
NOVODUBNICKÉ
ZVESTI

Pozývame Vás do divadla!
Nenechajte si ujsť divadelnú komédiu Klamstvo s E. Vášáryovou.
Viac na strane 6.

Tradičné Trojkráľové koncerty
Popularita Trojkráľových koncertov každým rokom stúpa.
Prečítajte si na strane 5.

Fašiangy sa blížia
Aj tento rok sme pre Vás pripravili pestrý fašiangový program.
Viac sa dočítate na strane 6.

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice
XXVII. ročníkČíslo 1 Zdarma

Január 2017
ISSN 1338-788X

Novoročné mestské 
zastupiteľstvoČo nás čaká v roku 2017

Prvé zastupiteľstvo v novom 
roku 2017 sa konalo v priesto-
roch Mestského úradu dňa 9. 
januára. V úvode predložila 
prednostka Mestského úradu 
Návrh na VZN mesta Nová 
Dubnica o zmene a doplne-
ní VZN o čistote a verejnom 
poriadku na území nášho 
mesta. Nariadenie reaguje 
na množiace sa prípady po-
rušovania verejného priadku 
na území mesta. Zakazuje sa 
na verejných priestranstvách 
vstupovať do fontány, vykoná-
vať tu osobnú hygienu, kúpať 
zvieratá, umývať bicykle a iné 
predmety a taktiež kŕmiť za-
behnuté a túlavé mačky a psy. 
Mestské zastupiteľstvo VZN 
schválilo. 

Ďalším bodom rokovania 
bola kúpa nájomných bytov 
v polyfunkčnom bytovom 
dome LETKA II. Mesto chce 
požiadať o fi nancovanie tejto 
bytovky z prostriedkov Štát-
neho fondu rozvoja bývania                       
a z dotácie Ministerstva do-
pravy SR. Celková cena by-
tovky bola vyčíslená na sumu                                                                          

1 164 315 euro. V Polyfunkč-
nom bytovom dome LETKA II. 
sa nachádza celkovo 24 byto-
vých jednotiek. Nájomné byty 
budú slúžiť mestu po dobu 30 
rokov. 

Na záver poslanci schva-
ľovali  zámenu  pozemkov                                                         
v areáli letného kúpaliska. 
Mesto získa ďalšiu plochu 
o výmere 1028 m2 na využi-
tie areálu letného kúpaliska.  
Spoločnosť 4 You, s.r.o.  získa 
od mesta pozemky s rozlohou 
o 369 m2 viac. Uvedenou zá-
menou spoločnosť 4 You, s.r.o. 
uhradí mestu  rozdiel z tejto 
zámeny vo výške 14 169 eur,  čo 
predstavuje 38,40 eur za m2. 
A teda je areál letného kúpa-
liska vysporiadaný a sú zná-
me vlastnícke vzťahy tak, aby 
mohla táto investícia naďalej 
pokračovať. 

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na webovej stránke mesta 
www.novadubnica.sk.

-JB-

Primátor mesta Nová Dubnica,
Ing. Peter Marušinec,

pozýva všetkých obyvateľov
na verejné stretnutie s občanmi,

ktoré sa uskutoční 8. februára o 16.30 hod.
v priestoroch KD Kolačín.

Milí spoluobčania,

s príchodom nového roka by 
som Vám rád zaželal veľa zdra-
via, šťastia a božieho požehna-
nia, osobných a pracovných 
úspechov, veľa lásky a rodinnej 
pohody.

V roku 2017 naše mesto 
oslavuje jubileum, a to 60. ro-
kov od jeho založenia. Celý rok 
sa bude niesť v duchu osláv, 
kultúrnych a spoločenských 
podujatí, ktoré sú programo-
vo bohatšie a zaujímavejšie 
pre všetkých občanov. Hlavné 
oslavy nášho výročia sa usku-
točnia v čase od 1. do 4. júna 
2017.

Na ostatnom mestskom za-
stupiteľstve poslanci schválili 
rozpočet mesta, ktorý okrem 
kultúrnych podujatí obsahuje 
aj množstvo investičných ak-
cií. Medzi tie najvýznamnejšie 
tohto roka patrí dokončenie      

a odovzdanie nájomných bytov 
Letka, do ktorých by sa noví 
nájomcovia mohli nasťahovať 
začiatkom apríla. V nájomnej 
bytovke sa nachádza celkovo 
48 bytových jednotiek. 

Ďalším významným projek- 
tom je vybudovanie letného 
kúpaliska na ploche za krytou 
plavárňou. V súčasnosti bolo 
ukončené verejné obstará-
vanie na dodávateľa stavby,             
a prebiehajú prípravné práce 
na odovzdanie staveniska pre 
samotnú realizáciu tohto pro-
jektu. Pokiaľ nám bude počasie 
a šťastie priať, tak začiatkom 
leta bude kúpalisko dokončené 
a sprístupnené verejnosti.

V rozpočte mesta sú na-
plánované fi nančné zdroje na 
súvislú rekonštrukciu asfalto-
vých povrchov na Miklovkách, 
miestnej časti Kolačín, bu-
dovanie nových parkovacích 
miest v Pribinových sadoch 

a za zdravotným strediskom. 
Nové oplotenie areálu mater-
skej škôlky P. Jilemnického       
s dokončením chodníka okolo 
škôlky a osvetlením priecho-
dov pre chodcov.

Rok 2017 prinesie aj zme-
ny v mestskej spoločnosti 
TEKOS Nová Dubnica, s.r.o., 
ktorá postupne bude prechá-
dzať obnovou techniky. Od jari 
spoločnosť začne kosiť všetky 
trávnaté plochy v meste. Za 
týmto účelom sa obstaráva 
nová technika tak, aby boli ka-
pacitne pripravení. Spoločnosť 
sa pripravuje aj na činnosti, 
ktoré v dávnej minulosti vy-
konávala ako napríklad sta-
rostlivosť o výsadbu v meste                                         
a udržiavanie reprezentač-
ných plôch mesta.

V miestnej časti Kolačín 
začnú svojpomocne členovia 
Dobrovoľného hasičského 
zboru s nadstavbou požiar-

nej zbrojnice. V tomto roku 
zrealizujeme obnovu autobu-
sových zastávok a začneme                                  
s majetkovo - právnym vyspo-
riadaním  pozemkov pre budú-
ce chodníky.

Rok 2016 bol pre mestskú 
kasu historicky najúspešnej-
ším. Zadĺženosť mesta máme 
na úrovni 29,03% a prebytok 
v mestskej kase bol vo výške 
650.000 €. Aj vďaka tomu nás 
v roku 2017 čakajú významné 
investičné akcie, ktorých rea-
lizácia nebude jednoduchá, ale 
verím, že spoločnými silami a 
za Vašej podpory sa nám ich 
podarí v stanovených termí-
noch aj zrealizovať.

Ing.Peter Marušinec
primátor mesta

Pozvánka na stretnutie
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Uvítanie detí
do života

60 rokov mesta Nová Dubnica,
čo všetko na nás čaká?

