-
né problémy, keď mu lekári 
nevedeli pomôcť pri  liečbe 
atopického ekzému. Dozve-
del sa, že v Uherskom Brode 
žije liečiteľ J. Tomala, ktorý 
mu jeho dlhoročné problémy 
dokázal pomerne rýchlo od-
strániť. Povedal si, že keď ho 
tento bylinkár tak rýchlo vylie-
čil, bude pomáhať ľuďom aj on. 
Prvé vedomosti získal práve 
od neho, začal sa  o fytoterapiu  
intenzívne zaujímať, chodil do 
prírody a zbieral bylinky. Dob-
re pozná, kde ktoré liečivé ras-
tliny  v našom regióne rastú.                                                                         
V súčasnosti  využíva pri  lieč-
be vyše tristo bylín. Takmer 
päťdesiat druhov si pestu-
je sám vo vlastnej záhrade. 
Okrem fytoterapie sa  zaujíma 
aj o homeopatiu a očnú diag- 

nostiku. Ako  povedal, pohľad 
do očí, respektíve na očnú 
dúhovku,  mnohé napovie. 
Ukáže sa v nich každé ochore-
nie, to, ktoré ste prekonali, ale 
na dúhovke vidieť  aj zdravot-
né problémy na niekoľko rokov 
dopredu.

Postupne premietli na plát-
no liečivé bylinky, pri  každej 
z nich sa pristavil a podrob-
ne uviedol na liečbu, ktorých 
ochorení sa používa. Spo-
menul aj prípady závažných 
ochorení, ktoré sa mu počas 
jeho dlhoročnej praxe poda-
rilo vyliečiť. Okrem kožných 
ochorení dosahuje výborné 
výsledky  pri liečbe cukrovky, 
pohybového aparátu, choroby 
pečene, žlčníka úspechy  má aj 
pri liečbe sklerózy multiplex.  
Z byliniek vyrábajú  rôzne 
tinktúry, homeopatiká, mas-
ti  a ďalšie prípravky, ktorých  
užívanie určí podľa diagnosti-
ky. Po skončení besedy si niek-
toré z nich mohli záujemcovia 
zakúpiť.

Na záver si J. Dedík neod-
pustil poznámku, že ľudoví 
liečitelia sú často posledná 
inštancia, keď už ľuďom nič 
iné nepomáha. Chodia však za 
ním aj lekári, ktorým medicína 
nedokázala pomôcť a on ich 
vyliečil. Nie všetky problémy 
sa dajú  vyriešiť prírodnou lieč-
bou. Preto sa pri svojej práci 
riadi životným krédom,  „Le-
kári liečia, liečitelia pomáhajú 
a Pán Boh uzdravuje“.

Tí, ktorí na besedu s  Jánom 
Dedíkom prišli, určite neoľuto-
vali, dozvedeli sa veľa. Okrem 
iného aj  to, že niet na svete by-
linky, ktorá by nebola na liečbu 
nejakej choroby. 
                                                                                               
Text a snímka M. Babuková

Jeseň a zima
plné zážitkov

FOTOREPORTÁŽ

Pevne veríme, že ste si stihli všetky jesenné akcie, ktoré pre vás 
pripravuje oddelenie kultúry a športu, vychutnať, pretože na ich 
pripomenutie by nám nestačila ani dvojstrana. Dali sme dokopy 
výber našich srdcoviek, tak si zaspomínajte na príjemné chvíle 
spolu s nami.
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ŽIVÝ BETLEHEM
16. – 24. decembra, Mierové námestie, 15:30 – 18:00

Betlehemská maštaľ so živými ovečkami, vianočným stromčekom a tým pravým čarom blížia-
cich sa sviatkov.

VIANOČNÉ TRHY
Streda 16. decembra, Mierové námestie, 10:00 – 17:00

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Vianoc. Rozžiarené námestie 
so stromčekom, živý Betlehem, originálne výrobky remeselníkov, typické vianočné produkty              
a drobné radosti, práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie. O 15:00 hod. začne kon-
cert vianočných melódií hudobnej skupiny Krškoband a od 16:00 hod. vystúpi Miešaný spevácky 
zbor Nová Dubnica.

VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA
A MAŽORETIEK MESTA NOVÁ DUBNICA
Nedeľa 20. decembra, kino Panorex, 16:00 

Slávnostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek a dojímavá atmosféra aj vďaka 
záverečným koledám a prskavkám. 

VIANOČNÁ KAPUSTNICA
Štvrtok 24. decembra, Mierové námestie, 12:00 – 14:00

Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským 
svetlom, skupina Boží šramot s  koledami a prvé želania radostných sviatkov.

KONCERT  MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU NOVÁ DUBNICA
Nedeľa 27. decembra, Kostol sv. Jozefa, robotníka, 15:00

SILVESTER
Štvrtok 31. decembra, Mierové námestie,  22:30 – 02:00

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine ANTOLOGIA. Do nálady bude 
hrať DJ, nebude chýbať polnočný príhovor vedenia mesta a tento rok so skvelou moderátorskou 
dvojicou Adamom Bajom  a Emou  Martinákovou.  

TROJKRÁĽOVÉ KONCERTY BOŽIEHO ŠRAMOTU
& THE GOSPEL FAMILY
Streda 6. januára, piatok 8. januára, sobota 9. januára, nedeľa 10. januára o 19:00 hod.
kino Panorex

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty domácich hudobných telies pod vedením 
Juraja Horta. Kultúrny rok 2016 bude opäť začínať jedným z najobľúbenejších a najnavštevo-
vanejších podujatí celého roka. Vstupné: 5 €. Koncerty 6., 9. a 10. 1. sú vypredané - predávame 
vstupenky na 8. 1. 2016!

NOVODUBNICKÉ FAŠIANGY
Sobota 6. februára
amfi teáter Nová Dubnica

HUDOBNÁ SKUPINA PROGRES A HUMORISTA STANO VITÁLOŠ
Nedeľa 7. februára o 15:00 hod.
kino Panorex
Vstupenky v sume 8 € už v predaji!
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Vstupenky na kultúrne podujatia predávame do 18. decembra a od 7. januára.
Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch a na www.novadubnica.eu.

Nová Dubnica žije kultúrou

Novodubnické Vianoce 2015Novodubnické Vianoce 2015
Kultúrny život
v našom meste 
Hlavným cieľom oddelenia 
kultúry a športu bolo v tom-
to roku zabezpečiť optimál-
ne kultúrne  vyžitie občanov 
nášho mesta, vytvárať pries-
tor pre kultúrne aktivity         
v oblasti záujmovej činnosti, 
cieľavedome a dramaturgic-
ky zabezpečovať kultúrnu 
ponuku hodnotných progra-
mov širokej žánrovej šká-
ly. Myslím, že vďaka stálej 
podpore sa naše mesto môže 
skutočne popýšiť hodnot-
ným, zmysluplným kultúr-
nym životom, ktorý sa nám   
v budúcnosti zúročí.   

Kultúrny život sme začali 
jedným z najobľúbenejších       
a najnavštevovanejších podu-
jatí celého roka - Trojkráľový-
mi koncertmi skupín The Go-
spel Family a Boží šramot. 

V Kúpeľnej dvorane                     
v Trenčianskych Tepliciach sa           
24. januára stretli priatelia 
a známi na reprezentačnom 
plese Mesta Nová Dubnica. 
Fašiangová nálada nechýbala 
14. februára v amfi teátri. Za-
bíjačková kapustnica, kaša, 
klobásky, pečené prasiatko, 
to všetko čerstvo pripravené                    
priamo pred očami zákazní-
kov. V kultúrnom programe sa 
predstavili cimbalista Michal 
Baláž, akordeonista Filip Olej-
ník,  skupina Krškoband, basu 
sme pochovávali s FS Lubor-
čan.  

