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Bude naše letné
kúpalisko opäť realitou?

Otvárame obytnú
zónu Dlhé diely

Pásku prestrihol primátor Ing. Peter Marušinec, manažérka predajne Zita Ulmanová a Vincent Bezdeda.

Foto: Peter Jelínek.

Už o chvíľu privítajú nových obyvateľov.

Viacerým Novodubničanom 
letné kúpalisko už viac ako 
desaťročie chýba. Mesto 
chce pozemky odkúpiť a 
zrekonštruovať areál kúpa-
liska, kde sa budú môcť 
schladiť počas horúcich let-
ných dní. 

Vedenie mesta rokuje s 
vlastníkom pozemku pod  bý-
valým letným kúpaliskom o 
jeho odkúpení. Cena zo strany 
vlastníka pozemku bola jasne 
defi novaná, čo požaduje za 
meter štvorcový. Uskutočnilo 
sa už aj pracovné stretnutie 
poslancov, na ktorom sme 
túto tému rozdiskutovali, 
akým spôsobom  bude možné 
tieto pozemky nadobudnúť. 
Či budeme robiť zámenu  po-
zemkov pod bývalou Letkou 
takým spôsobom,  že mesto by 

za jeden meter štvorcový pod 
Letkou dostalo dva metre po-
zemku kúpaliska a zvyšok by 
sa fi nančne vyrovnal. Druhou 
možnosťou je priama kúpa. 
Poslancom sa zdá byť cena za 
pozemok vysoká, preto požia-
dali primátora, aby pokračo-
val v ďalších rokovaniach, aby 
sa dala cena redukovať.

V prípade, že sa nám po-
darí do konca tohto roka po-
zemok nadobudnúť, začali by 
sme v roku  2015 pripravovať 
projektovú dokumentáciu s 
realizačnými projektmi tak, 
aby mohla začať výstavba už  
v máji 2016. 

Chceme si dať záležať  na 
vypracovaní projektovej do-
kumentácie. Cieľom je nasta-
viť ekonomické fungovanie 
kúpaliska. Na ohrev vody plá-
nujeme využiť solárne zdroje, 

zvažujeme viacero možností, 
aby sa podmienky nastavili, 
čo najoptimálnejšie.

Predstava o možnostiach 
komplexu letného kúpaliska 
je zatiaľ taká, že by tam bol 
jeden dvadsaťpäťmetrový  ba-       
zén a dva menšie bazény -  pre 
deti do desať rokov a bazén  
pre najmenších s atrakcia- 

mi a šmykľavkami. Vchod 
do komplexu plánujeme od 
krytej plavárne v priestore, 
kde je parkovisko. Občanov 
budeme informovať o ďalších 
krokoch.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Minulý rok sme odovzda-
li stavenisko zhotoviteľovi a 
tento rok už úspešne finišu-
jeme. V stredu 17. septembra 
sa uskutočnilo žrebovanie o 
nájomné byty. Prebehlo bez 
problémov a 18 bytov už má 
vyžrebovaných majiteľov:

Jednoizbové byty:
Renata Rácová, Jozef Kau-
kal, Peter Ďuriš, Jana Hoštá-
ková, Roman Plánek, Vlasta 
Brixová, Jaroslava Kriste-
ková, Štefánia Šmatlánková 
(náhradníci: Nikola Benešo-
vá, Daniel Kotlárik).

Dvojizbové byty:
Zuzana Lehotská, Jakub 
Kucharík, Jana Hudecová, 
Katarína Behulová, Lenka 
Račková, Simona Bicskeyová 
(náhradníci: Marie Ferková, 
Pavol Jaseň).

Trojizbové byty:
Dušan Rapšo, Ľuboš Jordán, 
Peter Kyjac, Zuzana Kouka-

lová (náhradníci: Róbert Me-
liš, Alena Páleníková).

Ďalší žiadatelia majú mož-
nosť uspieť pri žrebovaní o 
byty v druhej nájomnej bytov-
ke. Jej kolaudáciu plánujeme 
koncom tohto roka a žrebova-
nie prebehne pravdepodobne 
v prvých mesiacoch budúce-
ho roka. 

Zároveň si vás dovoľu-
jeme pozvať na slávnostné 
otvorenie zóny Dlhé diely a 
odovzdanie bytov prvým ná-
jomníkom, ktoré bude v pia-
tok 10. októbra  o 16. hodine 
v priestoroch tohto areálu. 
Súčasťou bude prestrihnutie 
pásky, zároveň novým ná-
jomníkom odovzdáme sym-               
bolické kľúče od bytov. Dú-
fame, že naša bytová zóna 
pekne porastie a novým oby-
vateľom prinesie radosť.

Pohľad na plné novodubnické kúpalisko v čase najväčšej slávy. Foto: Peter Jelínek.

Pozvánka
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Poslanci v októbri
schvália názvy ulíc

Mesto ocenilo
prácu hasičov

Položili veniec k hrobu 

Turisti putovali
po stopách SNP

Uzavreli sme Dohodu o priateľstve

Mierové námestie patrilo cyklistom

Výstup na Markovicu.

Hasiči dostali nové uniformy.

Nová ulica v Dlhých dieloch.

Víťaz okruhu David Zverko.

Zľava: P. Marušinec, V. Muchin, V. Proch, R. Čepák.

Vzdali úctu padlým vo vojne.

Noví obyvatelia Dlhých die-
lov sa môžu tešiť aj na Du-
bovú ulicu.

Výstavba v zóne Dlhé diely 
opäť pokročila a vznikli nové 
ulice. Na najbližšom mest-
skom zastupiteľstve preto 
poslanci prerokujú už aj ich 
názvy. Do výberu sa  dostali 
skutočne výstižné návrhy: 
Dlhé diely, Dubová, Slnečná, 
Lipová a Javorová. Dievčatá z 
oddelenia životného prostre-
dia tak môžu naplno využiť 

svoj talent a vysadiť krásne 
dubové, lipové, či javorové 
aleje. Pri výbere návrhov pad-
li aj mená dôležitých osobnos-
tí nášho mesta. Pomenovanie 
ulíc však podlieha zaujíma-
vým pravidlám. Ako povedala 
JUDr. Dagmar Gregušová, 
vedúca organizačno-správne-
ho oddelenia, pomenovať uli-
cu podľa osobnosti mesta je 
možné len v tom prípade, ak 
daná osobnosť už nežije.

 
-maša-

Pätnásť uniforiem putovalo 
do šatníka Kolačanských ha-
sičov.

Členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru Kolačín dostali 
od mesta nové uniformy. Pri-
mátor Ing. Peter Marušinec 
im ich slávnostne odovzdal v 
priestoroch Kultúrneho domu 
Kolačín, v rámci osláv 70. vý-
ročia Slovenského národného 
povstania. Už v minulosti mes-
to dopĺňalo hasičom šatník, no 
doteraz to nebolo v takom roz-
sahu. Aktívna práca hasičov 
pri rôznych protokolárnych 
aktivitách si vyžaduje dôstojnú 
reprezentáciu. Celkovo hasiči 
dostali 15 nových uniforiem.  

Uniformy pridelili najmä ak-
tívnym členom zboru, dokonca 
aj tým, ktorí doteraz žiadne 
nemali. „Chcel by som sa po-
ďakovať najmä primátorovi, za 
to, že môžeme v nových unifor-
mách dôstojnejšie reprezento-                  
vať mesto. DHZ Kolačín verí, že 
úspešná spolupráca s mestom 
Nová Dubnica bude naďalej 
pokračovať k obojstrannej spo-
kojnosti. Primátor následne po-
ďakoval hasičom za ich obetavú 
prácu a potom zapálil vatru. 
Do tanca i na počúvanie hrali 
harmonikári a špekáčiky sa po-
stupne míňali...

-maša-

Odkaz Slovenského národ-
ného povstania je stále ak-
tuálny.
 

Prešlo 70  rokov od Sloven-
ského národného povstania. 
Naše mesto si takisto pripo-
menulo toto dôležité výro-
čie, preto 28. augusta  o 15. 
hodine položil primátor Ing. 
Peter Marušinec spolu so 
zástupcami politických strán 
veniec k hrobu kapitána Flori-

ša Beňušku v priestoroch cin-
torína v Kolačíne. Primátor  v 
príhovore  pripomenul, že boj 
za demokraciu je stále aktu-
álny.  „Je svedectvom hrdin-
ského boja za ideály slobody, 
demokracie. V tomto boji sa 
prejavila hrdosť národa a jeho 
rozhodné odhodlanie ubrániť 
si slobodu a právo na život.“

-maša-

Oslavy 70. výročia Sloven-
ského národného povstania 
v Novej Dubnici odštartoval 
Klub slovenských turistov 
Kolačín, ktorý organizoval 
výstup na Markovicu. 
 

Počasie podujatiu prialo, 
a tak sa pri kríži stretlo viac 
ako 120 milovníkov histórie a 
turistiky. Po krátkom prího-
vore, v ktorom si zaspomínali 
na udalosti, ktoré sa v okolí 
nášho mesta odohrali počas 2. 
svetovej vojny, sa dostali k slo-
vu harmoniky a  partizánske 
piesne. O chvíľu sa pridávali 
ďalší účastníci spomienkovej 
slávnosti a spev bolo počuť až 
dole do dediny.

Každý, kto si v piatok 29. 
augusta prišiel uctiť pamiatku 
obetí vojny, dostal pamätný 
list a odznak, ktoré venovala 
Detská organizácia Fénix, na-
koľko podujatie bolo súčasťou 
jej veľkého projektu Od Dukly 
po Devín. V rovnakom čase sa 
na celom Slovensku organizo-
vali podobné turistické akcie 
a jej účastníci prešli spoločne 
viac ako 480 kilometrov. Po-
tom sa väčšina turistov po-
brala za zvuku harmoniky do 
Hostinca na Lúčkach, kde sa 
mohli nielen turisti občerstviť 
pri chutnom guláši. 

-sk-

Komunálne voľby, ktoré budú 
15. novembra, sa blížia. Obyva-
telia Novej Dubnice si budú voliť 
svojho primátora a 15 poslancov 
v troch volebných obvodoch. Kan-
didáti,  ktorí mali záujem uchád-
zať sa o priazeň voličov, museli 
predložiť svoje kandidátne listiny 
do 21. septembra. Mestská voleb-
ná komisia uskutočňuje registrá-
ciu podaných kandidátnych listín. 
Po 1. októbri zverejníme na úrad-
nej tabuli mesta aj na internete 
mená všetkých zaregistrovaných 
kandidátov. V budúcom vydaní 
Novodubnických zvestí dostanú 
uchádzači komerčný priestor a 
oznámime už konkrétne mená. 

Pravidlá hlasovania
Na hlasovacom lístku pre voľ-

by primátora mesta zakrúžkuje 
volič poradové číslo len jedného 
kandidáta. Na hlasovacom lístku 
pre voľby poslancov mestského 
zastupiteľstva zakrúžkuje volič 
poradové čísla jednotlivých kan-
didátov, avšak najviac u toľkých 
kandidátov, aký počet poslancov 
má byť vo volebnom obvode zvo-
lený. Vo volebnom obvode  1. a  2.  
bude treba zakrúžkovať sedem 
kandidátov, vo volebnom obvode 
3.  iba jedného kandidáta.

-maša-

Vzťahy s družobným mestom 
Dubna sa posunuli smerom k 
ďalšej spolupráci. 

Prvý septembrový týždeň 
odcestoval primátor mesta Ing. 
Peter Marušinec spolu s pred-
nostkou Ing. Evou Lackovičo-
vou, projektovou manažérkou 

Mgr. Jankou Orieškovou a Bc. 
Rastislavom Čepákom, poslan-
com Národnej rady, do družob-
ného mesta Dubna v Ruskej 
federácii. Počas rokovaní došlo 
k podpísaniu Dohody o pria-
teľstve medzi Novou Dubnicou 
a Dubnou.

Na pracovnom stretnutí s Va-

lerijom Prochom, primátorom 
Dubny, Vjačeslavom Muchi-
nom, zástupcom primátora, 
prezidentom Obchodnej komo-
ry Vladimírom Bobrovom a ďal-
šími zástupcami mesta sa zhod-
notila spolupráca počas troch 
rokov partnerstva našich miest.  
Počas rokovaní sa hodnotili akti-
vity, ktoré sa zrealizovali. Patria 
sem najmä vzájomné výmen-
né pobyty študentov, kultúrne 
podujatia, účasť detí z Dubny v 
skautskom tábore, nadviazanie 
kontaktov medzi podnikateľmi. 
„Zároveň sme rokovali o ďalších 
návrhoch konkrétnych aktivít a 
projektov na nasledujúci rok,“ 
vysvetlila J. Oriešková. Zároveň 
podotkla, že došlo k posilneniu 
vzťahov medzi obidvomi mes-
tami a doterajšia spolupráca 
bola vyhodnotená pozitívne. 
Taktiež nadviazanie kontak-
tov počas pracovných  návštev 
podnikateľov mesta Dubny a  
Novej Dubnice a blízkeho regió-           

nu dostáva konkrétnu podobu 
spolupráce. Ďalšie rokovania 
prebiehali s predstaviteľmi fi - 
riem pôsobiacich v Dubne. Úče-
lom bola prezentácia a hľadanie 
možnej spolupráce so sloven-
skými partnermi.  „Na záver ro-
kovaní  sa predstavitelia miest  
dohodli na  uzatvorení  Dohody 
o priateľstve  medzi mestami,“ 
dodala J. Oriešková.