Na IBV Miklovky vysielame v HD kvalite 
– od analógu po HD kvalitu

Upozornenie pre prevádzkovateľov
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Pomôžte pri objavovaní 
histórie nášho mesta!

60  rokov – to je skutočne významné výročie, ktoré naše mesto a jeho obyvateľov bude sprevádzať 
celým rokom 2017. Mesto Nová Dubnica   pripravuje množstvo sprievodných podujatí, ktoré budú pred-
chádzať hlavným oslavám naplánovaným na 1. až 4. júna 2017.  Z pripravovaných sprievodných podujatí 
vyberáme:

• Odhalenie busty Jiřího Krohu  
• Otvorenie pamätnej izby Jiřího Krohu 
• Otvorenie stálej expozície fotografi í významného novodubnického fotografa Petra Jelínka 
• Výstava fotografi í Nová Dubnica 1957 – 2017 
• Výstavy Kolorit novodubnických ornamentov, sgrafít a mozaiok, Šikovné ruky Novodubničanov, 
• Rocková Nová Dubnica 
• Večer s významnými rodákmi Novej Dubnice 
• Brány mesta otvorené 

Zároveň  pripravujeme aj nový propagačný materiál (letáky o Novej Dubnici, Kolačíne, magnetky, pohľad-
nice, pamätnú mincu a ďalšie). Už teraz sa môžete tešiť  na výnimočný program hlavných osláv, na ktorých 
okrem iných vystúpia Horkýže Slíže, Elán Tribute, Vranovské chodúľové divadlo a predstavíme na nich 
nový fi lm o našom meste z dielne Mareka Janičíka. 

(Autorom loga 60. výročia mesta Nová Dubnica je grafi cký dizajnér Dominik Dávid z Novej Dubnice)

Cesta od analógového vysie-
lania po HD kvalitu je zložitá 
a fi nančne veľmi nákladná, 
pretože analógové vysiela-
nie nebolo náročné na silu            
a výkyvy TV signálu. 

Začalo sa hovoriť o digi-
tálnom vysielaní TV staníc. 
Podmienky digitalizácie za-
hŕňali nákup novej ústredne 
(náklady vo výške cca 9 000 
eur) a nákladnú rekonštrukciu 
vonkajších rozvodov zo strany 
združenia (tu sa investovalo 
cca 2 000 eur). Digitálne vysie-
lanie požaduje teda kvalitnej-
šie zariadenia pre príjem sig-
nálu a následne jeho rozvod do 
jednotlivých rodinných domov.

V súvislosti s neoddialiteľ-
nými zmenami bolo zo strany 
členov združenia potrebné za-
kúpiť si alternatívne nový tele-
vízor alebo set-top box, ktoré 

umožnili príjem digitálneho 
signálu. 

Prvú etapu zmien sme rea-
lizovali za veľkej materiálovej 
pomoci sponzorov, a to EVU, 
Ing. Pavlikovský, Ing. Rafaj, 
pán Bajzík, mesta Nová Dub-
nica a ďalších.

Ťažšie to bolo s druhou eta-
pou. Na sídlisku žije prevažne 
väčšina skupina obyvateľstva 
dôchodcov (cca 70%). Títo ne-
mali fi nančné zdroje na nákup 
prijímačov pre digitálne vysie-
lanie.

Z uvedeného dôvodu zdru-
ženie rozhodlo ponechať               
i vysielanie analógové, ktoré 
je zachované i dodnes, hoci    
v súčasnom období už všetky 
káblovky vysielanie v analógu 
zrušili.

Členovia RADY po rozbore 
nákladov a príjmov sa rozhodli 
pre nepopulárny krok, zvýšiť 

členský poplatok zo sumy 5 
eur za mesiac na 6 eur za me-
siac. Zvýšením členského sme 
získali čiastočne prostriedky 
na krytie nákladov, spojených 
hlavne s prevádzkou, čím sa 
predpokladá vyrovnané hos-
podárenie. 

Vysielatelia, ako sú SKY, 
Magio, UPC a iné sú pri po-
rovnateľnom počte programov       
s nami najmenej o 30% drahší.

Negatívny vplyv na prevádz- 
ku a príjem fi nančných pros-
triedkov má i úbytok členov. 
Noví, mladí ľudia majú vyššie 
nároky a požiadavky, ktoré sa 
prejavujú hlavne v skladbe 
programov a sú ochotní za-
platiť vyšší mesačný poplatok, 
aký je po zvýšení.

V meste Nová Dubnica, časť 
„Miklovky“ žije v súčasnos-
ti asi 70% členov dôchodcov, 
ktorí sú zásadne proti zvyšo-

vaniu mesačného členského 
poplatku, ktorý je dôsledkom 
úbytku členov. Len v roku 
2015 požiadalo o odpojenie, t.j. 
ukončenie zmluvného vzťahu 
viac ako 20 členov a v roku 
2016 to bolo už 25 členov.

Máme tri ústredne, a to ana-
logovú, digitálnu a v HD kvali-
te, čo je veľmi náročné na ich 
údržbu a prevádzku, ale iné 
možnosti nie sú, ak máme na 
zreteli potrebu riešiť všetkých 
našich členov združenia.

V roku 2017 sa na člen-
skej schôdzi budú voliť noví 
členovia „RADY“. Keďže ide                       
o nové volebné obdobie, radi 
by sme privítali aktivitu zo 
strany mladších.

Ľudovít Kusý
predseda

Dovoľujeme si upozorniť 
právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie, kto-
ré prevádzkujú malý zdroj zne-
čisťovania ovzdušia na území 
mesta Nová Dubnica na po-
vinnosť každoročne oznámiť 
do 15. februára mestu za kaž- 
dý malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia prevádzkovaného 
v uplynulom roku: spotrebu 

palív a surovín, z ktorých zne-
čisťujúce látky vznikajú, údaje 
potrebné na zistenie množstva 
a škodlivosti znečisťujúcich lá-
tok vypustených do ovzdušia                     
a údaje o veľkosti zdroja (podľa 
prílohy č. 1 Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 2/2011 Mes-
ta Nová Dubnica O ochrane 
ovzdušia a o poplatkoch za zne-
čisťovanie ovzdušia na území 

Mesta Nová Dubnica).
Na základe tohto  oznáme-

nia mesto vydá rozhodnutie                
o výške poplatku za znečisťova-
nie ovzdušia (cenník poplatkov 
tvorí prílohu č. 2 VZN č. 2/2011).

Za nesplnenie oznamovacej 
povinnosti mesto uloží pokutu 
do výšky 663,87 €. 
S prípadnými otázkami a žia-
dosťou o tlačivo oznámenia, sa 

obráťte na oddelenie životného 
prostredia, MsÚ Nová Dubni-
ca, tel: 042/44 33 484 kl. 161, ale-
bo mailom: sykorova@nova-
dubnica.sk, prípadne osobne. 
Radi Vám poradíme s vypĺňa-
ním oznámenia a pod.

Oddelenie životného
prostredia

Pri príležitosti 60. výročia vzniku nášho mesta nakrúca režisér 
pán Janičík fi lm o Novej Dubnici. Prosíme obyvateľov, v prípade, 
že poznajú alebo poznali výrazné osobnosti nášho mesta, aby 
svoje návrhy poslali mailom, telefonicky alebo osobne na oddele-
nie kultúry mestského úradu. 