Pri príležitosti MDŽ mesto 
pre ženy pripravilo koncert 
skupiny Black Band a Vlasty 
Mudríkovej. Druhá májová 
nedeľa znovu patrila ženám. 
Deň matiek im svojim progra-
mom spríjemnili žiaci a učite-
lia základnej umeleckej školy. 
Z príležitosti Mesiaca úcty                    
k starším vystúpila v kine Pa-
norex hudobná skupina Duo 
Jamaha. 

Veľmi úspešne sa v progra-
me ujali fi lmové festivaly Ex-
pedičná kamera a Snow fi lm 
fest. Cestovateľské, dobro-
družné a adrenalínové snímky 
si do kina Panorex prišli po-
zrieť viac ako tri stovky náv-                                                                     
števníkov. Venovali sme sa aj 
dávnejšie etablovaným projek-
tom novodubnického kultúrne-
ho leta. Odohrali ich dychová 
hudba Trenčianska 12, Neda-

novčianka, Bučkovanka, ruské 
súbory Zvonica, Ruská krása a 
mexický folklórny súbor. Pre 
deti sme pripravili  detský kar-
neval, program z príležitosti 
MDD a štyri predstavenia          
v rámci Detského divadelného 
klubu. Významnou udalosťou 
bol V. ročník Festivalu dycho-
vých orchestrov a mažoretiek  
začiatkom septembra. 

Oddelenie kultúry a športu 
zabezpečovalo tiež kultúrno-
-spoločenské oslavy rôznych 
sviatkov. Veľkú noc sme ví-
tali veľtrhom v kine Panorex             
a 10. výročie vstupu SR do 
Európskej únie sme si pripo-
menuli tradične koncertom 
Dychového orchestra a ma-
žoretiek Nová Dubnica,  lam-                                                                    
piónovým  sprievodom a oh-
ňostrojom. Predajné trhy sme 
zabezpečovali spolu s mest-
skou políciou opäť dvakrát 
ročne – 1. mája a 1. septembra. 
V spolupráci s Klubom pa-
ličkovanej čipky sme zorga-
nizovali  stretnutie čipkárok,                                                                   
s Úniou žien a záhradkár-
mi súťažnú výstavu Z na-
šich záhrad (O jablko roka).                             
K úspešným výstavám patrili 
autorské výstavy novodub-
nickej rodáčky Anny Hladkej, 
Drahoša Šťastného, Alenky 
Teicherovej, ale aj výstava 
organizovaná s Rakúskym 
veľvyslanectvom Nepokojné 
ticho pred búrkou. Tradične 
množstvo podujatí sme pripra-
vili v spolupráci s umeleckými 
agentúrami a profesionálnymi 
divadlami. S veľkým ohlasom 
privítali Novodubničania orga-
nizovanie kultúrno - poznáva-
cích zájazdov. Takmer všetky 
boli obsadené do posledného 
miesta. 

Historickú izba, ktorú od-
delenie kultúry a športu zre-
alizovalo v roku 2014 a bola 
otvorená v priestoroch bývalej 
sobášnej miestnosti pri mest-
skej knižnici navštívilo v tomto 
roku 2000 návštevníkov! 

Vianočné akcie sú pred 
nami a ja pevne verím, že ich 
náročnú prípravu obyvatelia 
ocenia. 

Eva Kebísková
Vedúca odd. kultúry a športu



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Diana Gáborová, Lukáš Gašparík, Ema Grambličková, 
Tomáš Baťka, Viktória Fabušová

Na spoločnej ceste životom:
Ing. Juraj Kebísek – Dušana Kudlejová, Mgr. Tomáš 
Zemko – Mgr. Katarína Holbová, Lukáš Ježo – Barbo-
ra Duhárová

Opustili nás:
Rudolf Kiša, Elena Mečárová, Pavel Marienka, MUDr. 
Jiří Hrdlička, Jozefa Kopáčiková, Ing. Pavel Jariabka

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
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Jozefa Kopáčiková
S hlbokým žiaľom oznamujeme príbuzným, pria-
teľom a známym, že naša milovaná Jozefa Kopá-
čiková nás navždy opustila 28. novembra vo veku 
75 rokov. Ďakujeme všetkým, ktorí ju s nami od-
prevadili na jej poslednej ceste. Smútiaca rodina.