V Dubne medzičasom pre-
behli komunálne voľby a no-
vým primátorom sa stal bývalý 
zástupca V. Muchin.  „Nakoľko 
sme s V. Muchinom spolupra-
covali už v predchádzajúcich 
obdobiach, pevne verím, že spo-
lupráca medzi oboma mestami 
bude naďalej pokračovať mini-
málne na takej úrovni ako dote-
raz. Zároveň mu prajeme veľa 
úspechov v jeho práci,“  povedal 
primátor P. Marušinec. 

-maša-

Svoje umenie predstavil aj ta-
lentovaný Novodubničan To- 
bias Vančo.
 

Nová Dubnica bola 6. septem-
bra dejiskom 51. ročníka Medzi-

národných dní cyklistiky mláde-
že, ktoré organizoval Športový 
klub cyklistiky Dubnica nad Vá-
hom. Sto pretekárov z  deviatich 
krajín sveta zavítalo do nášho 
regiónu, aby zviedli súboj v cest-

nej cyklistike. Pretekári súťažili 
v troch etapách počas dvoch dní. 
V rámci prvej etapy si zmerali 
svoje sily na časovke Červený 
kameň – Vršatec. Druhá etapa 
už patrila nášmu  mestu. V okru-
hu okolo Mierového námestia sa 
pripravili pretekári na štart  pod-
večer o 19.  hodine. Povzbudiť ich 
prišlo množstvo Novodubniča-
nov, ktorí si cyklistiku vychutnali 
na okruhu v dĺžke 700 metrov 
počas 40 minút. Pozitívne hodno-
tili etapu aj samotní organizátori. 
Odmenou pre divákov bol víťaz v 
slovenských farbách, David Zver-
ko, ktorý sa stal zároveň celko-
vým lídrom pretekov. D. Zverko 
sa samozrejme z víťazstva tešil. 
„Nová Dubnica je úžasná, bola 
tu super atmosféra,“ povedal. 
„Touto cestou ďakujeme vedeniu 

mesta Nová Dubnica za príklad-
nú spoluprácu pri organizovaní 
pretekov a tešíme sa na ďalší 
spoločný ročník Medzinárodných 
dní cyklistiky“, dodal tajomník 
pretekov Dávid Hikel. Prekva-
pením pri odovzdávaní cien bolo 
aj predstavenie mimoriadne ta-
lentovaného mladého domáceho 
cyklistu, ešte len jedenásťročné-
ho Tobiasa Vanča, o ktorom sa v 
súčasnosti hovorí ako o „druhom 
Saganovi“. Na pódiu ho obratne 
„vyzvŕtala“ moderátorka večera 
Miriam Martináková. Mladému 
cyklistovi dal víťaz D. Zverko aj 
cenné rady do ďalšej kariéry: 
„Makať, makať a ešte raz makať.“ 
Preteky uzavrela napokon  tretia 
etapa  v nedeľu 7. septembra.  

-maša-

Volebné informácie
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Fotoriport: Dni mesta Nová Dubnica dňa 6. septembra
September tradične patrí oslavám nášho krásneho mesta. Oddelenie kultúry si preto pre všetkých Novodubničanov, ale aj ľudí z okolia pripravilo niekoľkohodinový 
maratón zábavy, detských i hudobných vystúpení, jedinečných cyklistických pretekov i hľadania tých „naj“ na našich novodubnických psíkoch. Zaujímavé ukážky 
predviedli raketomodelári, Dobrovoľný  hasičský zbor z Kolačína, ale i kynológovia.  Nechýbali príjemné stánky vo „farmárskom“ duchu, tvorivé dielne, bungee 
trampolína, na ktorej sa do neskorých hodín naše ratolesti príjemne vyšantili, ale i mini zoologická záhrada. Tešíme sa na ďalší rok. 

Výtvarníci: Anna Hladká a Stanislav Lubina. ... ukážky z práce kynológov ...

Víťazi súťaže Naj psík, kategória do 10 kilogramov. 

Skupina LT učila tancovať najmenších. 

Remeslo sa v ich rodine traduje už generácie. ... a vlk naozaj „zožral“ sedem kozliatok ...

Kollárovci vypredali Panorex.

Gladiator revival rozprúdil zábavu.

Príjemná atmosféra roztancovala okoloidúcich.

Krásna rezbárska práca. 
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Pribudlo 50 prváčikov Novinky v súkromnej 
základnej škole

Veľkorysé gesto

Historická izba - výzva

Prví divadelníci 

HISTORICKÉ OKIENKOOTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2014 - 2015

Možno viacerí, tak ako ja, 
ste dosiaľ nevenovali pozor- 
nosť tomu, ako sa oddelenie 
sociálnych vecí a vedenie 
mesta stará okrem iných aj 
o seniorov. Viac ako pätnásť 
rokov sa vedúca oddelenia     
Mgr. Zuzana Vanková usilova-
la o to, aby mali všetci seniori, 
ale tiež dlhodobo chorí a inak 
núdzni možnosť stravovať sa 
vo verejných zariadeniach 
mesta, a to so zľavou, ktorú 
vedenie mesta udeľuje na zá-
klade výšky dôchodku a iných 
sociálnych dávok. Z. Vanková 
oslovila viaceré stravova-
cie zariadenia, nie všade sa 
však stretla s porozumením. 
Niekde však predsa opakova-
ne skúšala, až sa jej  podarilo  
presadiť svoj verejne užitoč-
ný zámer. A tak tu dnes majú 
všetky vyššie uvedené sku-
piny obyvateľov nášho mesta 
možnosť stravovania: obedy  
v REPO   GASTRO (cena 2,50 
eur), jedáleň pri EVPÚ (výber 

zo štyroch jedál),  zariadenie 
pre seniorov (1 jedlo, cena 
1,95 eur)  a hotel  DYNAMIK  
(1 jedlo, cena 2,05 eur).  V prí-       
pade, že ponúkané  jedlo ne-
vyhovuje, je možné vybrať si 
z ponúkaných možností, len 
si to treba doplatiť. Zatiaľ  vy-
užívame túto možnosť a sme 
spokojní. Jedlá sú chutné a 
obsluha naozaj príjemná. Tie-
to sumy  sú ešte nižšie, preto-
že mesto dopláca tým, ktorých 
sociálne dávky, či iné príjmy 
sú veľmi nízke. Chcela by som 
v mene všetkých tých, ktorí už  
využívajú tieto veľkorysé po-
nuky, poďakovať vedeniu mes-
ta. Najmä vedúcej  oddelenia 
sociálnych vecí Z. Vankovej  za 
kreatívny, ale predovšetkým 
humánny prístup k tým, ktorí 
už tejto spoločnosti niečo odo-
vzdali.