Zároveň prosíme obyvateľov ochotných zapožičať zaujíma-
vé, najmä historické fotografi e Novej Dubnice a jej obyvateľov 
na pripravovanú výstavu  fotografi í v kine Panorex, aby sa tiež 
prihlásili na oddelení kultúry (hrehusova@novadubnica.sk, tel.: 
0917 59 59 31).

Mesto Nová Dubnica pro-
stredníctvom Zboru pre 
občianske záležitosti or-
ganizovalo ďalšie uvítanie 
detí – nových občanov Novej 
Dubnice – do života. 

Slávnosť sa konala dňa 17. 1. 
2017 v poobedňajších hodinách 
v obradnej sieni mesta – v Kul-
túrnej besede. Pozvaní  boli 
rodičia s novorodencami, kto-
ré sa narodili v období od 1.8. 
2016 – 30.11. 2016.

Primátor mesta Nová Dub-

nica Ing. Peter Marušinec, 
uvítal do života 38 detí.  Na 
úvod predniesol slávnostný 
príhovor a po ňom odovzdal 
rodičom narodených detí dar-
čekové poukážky v hodnote 33 
eur. Mamičky, ktoré sa z rôz-
nych dôvodov tejto slávnosti 
nezúčastnili, môžu si darče-
kové poukážky vyzdvihnúť na 
MsÚ  - Klientské centrum, na 
ohlasovni pobytu. 

-JB-

Prosba - 60. výročie

Primátor mesta potešil každú mamičku kvetom a darom.
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Prevencia počas 
chrípkovej sezóny

Živý betlehem po prvýkrát
v Spojenej škole sv. Jána Bosca

Otvorená nocľaháreň
Prišla zima a s ňou mráz         
a tak mesto opätovne otvo-
rilo nocľaháreň pre ľudí bez 
domova už od novembra 
2016 a bude ju prevádzkovať 
do 31. 03. 2017. 

Nocľaháreň poskytuje pod-
mienky pre uspokojenie zá-
kladných životných potrieb 
pre cca. 15 ľudí bez domova. 
Okrem možnosti prespania         
(v čase od 19. do 7. hod.) tu 
môžu získať ošatenie, hygi-
enické a zdravotné potreby, 
čaj a jedno teplé jedlo denne.                                                               
Klientom tiež zabezpečujeme 
sociálne poradenstvo. S ob-
lečením nám pomáha zberný 
dvor, kam môžu všetci Novo-
dubničania priniesť nepotreb-
né šatstvo a pomôcť tak ostat-
ným. Hygienu udržiavame 
aj vďaka praniu ošatenia pre 
klientov.  

Dĺžku pobytu stanovujeme 
individuálne  podľa sociálnej 
situácie klienta. Medzi ďalšie 
kritériá príjmu patrí hmotná 
alebo sociálna núdza, vyhovu- 
júci zdravotný stav (bez pre-
nosných ochorení), schopnosť 
sa pohybovať a postarať sa        
o seba. Klientovi pri nástupe 
pridelíme konkrétne lôžko                                  
a do zariadenia si môže pri-
niesť len najnutnejšie osobné 
veci. Služby môžeme odmiet-                                        
nuť osobám, ktoré sú pod 
vplyvom alkoholu alebo iných 
omamných látok, a ktoré sa 
odmietnu podrobiť hygienickej 
očiste alebo osobám, ktoré boli 
vylúčené zo zariadenia pre zá-
važné porušenie prevádzkové-
ho poriadku. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca OSVaŠ

Chrípkovou sezónou sa 
označuje obdobie od októ-
bra do konca apríla, ktoré 
je v našej zemepisnej šírke 
charakteristické zvýšenou 
chorobnosťou na akútne re-
spiračné ochorenia vrátane 
chrípky a chrípke podob-
ných ochorení. 

Medzi akútne respiračné 
ochorenia patria ochorenia 
ako nádcha, angína, zápal prí-
nosných dutín, hrtana, hltana, 
priedušiek, priedušnice a zá-
pal pľúc. 

Chrípka je infekčné ochore-
nie vyvolané vírusom chrípky. 
Klinicky prebieha ako akútne 
zápalové ochorenie horných 
dýchacích ciest. Jej nástup je 
obvykle náhly, z plného zdra-
via. Často začína zimnicou, 
bolesťami hlavy, teplota stúpa 
na 39 - 40 ºC. Chorý má bolesti 
svalov a kĺbov, suchý, dráždi-
vý kašeľ, nádchu, pocit sucha         
a škriabania v hrdle. Pokiaľ ne-
vzniknú komplikácie, príznaky 
do piatich dní odznejú.

Všeobecné zásady preven-
cie respiračných ochorení 
vrátane chrípky zahŕňajú zvy-
šovanie odolnosti organizmu 
dodržiavaním zásad zdravého 
životného štýlu, medzi ktoré 
patrí: správna výživa s dostat-
kom ovocia, zeleniny a tekutín, 
dostatočný pobyt na čerstvom 
vzduchu, otužovanie a dosta-
tok spánku a odpočinku.

Počas chrípkovej sezóny 
je dôležité primerané oblie-
kanie. Riziko nákazy znižuje 
časté a účinné vetranie, najmä                 
v škôlkach, školách a na praco-
viskách. Je vhodné vyhýbať sa 

uzavretým priestorom s vyso-
kou koncentráciou ľudí (kiná, 
divadlá, koncerty a pod.).  

Pokiaľ ide o chrípku, najdo-
stupnejšou a najúčinnejšou 
špecifi ckou ochranou je kaž-                      
doročné očkovanie. Prin-
cípom očkovania je tvorba 
ochranných protilátok, ktoré 
zabraňujú vzniku ochorenia 
na chrípku, prípade zmierňujú 
jeho priebeh a znižujú riziko 
komplikácií a úmrtia. 

Najvhodnejší čas na očko-
vanie je počas jesenných aj 
zimných mesiacov až do ob-
javenia sa epidémie chrípky. 
Očkovať sa možno aj v čase 
zvýšenej aktivity chrípky, exis-
tuje však riziko, že očkovaná 
osoba môže ochorieť skôr, ako 
si stihne vytvoriť dostatočné 
množstvo ochranných proti-
látok. Ochranné protilátky si 
organizmus vytvára postupne, 
približne v priebehu 10 až 14 
dní po očkovaní. 

Svetová zdravotnícka orga-
nizácia odporúča očkovanie 
proti chrípke predovšetkým 
pre: a) tehotné ženy bez ohľa-
du na mesiac tehotenstva, 
deti vo veku od šesť mesia-
cov do päť rokov / b) staršie 
osoby, osoby s chronickými 
ochoreniami dýchacích ciest, 
srdcovocievneho systému / c) 
metabolickými, obličkovými a 
imunitnými poruchami, zdra-
votníckych pracovníkov.

Vypracoval: 
Úsek podpory zdravia, Regio-
nálny úrad verejného zdravot-
níctva so sídlom v Považskej 
Bystrici.