Rudolf Kiša
Oznamujeme všetkým priateľom a známym, že 
dňa 21. októbra odišiel náš milovaný manžel a otec 
Rudolf Kiša. Ďakujeme všetkým, ktorí ho prišli od-
prevadiť na jeho poslednej ceste. S láskou spomí-
najú manželka, sestra s rodinou a syn. 

Peter Guliš
Dňa 12. decembra sme si pripomenuli 10 rokov, 
odkedy nás opustil náš milovaný otec Peter Guliš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodi-
nami.

Eva Luciaková
Úprimné poďakovanie celej rodiny tým, ktorí sa 
dňa 16. novembra 2015 rozlúčili s našou Evou Lu-
ciakovou. Ostaneš navždy v srdiečkach tých, ktorí 
ťa mali radi. 

plk. Ján Turčan
Dňa 6. januára 2016 uplynie 40 rokov, kedy nás 
navždy opustil náš otec plk. Ján Turčan. S láskou 
spomínajú synovia Miroslav a Ján a dcéra Ľubica.

František Skalka
Roky bežia, čas sa nezastaví, ale v našich srdciach 
si stále s nami. Tvoj život s nami krátky bol, v oči-
ach máme slzy, v srdci bôľ. Dňa 12. decembra uply-
nulo 25 rokov, kedy nás opustil náš otec, manžel, 
brat a švagor František Skalka. S láskou spomína 
celá rodina. 

Liptáková Žofka
Dňa 5. decembra uplynuli štyri roky, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná Žofka Liptáková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.       
S láskou spomínajú manžel Oliver, synovia Vlado 
a Milan a dcéra Ľubica. 

Štefan Čelko
Dňa 6. januára 2016 uplynie jeden smutný rok, 
odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Štefan Čelko. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu, prosím, s nami tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomínajú manželka, deti a ostatná 
rodina. 

Jozef Kosa
Dňa 23. decembra uplynie 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a starý otec  a pra-
dedko Jozef Kosa, ktorý by sa 20. decembra dožil 
75 rokov. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo- 
mienku. S láskou spomínajú manželka a synovia 
s rodinami.

Anna Kršková a Jozef Krška
Roky bežia, čas sa nezastaví, ale v našich srdciach 
ste stále s nami. Dňa 28. decembra si pripome-
nieme smutné druhé výročie smrti našej drahej 
mamy Anny Krškovej a 20. novembra sme si pri-
pomenuli 13 rokov od smrti drahého otca Jozefa 
Kršku.  S láskou a so smútkom v srdci spomínajú 
dcéra, zať, syn, vnúčence, pravnúčence a ostatná 
rodina.

Marta Matláková
Dňa 2. januára 2016 uplynú štyri roky, odkedy nás 
navždy opustila naša drahá dcérka, manželka, 
matka a babka Marta Matláková. Dni plynú ako 
voda, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.           
S láskou spomína celá rodina. 

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 4. novembra o 12.20 hod. 
bolo prijaté telefonické ozná-
menie, že na ul. Družstevná                
v Kolačíne dochádza k páleniu 
odpadu. Príchodom na miesto 
bolo zistené, že obyvateľka Ko-
lačína spaľovala lístie v prednej 
záhradke, pričom zneškodňo-
vala odpad v rozpore s VZN              
č. 10/2013.

Dňa 9. novembra o 15.55 hod. 
na ul. Trenčianska 77/8 boli 
spozorované dve osoby, ako sa 
prehrabávajú vo vyloženom od-
pade pri kontajneroch. Osoby 
boli upozornené, že odvážaním 
odpadu z kontajnerov sa do- 
púšťajú priestupku. Osobám 
bola činnosť okamžite zakázaná 
a boli z miesta vykázané.