PhDr. Irena Štofaníková

Múdra sova, maskot našej 
školy,  privítal 15 odvážnych 
prváčikov. 

V pekne zariadenej triede s 
interaktívnou tabuľou sa od uči-
teľky Jarky Zacharovej dozve-
deli  o rôznych centrách učenia, 
ktoré pre nich pripravila podľa 
programu Krok za krokom aj s  
asistentkou Boženkou Pluháro-
vou. Čaká na nich nový spôsob 
vzdelávania v oblasti matema-
tiky: podľa profesora  Milana 
Hejného,  na hudobnej výchove 
v projekte Čarovná fl auta sa 
budú učiť hrať na fl auty, čím 
si okrem umeleckého vzdelá-
vania budú rozvíjať aj správne 
dýchanie, čo podporí zdravie 
detí. Budú objavovať  tajomstvá 

šachu a môžu si vybrať z veľké-
ho množstva krúžkovej činnosti 
a ponuky umeleckej školy pria- 
mo v budove. Možno z nich 
budú malí vedátori, malí umel-
ci, šachisti, ale najradšej bude-
me, ak z nich vyrastú dobrí, tvo-
riví ľudia. Nad prváčikmi budú 
mať dohľad starší kamaráti de-
viataci, ktorí im pomôžu sa so 
školou skamarátiť cez projekt 
rovesníckeho vzdelávania. 

Chceme sa poďakovať mestu 
za opravenú strechu a ľuďom 
vykonávajúcim aktivačné prá-
ce za veľkú pomoc pri úprave 
školy a jej okolia.  

PaedDr. Jana Kramárová 

Žiaci, rodičia a pedagó-
govia zo Základnej školy na 
ulici Janka Kráľa privítali 
nový školský rok 2014/2015 
už tradične v priestoroch 
kina Panorex. Prítomným 
sa prihovorili riaditeľ školy 
Mgr. Martin Staňo, pred-
sedníčka rodičovskej rady 
Iveta Solíková a poslanec 
mestského zastupiteľstva 
Bc. Pavol Pažítka. Po sláv-
nostnom otvorení sme na 
pódiu za veľkého potlesku 

privítali našich prváčikov. 
Niektorí prichádzali trošku 
nesmelo, iní zas sebaisto a 
s úsmevom. Nakoniec stálo 
na pódiu 50 nových školákov 
a po mnohých rokoch tak 
otvárame až tri „prvácke“ 
triedy. Všetkým žiakom pra-
jeme veľa úspechov v novom 
školskom roku.

Mgr. Martin Staňo
riaditeľ

Už čoskoro, niekedy na 
prelome októbra a novembra, 
sprístupníme pre verejnosť 
historickú izbu Novej Dubni-
ce. Na jej otvorení v oddelení 
kultúry intenzívne pracuje-
me. Zbierame fotografi e, do-
kumenty, odznaky, ale i milé 
hračky vašich detí z čias budo-
vania mesta. Niektoré typické 
veci z týchto čias nám však v 

našej zbierke stále chýbajú. 
Najmä pionierske oblečenie, 
či odev ľudových milícií. Ak 
vlastníte takéto kúsky a ste 
ochotní ich venovať  historic-
kej izbe nášho mesta, budeme 
veľmi radi, keď ich prinesiete 
do oddelenia kultúry.

Za vašu pomoc ďakujeme.

Kultúra v Novej Dubnici  
mala v päťdesiatych rokoch 
svoje divadelné lastovičky. 

Z bývalých členov divadel-
ného súboru si však už nikto 
nepamätá názov skupiny. 
Podstatné však je, že divadlo 
tu malo svoje korene už v za-
čiatkoch budovania mesta. A 
čo bolo témou predstavení? 
Nuž bežný život v dedinách a 
hlavne láska.  Bývalý okres-
ný osvetový inšpektor Milan 
Cvacho si zaspomínal na tieto 
dávne časy.

Ako vzniklo divadlo?
Vzniklo tak, že si ma zavo-

lal vtedajší starosta Ladislav 
Mišovec. A hovorí mi, robíš na 
okrese, sprav čosi s  kultúrou. 
Tak sme sa rozhodli, že zalo-
žíme divadlo. Bolo treba zor-
ganizovať hercov aj režiséra. 
Oslovil som kamaráta z vyso-
kej školy Ivana Mocerniuka, 
ktorý sa zapodieval v tých 
časoch divadlom. Dali sme do-
hromady zoznam ľudí. Potom 
bolo treba kúpiť nejaké kuli-
sy, urobiť rampy, osvetlenie. 
Z okresu, z titulu  okresného 

osvetového inšpektora, som 
vybavil peniaze a zakúpili sme 
kulisy v Martine v divadelnej 
ústredni. Stáli v tej dobe je-
denásťtisíc korún. Kúpili sme 
aj mapy, gramofón. Predse-
dom bol Miro Pastucha, re-
kvizitárom, organizátorom aj  
osvetľovačom som bol ja. 

Kde ste vystupovali?
Divadlo sa nacvičilo, účasť 

bola plná sála. Vystupovali 
sme v starej jedálni: drevenej 
kantíne. Potom sme nadviaza-
li spoluprácu s divadelným sú-
borom v Trenčianskej Teplej, 
ktorí úspešne vystupovali. No 
nakoniec sme u nich nehrali 
a vystupovali sme v Kolačíne 
a neskôr v Bolešove. Ja som 
potom odišiel preč, Ivan ostal 
v Novej Dubnici a postupne sa 
súbor rozpadol.

Aká bola téma predstavení?
Už si to presne nepamätám, 

ale bol to určite príbeh z bež-
ného dedinského prostredia a 
témou bola aj láska.

 
Rozprávala sa M. Švančarková

Ilustračné foto.Mgr. Zuzana Vanková pri práci.

Otvorili tri prvácke triedy.

Počas prvého školského dňa.

Fotografi e z prvých vystúpení. 

Detské centrum Dubáčik v Novej Dubnici vás pozýva na jesennú 
a zimnú burzu detského ošatenia (0 - 5 rokov), obuvi a potrieb pre 
budúce mamičky. Termín predaja: 24. septembra (streda), od 10. 
hodiny – 17. hodiny, 25. septembra (štvrtok) od 9. hodiny – 13. hodiny.

Burza oblečenia
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Pozvánka na stretnutie čipkárok slovenska.

Maľuje aj oblečenie.

Anita obľubuje vrstvenie materiálov.

Areál pred kultúrnou besedou zaplnili milovníci poézie.

Privítajú čipkárky 
z celého Slovenska

Unikátny výtvarný prejav Anity Šebíkovej

Poézia pod modrou oblohou ...