V Spojenej škole sv. Jána 
Bosca v adventnom období 
po prvýkrát pre širokú verej-
nosť usporiadali podujatie 
Živý betlehem. 

Všetkých, ktorí prišli, priťa-
hovali nielen krásne vianočné 
koledy v podaní škôlkarov, 
školského zboru Bambini di 
Bosco, ako i bývalých absol-
ventov školy – Ing. Juraja Hor-
ta a Mgr. Ivetky Šedíkovej, ale 

najmä Svätá rodina s malým 
Ježiškom v jasliach. 

Živé zvieratká (a bolo ich 
neúrekom), rozžiarili detské 
očká a vykúzlili nejeden ús-
mev. Mnohí využili možnosť 
obohatiť rodinné albumy o uni-
kátne fotografi e s Ježiškom, 
Máriou a Jozefom.

Prítomných zaujal nielen 
bohatý program, ale teší nás, 
že navštívili aj predajné mies-
ta, kde sme za pomoci šikov-

ných rodičov, učiteľov, ale                                                                          
i samotných detí, predávali 
prekrásne výrobky a chut-
né koláčiky. Veríme, že kaž-
dý si prišiel na svoje. Deti si 
pomaškrtili na sladkostiach 
s teplým čajom, dospelí na 
chlebe s cibuľou a vianočnom 
punči. 

Všetkým, ktorí organizovali 
toto podujatie, ostáva len kon-
štatovať – vynaložená námaha 
a úsilie sa vyplatilo. O rok sa 

tešíme opäť a veríme, že bu-
deme môcť povedať, že Živý 
betlehem sa v Spojenej škole 
sv. Jána Bosca stane tradí-      
ciou. Ďakujeme všetkým, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom po-
mohli pri tejto nádhernej akcii. 

PaedDr. Miroslava Adamcová
zástupkyňa riaditeľa
SŠ sv. J. Bosca

Pokloniť sa Jezuliatku prišli aj traja králi.

Najmenších zaujali zvieratká aj Svätá rodina s malým Ježiškom. Na živý betlehem sa prišlo pozrieť vyše 300 ľudí.

Pozvánka na oslavy
MDŽ

V nedeľu 5. marca vás pozývame
o 15. hodine do kina Panorex na oslavy Medzinárodného dňa žien.

V programe sa predstaví známa dvojica muzikantov a zabávačov  Hruštinec - Chlebana. 
Vstup na podujatie je zadarmo. Miestenky si môžete vyzdvihnúť na oddelení kultúry

a športu MsÚ Nová Dubnica od 20. februára 2017.
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Úprava poplatkov za stavebný odpadZvozy odpadu v IBV Miklovky,
Dlhé diely a Kolačín v roku 2017

Zvozy odpadu od bytových
domov v meste v roku 2017

Zvoz odpadu od garáží

Zvoz konárov zo záhradkárskych osád

OBJEMNÝ ODPAD - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

OBJEMNÝ ODPAD - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

ZVOZ KONÁROV - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

V zmysle Všeobecného 
záväzného nariadenia mes-
ta Nová Dubnica č. 8/2016 o 
doplnení a zmene VZN mes-
ta Nová Dubnica č. 13/2015                               
O poplatku za komunálne 
odpady  a drobné stavebné 
odpady, sa menia sadzby za 
drobný stavebný odpad od 
1.1.2017 nasledovne:

1) Drobný stavebný odpad 
vytriedený, bez prímesí, urče-
ný na recykláciu, sadzba 0,025 
€ za 1 kg odpadu.
2) Drobný stavebný odpad 
netriedený, určený na zne-
škodnenie na skládke odpadov, 
sadzba 0,040 € za 1 kg odpadu.

Drobným stavebným od-

padom sú odpady z bežných 
udržiavacích prác zabezpe-
čovaných fyzickou osobou 
– nepodnikateľom, na ktoré 
sa podľa zákona nevyžaduje 
stavebné povolenie. Patrí sem 
najmä: dlažba, omietka, okná 
(bez skla), kúsky muriva, be-
tónu, malty, lepidla a podobne.

Postup odovzdania drobné-
ho stavebného odpadu na 
zbernom dvore:
1) Pri dovoze odpadu na zber-
ný dvor je obyvateľ povinný:
- prihlásiť sa na vrátnici zber-
ného dvora
- riadiť sa pokynmi obsluhy
- preukázať sa platným občian-
skym preukazom.
2) Následne pracovník zber-

ného dvora odpad odváži                    
a vystaví váženku a pokladnič-
ný doklad. 
3) Pôvodca odpadu zaplatí za 
odpad priamo pracovníkovi 
zberného dvora a následne 
mu bude vrátený občiansky 
preukaz.  

Z dôvodu, že mesto Nová 
Dubnica malo najnižší popla-
tok za stavebný odpad, obča-
nia z okolitých miest a obcí 
vozili svoj stavebný odpad na 
zberný dvor, čím mestu vzni-
kali zvýšené náklady na jeho 
likvidáciu. Na základe uvede-
ného, mesto Nová Dubnica 
pristúpilo k úprave poplatku 
za drobný stavebný odpad.

Zvoz separovaného odpadu v miestnej 
časti Miklovky, Kolačín a Dlhé diely je 
zabezpečovaný raz mesačne, a to:
V UTOROK: 10.1. / 7.2. / 7.3. / 4.4. / 16.5. / 13.6. / 11.7. / 8.8. / 5.9. / 3.10. / 7.11. / 12.12.
Ulice: Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Pod Húštikom, Družobná, Kukučínova, 
Gagarinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, 
Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, Sládkovičova.

VO ŠTVRTOK: 12.1. / 9.2. / 9.3. / 6.4. / 18.5. / 15.6. / 13.7. / 10.8. / 7.9. / 5.10. / 9.11. / 14.12.
Ulice: Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, 
Strážovská, Pod Bôrikom, + nové ulice na Dlhých Dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, 
Dlhé Diely.

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 6:30 hod pred váš dom ku ceste tak, aby nebrá-
nili cestnej premávke. Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa 
zapojíte do systému separovaného zberu v našom meste a budete dodržiavať pravidlá „čo triediť, 
ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a prispejete tak k ochrane životného prostredia a čistoty 
v meste. V prípade, že vám vrecia budú odcudzené, alebo vám budú chýbať, na oddelení ŽP vám 
vydáme ďalšie.