Dňa 19. novembra v čase 
o 3.53 hod. ráno bolo prijaté 
oznámenie, že neznámy muž 

ukradol spred obchodu s potra-
vinami na Mierovom námestí     
z prepraviek niekoľko kusov 
pečiva, ktoré si vložil do tašky              
a odišiel smerom do Pribino-
vých sadov. Hliadka mestskej 
polície vypátrala podozrivú 
osobu - bezdomovca, ktorý mal 
ukradnutý tovar v igelitovej 
taške. Vec je v súčasnosti v štá-
diu objasňovania príslušníkmi 
mestskej polície.

Dňa 21. novembra o 8.11 hod. 
ráno spozorovala hliadka mest-
skej polície na Mierovom ná-
mestí voľný pohyb psa bez maji-
teľa a následne bolo zistené, že 
pes nemá evidenčnú známku. 
Majiteľ psa bol za porušenie 
VZN č. 15/2008 riešený v bloko-
vom konaní.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Mestská polícia upozorňuje 
občanov mesta, že od 2. de-
cembra 2015 je účinná novela 
zákona č. 58/2014 Z. z. o vý-
bušninách, výbušných pred-
metoch a munícii a o zmene                         
a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších pred-
pisov. 

Opäť bola prinavrátená mož-
nosť obciam z dôvodu ochrany 
verejného poriadku všeobecne 
záväzným nariadením obme-
dziť alebo zakázať používanie 
pyrotechnických výrobkov. 
Priestupkom proti verejnému 
poriadku v zmysle zákona SNR 
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch     
v znení neskorších predpisov 
ako aj zmysle VZN č. 2/2008          

o používaní zábavnej pyrotech-
niky na území mesta Nová Dub-
nica je používanie zábavnej 
pyrotechniky na verejných 
priestranstvách mesta Nová 
Dubnica. Uvedeného priestup-
ku sa dopustí ten, kto sám ale-
bo spoločne s inými použije 
zábavnú pyrotechniku na ve-
rejných priestranstvách mes-
ta s výnimkou 31. decembra 
2015 od 18.00 hod. do 1. januá-
ra 2016 do 05.00 hod. Kontrolu 
nad dodržiavaním VZN č. 2/2008 
o používaní zábavnej pyrotech-
niky na území mesta Nová 
Dubnica vykonáva Mestská 
polícia v Novej Dubnici. Tomu, 
kto sa dopustí vyššie uvedené-
ho priestupku, je možné uložiť 
pokutu vo výške 33 €.

Z bloku mestskej polície

Nový zákon
o pyrotechnike
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Vyhodnotenie
najlepších športovcov 

Medzinárodný mikulášsky 
futbalový turnaj prípraviek

Komisia športu pri MsÚ 
Nová Dubnica  organizuje vy-
hodnotenie najlepších špor-
tovcov v kategórii žiactva, 
dorastu, dospelých, trénerov         
a kolektívov za rok 2015.

Komisia športu  vykoná vy-
hodnotenie na svojom zasad-
nutí vo februári 2016 a stano-
ví poradie na 1. až 3. mieste            
v kategórii dospelých, dorastu, 
žiakov, trénerov a kolektívov 
za dosiahnuté výsledky v roku 
2015.

Podmienky pre zaradenie 
športovcov do uvedeného vy-
hodnotenia:
a) športovec musí spĺňať ama-
térsky štatút 

b) zaslať do 31. januára 2016  
na adresu Mgr. Kristína Šle-
sarová, oddelenie kultúry                
a športu MsÚ, Mestský úrad, 
ul. Trenčianska 45/41,018 51 
Nová Dubnica, mail: slesaro-
va@novadubnica.sk , stručnú 
charakteristiku, dosiahnuté 
výsledky športovcov, trénerov 
a kolektívov v roku 2015.

Prijatie a ocenenie najlep-
ších športovcov a trénerov za 
rok 2015 primátorom mesta 
Nová Dubnica  sa uskutoční vo 
februári 2016.

Bližšie informácie na 
oddelení kultúry a špor-
tu MsÚ Nová Dubnica, tel. 
0424433484,kl.110,112.