Máme tu opäť jeseň. Parky 
a záhrady hýria pestrou pa-
letou farieb, ktoré slniečko 
rozžiari  svojimi  hrejivými 
lúčmi aspoň na chvíľku. 
 

Do tejto pestrej kytice fa-
rieb chceme aj my prispieť 
svojou troškou. Pozvali sme 
čipkárky z celého Slovenska, 
aby sa nám predstavili so 
svojou tvorbou. Naše pozva-
nie prijali čipkárky z Martina, 
Prešova,  Žiliny, Banskej Bys-
trice, Trenčína, Brezovej pod 
Bradlom, Krakovian, Nitry, 
Bratislavy, kluby i jednotlivci. 
Prídu aj čipkárky z Českej re-
publiky: z Vamberka a Valaš-
ského Meziříčí. Privítame aj 
delegáciu z Poľska, aby nám 
predstavili ich najznámejšiu 
čipku. Od roku 2000 Bobowa 
každoročne organizuje Me-
dzinárodný festival paličkova-
nej čipky, ktorého sa pravidel-
ne zúčastňujú aj zástupcovia 
nášho klubu. Krásu tejto čip-
ky budete mať možnosť obdi-
vovať v kinosále Panorexu.

Radosť z práce
Čipkárka sedí  pri vankúši, 

splieta nitky do neuveriteľ-
ných vzorov a vytvára rôzne 
výrobky pre potešenie srdca 
svojho i tých druhých. Hodiny, 
čo presedí nad vankúšom, ne-
počíta. Jej odmenou je radosť 

z vykonanej práce, pohľad na 
svoje vytvorené dielo a obdiv 
tých, ktorí uzrú jej výtvory. 
Čo vŕšok prejdeš, inú čipku 
nájdeš. Čo krásy, umelecké-
ho cítenia, zmyslu pre krásu, 
pracovitosti, zručnosti, nápa-
ditosti nájdeme v ľudovej čip-
ke na Slovensku. Je to hlboká 
studnica námetov a inšpirácie 
aj pre našu súčasnú tvorbu. 
Práve túto pestrosť vám chce-
me ukázať. 

Výstava
Vo vstupnej časti kina sme 

pripravili výstavu čipiek Anny 
Mrázovej pri príležitosti zís-
kania titulu Majsterka ľudovej 
umeleckej výroby. Práve ona 
začala pred 20 rokmi písať 
históriu paličkovanej čipky v 
Novej Dubnici. Záujemcovia 
si budú môcť u vystavovateľov 
po dohode výrobky, aj mate-
riál na ručné práce zakúpiť. 
Srdečne vás pozývam v dňoch 
17. - 19. októbra do kina Pano-
rex na stretnutie s čipkárka-
mi a verím, že svojou návšte-
vou potešíte svoje oči i srdcia 
a odmeníte našich hostí svo-
jim záujmom. Tiež chcem po-
ďakovať všetkým, ktorí svojou 
podporou a pomocou nám 
umožnili toto stretnutie usku-
točniť.

Anna Waldeckerová

Jej obrazy sú vždy iné, podľa 
toho, odkiaľ sa pozeráte. Hrá 
sa so svetlom i s farbami. 
Vrství materiály a napriek 
tomu je všetko jemné ako 
pavučinka. 

Anita Šebíková žije a tvorí v 
Novej Dubnici.  Jej autorskú 
výstavu si môžete pozrieť v 
priestoroch kina Panorex do 
26. septembra.

Novú Dubnicu zasiahla, sa-
mozrejme pozitívne, vaša 
tvorba. Tak popíšte, čomu sa 
venujete, čo tvoríte?

Moja tvorba sa pohybuje v 
oblasti voľného i užitého ume-
nia. Vyjadrujem sa zväčša pro-
stredníctvom textilu, ktorý v 
niektorých dielach kontrastuje 
s iným materiálom. Svietniky 
sú inšpirované mikrosvetom, 
vrstvila som sklo a textil spolu 
s maľbou. Zmena uhlu pohľa-
du umožňuje zmeny vnímania 
farebnosti, premenlivosť vizu-
álneho zážitku diváka. To pla-
tí aj pre textilné obrazy, ktoré 
som vytvárala vrstvením texti-
lu, jeho perforáciami, maľbou.

Venujete sa aj tvorbe žen-
ských vecí: šperkov, obleče-
nia, pôsobíte veľmi jemne. 
Aká je teda tá ideálna žena 
vo vašom výtvarnom poňatí? 

Netvorím pre konkrétnu 
ženu ohraničene defi novanú. 
Do autorského odevu pre-    
mietam subjektívne preží-
vanie skutočnosti, vnútorné 
vízie, zjavenia. Inšpiráciou je 
mi aj pohľad do okulára mikro-
skopu, posuny v zaostrovaní, 
prekvapivé zmeny pohľadu na 
nemenný pozorovaný objekt. 
Brošne „Priznaná identita“ re-
fl ektujú súčasné globalizačné 

trendy, ktorým podliehajú aj 
umelecké diela. Autentickou 
kresbou papilárnych línií mo-
jich prstov priznávajú identitu 
tvorcu. Jedinečnosť odtlačkov 
prstov jednoznačne defi nuje 
pôvod diela.

Vaša výstava sa volá Pulz. 
Prečo?

Pulz ako prejav života, po-
hyb, zmena. Tvorba ako prejav 
života. Rytmický periodický 
proces, analogický s vrstve-
ním, posunmi v zaostrení, ra-
dení vrstiev za sebou. Neustá-
la komunikácia jednotlivých 
vrstiev (svetov) navzájom, 
ovplyvňujú sa, dopĺňajú sa. Je-
den úder srdca dostáva zmy-

sel v jeho opakovaní, radení 
za sebou vo výsledku „Život“. 
Podobne je to aj s výtvarným 
dielom. Paralely medzi rôz-
nymi svetmi plynú (pulzujú) 
spoločne.

Aké máte ambície do bu- 
dúcna, učaroval vám nejaký 
materiál, ktorý by ste rada 
tvorivo využila?

Naďalej mám v pláne pra-
covať s opakovaním, rozvíja-
ním myšlienky v jednotlivých 
vrstvách materiálu a maľby, s 
recykláciou materiálu. 

Rozprávala sa M. Švančarková

Verše prilákali mladých, ale 
i starších. Poézia má stále 
svoju kúzelnú moc.
 

Milovníci kníh, ale i ná-
hodní okoloidúci oprášili svo-
je spomienky na čítanky zo 
školských lavíc. Oddelenie 
kultúry totiž pre nich pripra-
vilo jedinečné letné podujatie: 
Slovenské, české a moravské 
balady pod modrou oblohou v 
areáli kultúrnej besedy.  Po-
časie bolo príjemné a letný 
podvečer  prial chvíľke po- 
ézie. „Sviť měsíčku, sviť, ať mi 
šije niť...“ či „V pravde žil som, 

krivdu bil som...“, texty skve-

lých básnikov navodili clivú 

atmosféru pri pohári vínka. 