Podrobnejšie informácie o nakladaní s odpadmi sú zverejnené na www.novadubnica.sk v sekcii 
Občan / Nakladanie s odpadmi.
V prípade akýchkoľvek otázok o odpadovom hospodárstve mesta sa môžete informovať na oddelení 
životného prostredia MsÚ: (042 44 33 484 kl. 160, 161, 0918 323 276, chlebana@novadubnica.sk).
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jeseň: 18.10.2017
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jarný zvoz v dňoch 2.5.- 4.5.2017  
jesenný zvoz v dňoch  2.11.- 6.11.2017
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Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J. G. Tajovského,
J. Kollára, Kvetná, Májová

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M. Gorkého,
J. Jesenského, Partizánska, Ľ. Podjavorinskej, 
Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé Diely

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Nemcovej, 
Strážovská, Svoradova, Odbojárska

Ostatné  ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, Účko: domy č. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730

domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, , 67, 68, 77, 78, 81, 82, 
83, 84, 85

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

paneláky smer Kolačín:  362, 363, 364, 365, 533, 534, 
724, 725, 726, 869, 873

domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838
a Gagarinova 300 a 301, domy č.927,928,929 a 930

garáže na ulici Topoľovej, Jilemnického 
a pri domoch č. 3 – 6

garáže na ulici Okružnej, Trenčianskej pri „čínskom 
múre“ 77 – 78 a v Sade Duklianskych hrdinov pri 
bývalom CVČ

ide o záhradkárske osady č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 
a ZO za Tekosom

Okružná, garáže Okružná, Puškinova,
Pod Dubovcom, Krátka

Ľ. Štúra, A. Sládkoviča, L. Svobodu, J. G. Tajovského,
J. Kollára, Kvetná, Májová

M. Kukučína, Gagarinova, Pod Bôrikom, M. Gorkého,
J. Jesenského, Partizánska, Ľ. Podjavorinskej, 
Lipová, Slnečná, Javorová, Dubová, Dlhé Diely

Svätoplukova, J. Nerudu, M. Benku, B. Nemcovej, 
Strážovská, Svoradova, Odbojárska

Ostatné  ulice v Kolačíne – Slobody, Nová, 
Družstevná, Farská, Pod Húštikom

Dátum vývozu

Dátum vývozu

Dátum vývozu

Dátum vývozu

Dátum vývozu

Deň vývozu

Deň vývozu

Deň vývozu

Deň vývozu

Ulice

Ulice a čísla domov

Garáže

Záhradkárske osady

Ulice
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Trojkráľové koncerty v oslavnej atmosfére...

Vianočné oslavy v našom meste

V roku 2006 začala kapela 
Boží Šramot písať históriu 
Trojkráľových koncertov, 
keď usporiadala jeden kon-
cert v oratóriu saleziánske-
ho centra v Novej Dubnici. 
Do posledného miesta zapl-
nená sála povzbudila organi-
zátorov ako aj účinkujúcich, 
koncert o rok zopakovať. 
Podarilo sa, a s veľkým úspe-
chom. 

Vždy som mal chuť ro-
biť veci vo veľkom. Kapela 
bola vyskladaná výborne, aj 
dievčatá výborne spievali, ale 
existovalo mnoho krásnych 
piesní, ktoré sme chceli hrať, 
no vyzneli by oveľa krajšie                                          
s podporou speváckeho zboru. 
Hľadal som na okolí taký, kto-
rý by nám pomohol dotvoriť 
atmosféru Trojkráľových kon-
certov. V tom mi kamarátka 

(teraz už manželka) Barbor-
ka vnukla myšlienku, založiť 
vlastný zbor a o niekoľko dní 
neskôr za mnou prišla Anka 
Šupáková, že je veľa ľudí z far-
nosti a okolia, ktorí by chceli 
spievať... Toľko náhod, že to 
nemohli byť náhody... Začali 
sme opatrne, s pár skladba-
mi a ozvučení pár kondenzá-
torovými mikrofónmi, ale už               
v kine Panorex a s plným pu-                                                                    
blikom...  Stál pri nás Boh           
a stojí doteraz, pretože Troj-
kráľové koncerty sú každým 
rokom na vrchole a stále ich 
chce vidieť viac ľudí. 

Tohtoročné koncerty vide-
lo cca 3500 divákov. Praco-
valo na nich 50 účinkujúcich 
a 25 zvukárov, osvetľovačov, 
kameramanov, technických                          
a iných spolupracovníkov. 
Opäť sa nám podarilo vytvo-
riť niečo výnimočné a úžasné, 
čo radí Trojkráľové koncerty             
k najrýchlejšie vypredaným       
a najnavštevovanejším akciám 
na Slovensku. Fantasticky za-
padol do koncepcie aj náš hosť 
Pavel Helan, opäť z Moravy, 
opäť skvelý hudobník a človek 
s hodnotami, ktoré dokáže veľ-
mi vtipne a nevtieravo diváko-
vi vtlačiť až do srdca. 

Samotný koncert bol rozde-

lený opäť na niekoľko blokov. 
Krátka vtipná scénka Pavla 
Helana, veľkolepý úvod obi-
dvoch telies, samostatné vy-
stúpenia The Gospel Family, 
potom Božieho šramotu. Na to 
predstavenie hosťa v krátkej 
videoprezentácii a jeho samo-
statné vystúpenie. Postupne 
sa k nemu pridávajúce dievča-
tá, neskôr kapela a na záver 
celý zbor, aby koncert vyústil 
do fi nále v podobe piatich sil-
ných piesní, keď na pódiu stá-
lo, hralo, spievalo a tancovalo 
všetkých 50 účinkujúcich.

Až na piatom koncerte som 
si uvedomil, čo musí divák za-
žívať, keď sa chce popri tlieska-
ní, s bundou alebo kabátom na 
kolenách postaviť a vyjadriť 
tak ocenenie za naše snaže-
nie. A tí diváci to dokazovali na 
každom našom koncerte. Je to 
pre nás veľké zadosťučinenie  
a povzbudenie do ďalšej práce.

Jubilejný desiaty ročník 
si zaslúži pár poďakovaní, 
pretože to nie je o mne. Je to                 
o všetkých tých fantastických 
ľuďoch, ktorí sa dokážu vždy 
raz za rok zomknúť pre spoloč-
nú a dobrú vec. Takže mi do-
voľte byť možno aj viac osobný. 

Veľká vďaka patrí režiséro-
vi a hlavnému zvukárovi Ma-

riánovi Masárovi a celému 
prípravnému výboru, Vančov-
com, Ivanovi Klánekovi, Paľovi 
Rekemovi. Vďaka tanečníkom 
a mojej manželke Barborke, 
ktorí okrem skúšok so zborom 
makali na choreografi i. Vďaka 
technickým spolupracovní-
kom a pomocníkom, ktorí 
okrem toho, že každý vedel, čo 
má robiť, prišiel a pýtal sa, čo 
ešte treba.

Ďakujem The Gospel Fami-

ly. Zažili sme taký december, 
ako ešte nikdy. Namiesto skú-
šania vecí na Trojkráľové kon-
certy sme nacvičovali piesne 
pre Helenku Vondráčkovú, 
Jitku Zelenkovú, do toho veľa 
koncertov. Veľké účasti na                        
skúškach cez týždeň potvr- 
dzovali, že sme zodpovední 
a chceme byť čo najlepší. Ale 
stálo to za to!!!     

Juraj Hort

Jubilejný desiaty ročník koncertu zožal veľký úspech.

Koncert spestril vtipný hosť z Moravy Pavel Helan.

Na Štedrý deň sa na námestí zišlo množstvo Novodubničanov. Podávala sa vianočná kapustnica, teplý čajík a panovala dobrá 
nálada.

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec poprial všetkým ob-
čanom požehnané vianočné sviatky.

Silvestrovská zábava sa skončila až             
v skorých ranných hodinách.