V sobotu 5. decembra sme 
zrealizovali už 10. ročník Mi-
kulášskeho turnaja pre roč-
ník 2006. 

Zúčastnili sa ho mužstvá zo 
Žiliny, Častkoviec, Bánoviec 
nad Bebravou, Považskej Bys-
trice, Brumova, Červeníka, 
Lučenca, Púchova a Nitry. Vo 
fi nále vyhral Púchov nad muž-
stvom Nitry 3:2. Naše mužstvo 
sa umiestnilo na 4. mieste.                       
O medailu sme bojovali s Lu-
čencom a prehrali sme 1:2. 
Bol to veľmi pekný turnaj, čo 
tlmočili aj tréneri a vedúci 
mužstiev. Všetkým chlapcom 
gratulujem!

Mikuláš nezabudol na žia-
dneho hráča a každý dostal 
mikulášsky balíček. Neobišiel 

ani najmenších, (ročník 2008, 
2009) ktorí si pred fi nálnym 
zápasom odohrali exhibičný 
zápas medzi sebou, a potom 
boli prítomní pri odovzdávaní 
cien a medailí.  

Dovoľte mi, aby som touto 
cestou poďakoval všetkým 
hráčom, ale hlavne rodičom, 
dedkom a babičkám a všetkým 
sponzorom, ktorí nám boli po-
čas roka nápomocní. Ale hlav-
né poďakovanie si zaslúžia 
Mestský úrad v Novej Dubnici 
a MFK Nová Dubnica.

Prajeme vám príjemné 
prežitie vianočných sviatkov           
a šťastný Nový rok !

Ing. Milan Úradník
tréner

Písal sa rok 2009 a môjho 
syna som zapísal do atletic-
kého klubu. Zapísal v nádeji, 
že dostane základy, aké bude 
vo svojom živote potrebovať 
pre zdravý fyzický vývoj. 
Sám som prešiel atletickou 
prípravou, nám Novodub-
ničanom známeho trénera, 
pána Wilda. Zistil som, že aj 
napriek tomu, že som vždy 
chcel byť slávny futbalista, 
potreboval som viac, než 
len loptu, aby som  vytŕčal                  
z davu. No žiaľ, môjmu syno-
vi a ani mojej dcére nedala 
ani po 4 rokoch kráľovná 
športu to, čo som očakával. 

Stále som sa nádejal, že to 
príde... že poznatky a informá-
cie sú všade, že tréneri využijú 
možnosti a zázemie klubu, aby 
deťom odovzdali to, čo nám        
a mne odovzdával pán Wild         
v dobe, keď nemal toľko mož-
ností, pomôcok, či poznatkov, 
aby sme sa mohli zdravo roz-
víjať. Čakal som márne. 

Preto som sa rozhodol vrá-
tiť späť v čase a povedal som 
si, že na overených hodnotách 

skúsim urobiť všetko pre to, 
aby som mohol deťom dať to, 
čo som ja dostal od mojich 
trénerov, pána Wilda, Jožka 
Baču, Vinca Bezdedu, Petra 
Kňažeka, Jožka Matejíčku, 
Janka Šušaníka, Ferka Krála, 
Silva  Kuzmu, Majka Vrbov-
ského.... Trénerov, ktorí ma 
naučili nielen „to futbalové“, 
ale aj ostatné zručnosti tak, 
aby som sa vedel pohybo-
vať na akomkoľvek ihrisku. 
Nestratil sa na kurte, či pod 
košmi. Preskakoval gymnas-
tickú kozu, či liezol na lane. 
Zároveň ma od malička viedli 
hlavne       k tomu, ako fungovať 
v kolektíve, ako si navzájom 
pomáhať, ako sa rešpektovať, 
dôverovať si, či nevzdávať sa 
a bojovať do poslednej chvíle, 
aj z posledných síl. Naučili ma 
správať sa k dospelým, star-
ším, previesť starkú cez cestu, 
či pomôcť s ťažkou taškou.Toto 
všetko cez šport, pohyb, kolek-
tív. Keď som súperovi dal „hus-
le“, či „jasličky“, vždy sme sa 
smia- li, posmeškovali. No oni 
ma naučili povedať mu „pre-
páč“. Nezosmiešňovať. Aby aj 