Výborne ju doplnil aj hudob-

ný doprovod Jozefa Barana.  

Ohlasy boli viac ako pozitív-

ne, a preto pevne veríme, že 

sa už čoskoro stretneme pri 

ďalšej dávke poézie. Zdá sa, 

že napriek „rýchlej dobe“ sme 

ešte stále ochotní sa zastaviť 

a započúvať.

 

-maša-
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VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY, HOSTIA 
ŠTEFAN HRUŠTINEC A JURAJ CHLEBANA 
12. októbra o 16. hodine 
kino Panorex 

Primátor mesta, Ing. Peter Marušinec, srdečne pozýva našich senio-
rov na stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, v nedeľu 12. 
októbra o 16. hodine v priestoroch kina Panorex. V programe vystúpi 
obľúbená hudobná skupina Veselá trojka. 
Vstup zdarma. Miestenky si treba vyzdvihnúť v oddelení kultúry MsÚ.

STRETNUTIE ČIPKÁROK SLOVENSKA
SPOJENÉ S VÝSTAVOU, HOSŤ VÝSTAVY:
ČIPKÁRKY Z POĽSKA (BOBOWEJ) 
17. októbra - 19. októbra  
kino Panorex  

O JABLKO NOVEJ DUBNICE                                                                  
21. októbra - 23. októbra  
kino Panorex 

CRAZY CHICHI SHOW 
25. októbra o 15. hodine
kino Panorex  

Opička Crazy Chichi prichádza so svojimi kamarátmi na Sloven-
sko z ďalekej Afriky, aby deti tanečnou formou naučila niečo o 
svete, ľuďoch rôznej farby pleti, vštepila im dôležitosť pohybu a 
nástrahy sladkostí.  Vstupné: 2 eurá          

 
         

Bližšie informácie a aktuálne pozvánky na plagátoch a na 
www.novadubnica.sk

NECHAJTE SA POZVAŤ

POZVÁNKA NA ZÁJAZD

V nedeľu 26. októbra slávi 
Rakúsko štátny sviatok. Deň 
otvorených dverí má parla-
ment, prezidentský palác, 
úrad vlády, vstupy do galérií a 
múzeí sú zdarma alebo za zní-
žené vstupné. V centre mes-
ta  prebieha bohatý kultúrny 
program s ukážkami rakúskej 
bojovej techniky. Využite túto 
jedinečnú príležitosť pozrieť 

si miesta, kam sa bežne nedo-
stanete.
 
Poplatok: 22 eur 

Bližšie informácie: Odde-
lenie kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica, tel. 0424433484, 
kl. 112, mail: kebiskova@nova-
dubnica.sk.

Múzejná Viedeň

Martin Mňahončák príde do Novej Dubnice 

Učia ich využívať zmysluplne voľný čas

Precestovali celý svet len za desať dní

Hrá v obľúbených seriáloch, 
ale i v divadle. Martin Mňa-
hončák by vo svojom živote 
nič nemenil. 

V predstavení Láááska si ho 
môžete naživo pozrieť aj u nás: 

v kine Panorex 26. septembra 
o 19. hodine. Vstupné je 12 eur. 
Predpredaj v oddelení kultúry. 

Čo v živote najviac nenávidí-
te a čo si na ľuďoch najviac 
vážite?

Najviac nenávidím ľudskú 
hlúposť a najviac si vážim 
pravdu a úprimnosť, aj keď to 
niekedy nie je prijemné.

Účinkujete vo viacerých se-
riáloch: Búrlivé víno, Druhý 
dych, Ordinácia v ružovej zá-
hrade. Mali niečo spoločné?

Každá práca bola v niečom 
iná a v niečom podobná. Iný 
tím ľudí, iné prostredie, iná 
téma a v podstate veľmi po-
dobná práca pred kamerou.

Väčšina hercov sa vyjadruje 
o účinkovaní v seriáloch s 
neveľkým nadšením. Viete 
nájsť okrem fi nančnej výho-
dy aj niečo pozitívne?

Určite veľkým pozitívom 
je to, že slovenský divák opäť 
pozná slovenského herca, a to 
môže a snáď aj prináša diváka 
späť do divadla. To je veľké 
plus.

Ktorá divadelná hra je pre 
vás tá „srdcová“?

To sa nedá tak ľahko pove-
dať. Asi je to každá hra, pri 
ktorej sa stretnú základné 
„zložky“, a to skvelý text, skve-
lý režisér, skvelí herci a v ne-
poslednom rade prajný divák. 
V Kumst Production sa nám to 
zatiaľ darí. Skúste prísť pozrieť 

už teraz 26. septembra o 19. 
hodine do Novej Dubnice.

Existuje herec, ktorému by 
ste boli rád podobný, prípad-
ne je vašim vzorom?

Každý vynikajúci herec ma 
niečím motivuje a mám sa 
ešte veľa čo učiť. Ale skôr mi 
dodáva chuť  a energiu výbor-
né predstavenie ako celok. 
Potom mi ostáva veľa entu-           
ziazmu do ďalšej práce a viem, 
že divadlo má zmysel.

Čím musí podľa vás dispono-
vať dobrý herec?

Úplne všetkým, ale hlavne 
mu musím veriť. Keď ma doká-
že vtiahnuť do deja a ja tam ne-
vidím konkrétneho herca, ale 
„ožije mi pred očami“ konkrét-
na postava, vtedy je to super.

Keby ste mohli niečo vo svo-
jom živote spraviť inak, čo by 
to bolo?

Asi by som vo svojom živote 
nemenil nič. Každá jedna vec 
ma posúvala až tam, kde som 
teraz, a to by som naozaj ne-
chcel meniť.

-zb-

Detská organizácia Fénix 
vznikla na Slovensku 5. aprí-
la 1991 ako občianske zdru-
ženie detí, mládeže a dospe-
lých s cieľom pomáhať deťom 
a mladým ľuďom využívať 
svoj voľný čas zmysluplnou 
činnosťou. 
 

Za najúčinnejšie a najefek-
tívnejšie neformálne vzdelá-
vanie považujeme vzdelávanie 
najmä pomocou dobrovoľných 
aktivít vo voľnom čase. Členov 
vedieme tak, aby mali mož- 
nosť prístupu k rozhodovaniu. 