Silvester na námestí – Novoročný príhovor zástupcu pri-
mátora mesta Bc. Pavla Pažítku

Sviatočnú náladu spríjemnili vianočné koledy v podaní Božieho šramotu.

Fotoreportáž



Filmový festival Expedičná kamera prinesie tento rok                 
7 úžasných fi lmov, v ktorých sa pozrieme do Veľkej Británie, 
Ekvádoru, Indie, Mongolska, USA, Gruzínska, na Aljašku        
a nahliadneme aj pod morskú hladinu.

9. marca 2017 o 17:00 hod. v kine Panorex Nová Dubnica
Čas ukončenia podujatia:  22:30 hod. / Vstupné: 2,50 €.
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KLAMSTVO                                                                                                                                         
piatok 24. marca o 19:00 hod.
kino Panorex

Milosrdná lož a nemilosrdná pravda. Dva mantinely, medzi kto-
rými sa odohráva táto divadelná komédia, a v podstate aj celý 
náš život.  Stará téma, ktorá bola, je a bude vždy aktuálna - prav-
da a lož. Medzi tým je veľmi veľa možností. Veríme, že diváci 
si vyberú tie lepšie. Že lož nebude taká milosrdná, a že pravda 
nemusí byť taká bezohľadná. Dôležité je, aby sme sa vedeli aj na 
vážnych situáciách vždy zasmiať. V tejto komédii nám o to roz-
hodne pôjde. Účinkujú: Emília VÁŠÁRYOVÁ / Milan KŇAŽKO / 
Gabriela ŠKRABÁKOVÁ / Peter ŠIMUN. Vstupné: 18€.

PRÍBEH ČAJU  
Piatok 17. februára o 17:00 hod.
historická miestnosť pri mestskej knižnici 

Manželia Ondejčíkovci (mimochodom, p. Ondejčík pochádza        
z Novej Dubnice) každoročne cestujú do Ázie, kde navštevujú 
čajové záhrady, plantáže a producentov celosvetovo obľúbeného 
nápoja. Vo svojej prednáške zavedú návštevníkov do Číny, Japon-
ska, Nepálu či na Srí Lanku, aby im ukázali zaujímavé kapitoly 
zo života čaju. Pestovanie čajovníka, zber čajových listov, jeho 
spracovanie a konzumácia - to sú hlavné témy prednášky a fo-
tografi ckej prezentácie. Súčasťou prednášky bude aj ochutnávka 
rôznych druhov čajov. Nezabudnite si preto priniesť aj obľúbenú 
čajovú misku alebo šálku. Po prednáške bude možné zakúpiť si 
ochutnávané druhy čaju. Vstup voľný!

Nová Dubnica žije kultúrou

Expedičná kamera 2017
v Novej Dubnici už 9. marca

Po tombole môžete ochutnat PEČENÉ PRASIATKO
s dotáciou mesta LEN ZA 1 EURO/PORCIA

9.00 – 15.30 Predaj fašiangových špecialít 
Za lubovolný nákup od Mäsiarstva Ilavský budete zaradení do TOMBOLY

o chutné mäskové ceny. Žrebovanie tomboly prebehne o 15.00 h.

9.00 - Fašiangový sprievod Kolačín
                 

9.30 - Sprievod v maskách s Dychovým 
orchestrom okolo Mierového námestia  

10.15 - Otvorenie fašiangov primátorom
mesta, pastiersky hudobný folklór 

s trombitášmi Štefánikovcami 

10.45 - Sestry Bacmaňákove – heligónky 

11.30 - Koncert hudobnej skupiny DUO M 

13.00 - Fašiangové sútaže a ochutnávky  

13.30 - koncert VESELÉ TRIO

Kolačín / Mierové námestie / Letný amfi teáter
25. február 2017 od 9.00 do 16.00 hod.

PROGRAM:

FAŠIANGY 2017



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Teicher Adam, Gunárová Lia, Kvaššayová Michaela, Filo 
Peter, Gulišová Rebeka, Lutty Laura, Sojková Lenka.

Opustili nás:
Koníček  Ľudovít, Šošovička Jozef, Múčková Emília, Prekop 
Miroslav, Sárkozy Štefan, Gondová Juliana, Mgr. Dalma Vác-
lavíková, Mišura Jaroslav, Moravčíková Vlasta, Jašicová Žo-
fi a., Čupalka Rudolf, Lišaníková Jozefína, Bližniaková Eva, 
Chovancová Emília, Boko Miroslav, Hollá Mária, Dvorský 
Peter, Beluščák Ján, Barták Jozef, Lališová Božena, Spurný 
Karel, Kukuljášová Alžbeta.

Spoločenská kronika
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Anna Kršková a Jozef Krška
Spite sladko svoj večný sen, v spomienkach sme 
pri Vás každý deň. Dňa  28. 12. uplynuli tri roky, 
čo nás opustila naša drahá mama Anna Kršková 
a 20. 11. uplynulo 14 rokov od smrti drahého otca 
Jozefa Kršku. S láskou spomínajú dcéra Alena, 
zať Anton, syn Štefan, vnúčence, pravnúčence                                        
a ostatná rodina. 

Jozef Korytár
Ten, kto ťa poznal, spomenie si. Ten kto ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 6. januára uplynulo 25 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný Jozef Korytár.       
S úctou a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra 
s rodinami.

Anna Stančeková
Dňa 14. januára uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička, ba-
bička a prababička Anna Stančeková. Kto ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej prosím tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú milujúci manžel La-
dislav, syn Peter s manželkou Jankou, vnuk Juraj, 
vnučka Zuzka a pravnučka Lilianka ako aj ostatná 
rodina.

Ján Demura
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vy-
padlo. Tvoja strata úprimne bolí, keď plamienok 
sviečky ticho horí. Zostali len spomienky a odkaz 
jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny. Dňa 14.1. 
uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedko Ján Demura. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Spomína manželka, dcéra a syn s rodinami. 

Ing. František Manas
Dňa 18. januára uplynulo 8 rokov, čo nás navždy 
opustil milujúci manžel, otec a starý otec Ing. 
František Manas. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou a bolesťou v srdci spo-
mínajú manželka a dcéry s rodinami. 

Jaroslav Poruban
Dňa 26. januára uplynulo 20 rokov odkedy nás ná-
hle opustil vo veku 58 rokov náš milovaný a sta-
rostlivý manžel, otec a dedko Jaroslav Poruban. S 
láskou a úctou si pri sv. omši spomína manželka, 
dcéry a vnúčatá. Ďakujem za tichú spomienku 
všetkým, ktorí ste ho poznali.

Mária Ševcechová
Dňa 22. januára uplynul rok, čo nás navždy opusti-
la naša mama, babka a prababka Mária Ševcecho-
vá.  S láskou a úctou spomíname.

Anna Zúberová
Dňa 10. Januára uplynulo  10 rokov, odkedy nás 
navždy opustila mama, babka a prababka Anna     
Zúberová. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu           
s nami tichú spomienku. 

Marta Matláková
Dňa 2. januára uplynulo 5 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná dcéra, manželka, 
matka a babka Martuška Matláková. Kto ste ju po-
znali, venujte jej prosím tichú spomienku. S láskou 
spomína celá rodina. 