jeho hnala motivácia do ďal-
šieho zlepšenia. I ja som také 
„jasle“ dostal nejeden krát.                                                                        
A práve vďaka takým tré-
nerom, akých som mal, sa 
práve teraz nedám odradiť                
a budem bojovať do posled-
ných síl. Bojovať pre naše deti, 
aby aj ony mali možnosť zažiť 
niečo podobné, i keď už v inej 
dobe a iných podmienkach. 
Dať im zdravý pohyb, pozitívny 
prístup k životu, nových pria- 
teľov a tie pravé hodnoty. 

Prešli dva roky od začiatku 
môjho snaženia v OSA ACA-
DEMY a snáď je ten prvý 
vhodný čas trošku sa obzrieť. 
Dva roky práce s deťmi, s ro-
dičmi. Tri skupiny detí od 6 do 
13 rokov, tréningy 3x v týždni, 
preteky 5x v roku. Rodičia, 
partneri, sponzori, obecné úra-
dy, štátne úrady, organizácie, 
nadácie. Cestovanie, telefono-
vanie, korešpondencia mailom 
či listom. Osobné stretnutia, 
presviedčanie, vysvetľovanie, 
argumentovanie, odriekanie.... 
a ďalšie „...-anie“.

Za dva roky som toho stihol 
veľmi veľa a zároveň veľmi 

málo. Vnútorne mám pocit 
obrovského zadosťučinenia, 
no zároveň som smutný. Mám 
nových, skvelých priateľov nie- 
len medzi deťmi, ale aj medzi 
rodičmi, nových kamarátov 
medzi partnermi a sponzor-
mi. Zároveň však aj nových 
ne- priateľov a neprajníkov. 
Možno je to znamením toho, 
že to robím dobre. Chcem a 
budem to robiť ešte lepšie. Nie 
je to ľahké. To vedia všetci, čo 
sa dočítali až sem. No vydržím.                                                                     
A práve preto, lebo vďaka 
športu mám okolo seba skve-
lých ľudí, ktorí stoja pri mne 
a sú rovnako naladení. Práca 
s deťmi a pre deti totiž STOJÍ 
ZA TO!!! 

Nie sme zaplatení a asi ani 
nebudeme. Ale po každom tré-
ningu, týždni, mesiaci a teraz 
už aj po ďalšom roku sa obze-
ráme s pocitom, že to má zmy-
sel, že deti napredujú, že si 
niečo nové do života odniesli, 
a že sa tešíme na ďalšie spo-
ločné chvíle. Aj keď máme ďal-
ších víťazov druhého ročníka 
OSA CHALLENGE 2015 a deti 
si odniesli pamiatku v rámiku, 
tak je to len ďalší stupienok na 
schodíkoch, ktorými ich pove-
dieme ešte dlho.

... a len dúfame, že aj vďaka 
vám, milí rodičia, starí rodičia, 
partneri, organizácie a všetci 
priatelia čistého športu.

Toto krátke obzretie sa za 
dvoma uplynulými rokmi, ale 
i trochu ďalej, mi pomáha na-
predovať stále vpred. Snáď bu-
dem môcť i naďalej odovzdávať 
deťom to, čo mňa naučili moji 
tréneri. Ja som im za to veľmi 
vďačný. Dnes mám pri sebe 
tiež ľudí, ktorí myslia podobne 
a zdieľajú podobné hodnoty..
Moje poďakovanie patrí hlavne 
Andrejke Pasqualon a Radovi 
Florekovi. Bez nich dvoch by 
tento boj bol omnoho ťažší.

Adrián Gazdík
OSA SPORT ACADEMY

Malí - veľkí hráči 10. ročníka Mikulášskeho turnaja. 

Práca s deťmi stojí za to!