Cieľovými skupinami činnos-
ti organizácie sú deti od šesť 
do 15 rokov a mladí ľudia od 
16 do 30 rokov. Územná orga-
nizácia  Detskej organizácie 
Fénix v Novej Dubnici vznikla 
v januári 2009 z iniciatívy pod-
tatranského rodáka Miroslava 
Zavackého, ktorý sa dlhoročne 
venuje práci s mládežou v ob-
lasti turistiky a spoznávania 
rozličných regiónov Slovenska. 
Členmi našej organizácie sú 
predovšetkým deti zo všetkých 
novodubnických škôl, ale aj 
deti z blízkeho okolia. 

Najväčší ohlas u našich čle-
nov majú letné zážitkovo-rela-
xačné pobyty v prírode, Vysoké 
Tatry v zime a v jeseni, zimný 
výstup na Strážov a účasť na 
Dubnickej 30-ke a Novodub-
nickej 25-ke,  turistické výlety 
na Vápeč,  Homôlku,  Omšen-
skú babu, Vršatec či Považský 
Inovec. Návštevy Slovenského  
raja, Malej Fatry či Prahy sa 
tiež tešia obľube našich členov.  
Poldenné výlety do blízkeho 
okolia Novej Dubnice spojené s 
opekanými dobrotami sú popu-
lárne u našich najmenších.  

V tomto roku organizujeme  
letný relaxačno-vzdelávací po-       
byt v prírode už šiestykrát. 
Snažíme sa ich organizovať 
vždy na inom mieste v Tren-
čianskom kraji. Každoročne 
sa ich zúčastňuje priemerne 
25 detí. Od roku 2011 nám pri- 
spieva na realizáciu pobytov zo 
svojho rozpočtu aj mesto Nová 
Dubnica.  

Mgr. Miroslav Zavacký
predseda Fénix

Phileas Fogg v románe, ktorý 
napísal Jules Verne, precesto-
val celý svet za 80 dní. Skau-
ti zo 62. zboru Strelka Nová 
Dubnica, ktorí sa utáborili na 
obľúbenom Mojtíne (už štvrtý-
krát po sebe), sa rozhodli, že 
to stihnú za 10 dní. 

A tak sa teda družiny „10 
Všadebolov“, „Rodinka Úžas-
ných“ a „Svetobežní Slimáci“ 
vydali na dobrodružnú cestu. 
Asi prvá otázka, ktorá každému 
zíde na um, sa týka dopravných 
prostriedkov. S tým však nebol 
žiaden problém. Deti si vyrobili 
teleporty, pri ktorých sa ukáza-
lo, že ich vynaliezavosť naozaj 
nemá hraníc. Prvá zastávka 
bola v Taliansku, kde sme sa 
zmenili na mafi ánov. Nasledo-
vala Amerika, v ktorej nechýbali 
indiáni, NHL či hotdogy. Cez 
návštevný deň sme sa presunuli 
na Slovensko, aby sme sa mohli 
stretnúť s rodičmi a hlavne ko-
láčmi, ktoré nám doniesli. Hral 
sa aj exhibičný hokejový zápas 
medzi „Táborovou radou“, za 
ktorú hral aj Tomáš Kopecký a 
„Svetobežnými Slimákmi“, za 

ktorých hral jeho syn. Ako výhra 
nesmel chýbať putovný Stanley 
cup s menami hráčov.

Po dni strávenom „doma“ 
sme sa teleportovali do Číny, 
kde sme si vyrobili čínske pa-
ličky, učili sa čínsku abecedu 
(lepšie povedané: v rámci hry 
sme si ju pozreli), či vyrábali 
keramiku. Naša cesta pokra-
čovala v Antarktíde. To, že bolo 
prinajmenšom 30 stupňov, nám 
vôbec neprekážalo. Potom sme 
sa dostali do Austrálie, kde sa 
celý deň pretočil naopak. V Bra-
zílii okrem výroby kávy nechý-
bal ani typický karneval v štýle 
Rio de Janeiro. Na diskotéku, 
ktorá nasledovala hneď po ňom, 
budeme ešte dlho spomínať. Na 
lúke pod nočnou oblohou pred-
sa len netancujeme každý deň. 
Treba uznať, že tá atmosféra je 
naozaj dokonalá. 

Cestu okolo sveta sme zakon-
čili v Afrike, kde sme si z obyčaj-
ných plastových fl iaš vyrobili to-
pánky. Converse, Vans či Adidas 
sa môžu len triasť od závisti, aké 
módne a hlavne praktické kúsky 
sa v dielňach zrodili. Toto je 
však len malý zlomok z detailne 

premysleného programu, kto-
rý bol obohatený aj návštevou 
„Lesného ducha“ či skladaním 
vlčích a skautským sľubov pri 
slávnostnom táboráku. Síce 
to nepatrilo ku tohtoročnej 
téme, mnohí z nás sa cítili ako 
v nejakej bondovke. Vďačíme 
za to dubnickým skautom, ktorí 
predviedli prvotriedny nočný 
prepad. Podstatou bolo ochrániť 
pred nimi naše vlajky. To sa nám 
síce nepodarilo, no troch sme 
chytili, takže sme nasledujúce 
ráno mohli spraviť výmenu. 

Desať nezabudnuteľných dní
Prišiel nás pozrieť aj primá-

tor Ing. Peter Marušinec (ob-
divujeme jeho kondičku: prišiel 
totiž na bicykli!), ktorému touto 
cestou ďakujeme za čas. Nechý-
bala ani nedeľná omša, na ktorej 
nám kňaz posvätil našu novú 
slovenskú vlajku. Tá predošlá 
sa totiž momentálne nachádza v 
ruskej Dubne. Aspoň si to myslí-
me. Strávili sme 10 nezabudnu-
teľných dní v prírode, za čo vďa-
číme našim skautským sestrám 
Kostičke (tá sa predviedla aj ako 
vyškolená zdravotníčka), Koc-

ke, a skautskému bratovi Mar-
tovi, ktorí tento tábor obohatili 
skvelým programom. Za tábor 
ďakujeme vodcom Fredymu,  
Akelovi a rodičom, ktorí nám ho 
zorganizovali. Bez technického 
zabezpečenia zo strany Korby                                                        
a Mišiaka by sme sa určite 
nezaobišli, ďakujeme chalani. 
Samozrejme ďakujeme aj Kat-
ke, ktorá kvôli našim hladným 
krkom stála pri peci niekoľko 
hodín denne.  Poďakovanie pa-
trí tiež mestu Nová Dubnica a 
Trenčianskemu samosprávne-
mu kraju za podporu. Z tohto 
tábora sme si každý odniesli 
svoje. Niekto nové priateľstvá, 
iní nezabudnuteľné zážitky a po-
daktorí veci prehryzené myša-
mi. Ako sami vidíte, skauting nie 
je len o práci a historických dá-
tumoch, no je to aj spôsob zába-
vy, získavania nových zručností 
a priateľov. Tak ak chceš, príď aj 
ty na prvú schôdzku, ktorá bude 
na jeseň. Veď, kde môžeš zvíťa-
ziť sám nad sebou a dobre sa 
zabaviť? Nezabudni, že skautom 
môže byť naozaj každý. 