Štefan Čelko
Dňa 6. januára uplynuli 2 roky, čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a dedko Štefan Čel-
ko. Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí 
na neho nezabudli. S láskou a úctou manželka, 
deti a ostatná rodina. 

Jaroslav Červeňan
Dňa 9. januára uplynuli 2 roky, čo od nás navždy 
odišiel Jaroslav Červeňan, láskavý človek, milujú-
ci manžel, otec a dedko. Čas nezahojil ranu... man-
želka, dcéry s rodinami. 

Jozef Šramo
Dňa 4. januára uplynulo 13 rokov od smrti nášho 
manžela a otca Jozefa Šrama. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Spomína manželka 
a synovia. 

Mariana Pížová
Dňa 21. decembra uplynuli dva roky, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná mamička a babička 
Mariana Pížová. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.            
S láskou a úctou spomína dcéra Katarína  s rodi-
nou, syn Marek, ostatná rodina a priatelia.

Mária Lančinová a František Lančin
Dňa 24. decembra uplynul rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mama Mária Lančinová 
a 24. decembra uplynie 28 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný otec František Lančin. So 
spomienkou na milovaných rodičov spomínajú        
s láskou deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Jozef Fraus
Uplynulo 23 rokov, čo nás navždy opustil manžel 
Jozef Fraus. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomína manželka s rodinou.

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 01.12.2016 o 23.59 hod., 
na ul. SNP 69 hliadka mest-
skej polície zistila parkovanie 
osobného motorového vozidla 
na vyhradenom parkovisku. 
Na vozidlo bol použitý technic-
ký prostriedok na zabránenie 
odjazdu motorového vozidla. 
Vodič uvedeného vozidla si 
nevšimol, že má zablokované 
vozidlo a pohol sa s vozidlom. 
Nevšimol si to aj napriek 
tomu, že príslušníci mestskej 
polície dali na zablokované 
vozidlo písomné upozorne-
nie. Svojou nevšímavosťou si 
poškodil vlastné vozidlo a aj 
technický prostriedok na za-
bránenie odjazdu motorové-
ho vozidla. V tejto súvislosti 
mestská polícia upozorňuje 
vodičov, že každé založenie 
technického prostriedku je 
príslušníkmi mestskej polí-
cie riadne zadokumentované          
a vedie sa o tom presná evi-
dencia (údaje o vozidle, mies-

to a čas založenia, porušená 
norma a fotodokumentácia).

Dňa 26.12.2016 o 23.14 hod., 
prijala hliadka telefonické 
oznámenie o fyzickom napá-
daní osôb na Mierovom ná-
mestí. Hliadka bezodkladne 
kontaktovala stálu službu 
OO PZ Dubnica nad Váhom. 
Agresívny 35-ročný muž bol 
po príchode hliadky mestskej 
polície príslušníkmi spacifi ko-
vaný. Pri riešení situácie na 
mieste, osoba sústavne nere-
špektovala pokyny príslušní-
kov mestskej polície, ktorí v 
snahe zabrániť hrubému sprá-
vaniu, použili donucovacie 
prostriedky. Po príchode hli-
adky Policajného zboru bola 
osoba v spolupráci s hliad-                                                                    
kou Policajného zboru pred-
vedená na oddelenie mestskej 
polície za účelom realizovania 
ďalších služobných úkonov.

Z bloku mestskej polície

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Stolní tenisti
bojovali o tituly 

Jedenásty ročník
Mikulášskeho turnaja

Verím, makám a žijem pre sen!

Každoročne začiatkom roka 
sa zúčastňujú hráči MKST  
majstrovstiev Trenčianske-
ho kraja a majstrovstiev    
oblasti Považská Bystrica       
v stolnom tenise.   

Dňa 6. januára na majstrov-
stvách Trenčianskeho kraja 
vo Veľkých Uherciach sa naj-
lepšie darilo J. Gunárovi, keď 
skončil na peknom 2. mieste 
a M. Hudcovskému, ktorý 
vybojoval bronz za 3. miesto                 
v hlavnej súťaži. Úspešní boli 
aj vo štvorhre, keď spoločne 
vybojovali  bronz.  Dňa 8. janu-
ára na majstrovstvách oblasti 
sa naši hráči ziskom deviatich 

medailí stali najúspešnejším 
oddielom. Titulom sa môžu 
pýšiť sestry Ľ. Pšenková a R. 
Grambličková vo štvorhre žien 
a tiež J. Frohn a Ľ. Pšenková 
v miešanej štvorhre. Najvyššiu 
hodnotu vzhľadom na konku-
renciu má 2. miesto J. Frohna 
v mužskej dvojhre. Zaujali ve-
kom ešte mladší žiaci M. Pšen-
ka a L. Šelingová tretími mies-
tami vo štvorhrách. Všetkým 
medailistom blahoželáme a aj 
ostatným hráčom a hráčkam 
ďakujeme za úspešnú repre-
zentáciu oddielu a mesta.                                              

Výbor MKST

V sobotu 10. decembra 2016 
sa  v mestskej športovej hale 
v Novej Dubnici uskutočnil 
XI. ročník Mikulášskeho tur-
naja prípraviek U9 pod zášti-
tou primátora mesta a klubu 
MFK Nová Dubnica.

Turnaja sa zúčastnilo osem 
futbalových mužstiev rozde-
lených do dvoch skupín. Naši 
malí prípravkári natrafi li na 
Trenčianske Teplice, Púchov 
a Žilinu.

S Teplicami a Púchovom si 
hravo poradili, ale Žilina ich 
zdolala 0:2. Postúpili z druhé-
ho miesta do semifi nále proti 
Ilave. Dlho sa hralo na remízu, 
ale štyri sekundy pred koncom 
naši chlapci dostali nešťastný 
gól. Prehrali 1:2.

Nakoniec hrali o tretie 
miesto s AS Trenčín. Futbalo-
vé šťastie im znova neprialo, 
napriek tomu, že stále tlačili, 

prehrali 0:1. Chlapci skončili 
štvrtí, ale  brali to športovo. Ví-
ťazné trofeje prišli odovzdávať 
olympijský  víťaz Janko Zacha-
ra a bývalý tréner prípraviek 
Milan Úradník. Ďakujeme.

Našimi najlepšími strelcami 
boli Jančovič Tobias a Barcík 
Majo, obaja rovnaký počet 
gólov. Najlepším brankárom 
turnaja bol právom vyhlásený 
Čierny Majo MFK Nová Dub-
nica. 

Nakoniec prišli detičkám 
rozdať balíčky Mikuláš, anjel 
a čert. Mladí futbalisti mali 
iskričky v očiach. Vďaka patrí 
všetkým hráčom a hlavne ro-
dičom, ktorý sa organizačne 
podieľali na tomto krásnom 
podujatí. Športu zdar a futbalu 
zvlášť!

Bibiana Vaská
trénerka prípraviek
MFK Nová Dubnica

Mladá Novodubničanka Alž-
betka Kubaščíková (17 ro-
kov), študentka Športového 
gymnázia v Trenčíne má už 
za sebou mnoho športových 
úspechov. Jej srdcovou zá-
ležitosťou je hokej a veľké 
úspechy dosahuje aj v atle-
tike.

Alžbetka je na pohľad oby-
čajné dievča, ktoré v sebe 
ukrýva bojovníčku a ctižia-
dostivé dievča plné snov. Jej 
najväčším snom je v športe 
dosiahnuť čo najlepšie výkony, 
ktoré sa po dlhodobej drine, 
trénovaní, sebazaprení, preko-
naní zranení, úrazov dostavili. 

Ako 9 – ročná sa začala ve-
novať pozemnému hokeju pod 
vedením Janky Uherkovej za 
HC Nová Dubnica. Na turna-
joch alebo zápasoch bola čas-
to ohodnotená ako najlepšia 
hráčka – obrankyňa. Alžbetka 
spolu so svojimi hráčkami sa 
stala v roku 2015 majsterkou 
slovenskej ligy za mladšie do-
rastenky a víťazkou českej ligy 
za staršie žiačky.

Dievčatá sa väčšinou venujú 
takým dievčenským špor-
tom, predsa len hokej je viac 
mužský šport, prečo si si vy-

brala práve pozemný hokej? 
Ja som bola vždy skôr 

chlapčenský typ, od malička 
som viac behávala s chlapca-
mi ako s dievčatami, bavilo ma 
liezť po stromoch a hrať futbal, 
či hokej. Hokej je moja srdcov-
ka,  ale keď že nie je tak veľmi 
rozšírený a u dievčat obzvlášť, 
začala som časom pokukávať 
aj po ďalšom športe a to atleti-
ke. Zaujali ma behy na stredné 
a dlhé trate. V roku 2014 som 
začala trénovať pod vede-
ním trénerov Milana Floreka                            
a Janky Florekovej za AK 
Spartak Dubnica nad Váhom. 

 
Skĺbiť tieto dva športy je ur-
čite časovo veľmi náročné. 

Áno, športu venujem všetok 
svoj voľný čas, trénujem skoro 
každý deň, navyše som sa za-
čala venovať aj trénovaniu ma-
lých detí v pozemnom hokeji. 
Veľmi ma to baví. Chcem, aby 
sa tento šport dostal viac do 
povedomia mladších detí.

 
Čo považuješ za svoj najväč-
ší úspech v hokeji a v atleti-
ke? 

V minulom roku sme sa 
zúčastnili medzinárodných 
hier, ktoré sa konali v rakús- 
kom Klagenfurte, kde sme 

si mali možnosť zahrať proti 
Rakúšankám, Nemkám a An-
gličankám a podarilo sa nám 
nad nimi zvíťaziť, obsadili sme 
1. miesto. Boli sme z toho veľ-
mi nadšení, že sme dokázali 
poraziť také silné družstvá. 
Čo sa týka atletiky, tam som 
v minulom roku dosiahla nie-
koľko ocenení, ale najviac ma 
prekvapilo, keď som na Halo-
vých majstrovstvách SR do-
rasteniek obsadila 2. miesto 
na 800 m. Toto bol pre mňa 
veľký šok. 
Rozmýšľala si, žeby si sa 

venovala atletike aj profesi-
onálne? 

Určite áno, neviem si pred-
staviť žeby som robila niečo 
iné. Šport je pre mňa vášeň, 
cesta, život a sen. 

Aké vízie máš ešte do bud-
úcna? 

Po skončení strednej školy 
sa chystám na vysokú školu do 
Prahy, na fakultu telesnej vý-
chovy a športu. Naďalej sa bu-
dem venovať trénerstvu a čas 
ukáže, či pri tom aj zostanem. 

Na záver nám prezraď, čo ťa 
čaká v novom roku 2017, na 
aké súťaže sa pripravuješ? 

Momentálne sa chystám 
na halové majstrovstvá  SR 
v atletike, v marci ma čaká 
sústredenie v zahraničí no                         
a uvidíme, ako sa mi bude 
dariť na súťažiach. Chcela by 
som to dotiahnuť až na maj-           
strovstvá sveta, ktoré sa budú 
konať v Keni. 

Cesta za snami je ťažká          
a plná prekážok, ale Alžbetka 
je odhodlaná sa nevzdať. Chce 
všetkým dokázať, že to ide,          
i keď to nie je ľahké. My jej dr-
žíme palce a želáme ešte veľa 
športových úspechov.

-JB-

Úspešná Novodubničanka Alžbeta Kubaščíková.

Skrinka plná ocenení svedčí o tvrdej práci a drine.

Mladých futbalistov potešil Mikuláš a sladké dobroty.

Klub slovenských turistov pozýva svojich členov a sympatizantov 
na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční vo štvrtok     
2. 2. 2017 o 17. 30 hod. v kultúrnom dome Kolačín.
Členov žiadame o prinesenie si členských preukazov a členského 
príspevku na rok 2017. Záujemcov o členstvo prosíme o prinese-
nie vyplnenej prihlášky a členského príspevku.
Informácie nájdete aj na webovej a facebookovej stránke KST 
Kolačín.

Trojkráľový výstup - mrazivý, ale veselý

Klub slovenských turistov 
Kolačín každoročne organi-
zuje na začiatku nového ka-
lendárneho roka Trojkráľový 
výstup na Markovicu. 

Keďže ide o zimný výstup, 
je vítaná i snehová prikrývka, 
ktorá vytvára tú pravú zimnú 
atmosféru. Predpovede po-
časia na 6. január boli, pokiaľ 

ide o sneh, veľmi optimistické. 
S blížiacim sa termínom výstu-
pu však začali teploty klesať     
a u organizátorov vzbudzovať 
obavy, či sa ľuďom bude chcieť 
ísť v takom mraze do prírody.

Tie sa s prvými slnečnými 
lúčmi rozplynuli. Viac ako 150 
milovníkov  turistiky si mohlo 
vychutnať prekrásne prírodné 
scenérie a výtvory Mrázika. 
Zavítali k nám nielen naši pria-                                                                    
telia z Dubnice nad Váhom, ale 
i z Trenčína, Trenčianskych 
Teplíc či Bánoviec nad  Bebra-
vou. Prišli veľkí aj malí, mladí 
i starí. 

Sneh vŕzgal pod nohami        
a hoci ortuť teplomera klesla 
na –15 °C, všade vládla prí-
jemná atmosféra a človečina. 

Postretali sa priatelia a zná-
mi, želali si všetko dobré do 
nového roka, pripíjali na zdra-
vie, zohrievali sa pri ohníku, 
opekali špekáčiky a slaninku, 
ktoré zrazu chutili akosi inak, 
lepšie. Spod kríža sa naskytli 
nádherné výhľady do okolia.

Studený vietor na vrchole 
mnohých poháňal späť do tep-
la domova, ale myslím si, že 
všetci účastníci výstupu boli 
spokojní, že premohli svoju 
lenivosť a strávili opäť jeden 
pekný deň v prírode. Ďakuje-
me všetkým a už teraz sa teší-
me na ďalšie stretnutie.

-sk-

KST Kolačín - pozvánka