Renča Žena Šťastíčko

Póza pre fotografa.



Narodili sa: René Hudcovský, Jessica Batková, Anna Celecová, Ján Heldák, Damian Gajdošík

Smútime: Ing. Juraj Benčík, Tomáš Šimanský, Milan Behul, František Infner, Jarmila Lisová, Ondrej Ziman, Igor Uhlík

Na spoločnej ceste životom: Miroslav Balucha - Mgr. Zdenka Mičianová

Nepovolené spaľova-
nie záhradného odpa-
du

Nedovoleným spô-
sobom sa zbavovala 
záhradného odpadu 
obyvateľka IBV  na ulici 
Ľ. Svobodu. Dňa 7. au-
gusta v dopoludňajších 
hodinách A.N. po upra-
vovaní záhrady naukla-
dala záhradný odpad 
na hromadu a podpá-
lila. Nakoľko záhradný 
odpad bol mokrý, dym 
zahalil časť ulice a štip-
ľavý zápach začal obťa-
žovať ostatných obyva-
teľov ulice. Zbavovanie 
sa záhradného odpadu 
týmto spôsobom zaka-
zuje všeobecne záväz-
né nariadenie (VZN) 
mesta. Menovaná po 
príchode hliadky oheň 
okamžite uhasila a za 
spáchaný priestupok 
voči VZN sme ju dorie-
šili v blokovom konaní.

Odchyt túlavých psov

Mestská polícia v 
priebehu mesiaca au-
gust odchytila štyroch 
túlavých psov, ktorí sa 
voľne pohybovali po 
meste bez svojho maji-
teľa. Psy sme umiestnili 
do záchytných kotercov 
mestskej polície. Na 
základe evidenčného 
čísla sme zistili dvoch 
majiteľov túlavých psov. 
Obaja boli z Novej Dub-
nice. Pre ďaľších dvoch 
tulákov si v priebehu 
dvoch hodín po odchy-
tení prišiel jeden ma-

jiteľ zo susednej obce 
Trenčianská Teplá. Vo 
všetkých prípadoch 
majitelia psov museli 
za porušenie zákona a 
miestneho VZN uhradiť 
blokové pokuty.

Nedovolený predaj

Na základe telefonátu 
zasahovala hliadka 27. 
augusta v dopoludňaj-
ších  hodinách na Mie-
rovom námestí. V ob-
chodoch sa pohybovala 
neznáma žena tmavšej 
pleti a na predaj po- 
núkala „zaručene“ pra-
vé voňavky a toaletné 
vody. O niekoľko minút 
prijala hliadka podob-
né oznámenie od oby-
vateľov ulice SNP, kde 
sa pohyboval neznámy 
tmavší muž a tiež po- 
núkal na predaj kozme-
tiku. V oboch prípadoch 
hliadka „predajcom 
kozmetiky“ nepovole-
nú zárobkovú činnosť 
prekazila. Nakoľko je 
v našom meste takýto 
predaj tovaru zakázaný, 
oboch „obchodníkov“ 
sme doriešili v bloko-
vom konaní a ďalší pre-
daj sme im v meste za-
kázali. 

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Katarína Bieliková
Dňa 11. septembra uplynie osem rokov, čo nás 
navždy opustila drahá manželka, mama, babka 
a starostlivá svokra Katarína Bieliková. S láskou 
spomína manžel Róbert, syn Lacko s rodinou.

Janka Mináriková
Dňa 16. septembra uplynulo šesť rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná dcéra, man-
želka, krstná mama a sestra Janka Mináriková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spo-
mienku. 

Jaroslav Paška
Dňa  17. septembra uplynie 15 rokov, odkedy nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Jaroslav Paška. S láskou a úctou spomína milu-
júca manželka a dcéry Zuzka a Katka s rodinou. 

Alexander a Františka Dulkovci 
Dňa 5. júna uplynulo 24 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný otec a dedko Alexan-
der Dulka a 13. septembra uplynulo päť rokov, 
odkedy nás opustila naša milovaná mama, 
babka a prababka Františka Dulková. Kto ste 
ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú dcéry s 
rodinami. 

Jozef a Mária Zentkovci
Dňa 15. septembra uplynulo päť rokov, odkedy 
nás opustil náš milovaný otec, dedko a praded-
ko Jozef Zentko a 14. septembra sme si pripo-
menuli šieste výročie, odkedy nás opustila naša 
milovaná mamička, babička a prababička Mária 
Zentková. Aj keď ste odišli, nie ste medzi nami, 
ale v našich srdciach budete žiť stále s nami. S 
láskou a bolesťou v srdci spomínajú dcéry, vnú- 
čence a pravnúčence. 

Ľudovít Šojdel
Dňa 20. septembra uplynie dvadsať rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a 
dedko Ľudovít Šojdel. S láskou a úctou spomína 
manželka, dcéra a syn s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Ing. Alojz Kučík
Dňa 9. septembra uplynulo desať rokov, odke-
dy nás navždy opustil náš manžel, otec, dedko 
a pradedko Ing. Alojz Kučík. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Spo-
mína manželka, syn a dcéra s rodinami. 

Rudolf a Mária Ulmanovci 
Dňa 3. septembra uplynulo 20 rokov, čo nás 
opustil Rudolf Ulman a 17. augusta uplynulo 17 
rokov, čo nás opustila Mária Ulmanová. S láskou 
a úctou spomínajú Jozef s deťmi a vnúčatami, 
Rudo a Pišta s rodinami, ostatná rodina, príbuz-
ní a známi. 

Richard Provazník 
Dňa 17. septembra uplynulo sedem rokov, čo 
nás náhle a navždy opustil náš syn a brat Ri-
chard Provazník. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomí-
najú rodičia a brat Roman. 

Anna Herencsárová
Odišla si tíško, nie si medzi nami, no v našich 
srdciach stále žiješ spomienkami. Dňa 14. sep-
tembra uplynulo päť rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička, 
babička Anna Herencsárová. Kto ste ju poznali, 
venujte jej s nami tichú spomienku. S úctou a 
láskou spomínajú manžel, dcéra, syn, vnučka a 
ostatná rodina.

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

Milan Behúl
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom, známym 
a členom DHZ z Kolačína, ktorí 20. augusta na 
poslednej ceste odprevadili nášho milovaného 
manžela, otca, dedka a pradedka Milana Be-  
húla. Ďakuje smútiaca rodina. 

Ing.  Juraj Benčík
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorý 15. augusta na poslednej ceste odprevadi-
li nášho milovaného manžela, otca Ing. Juraja 
Benčíka. Ďakuje manželka a syn.

Spomienky a poďakovania

Spoločenská kronika

Z bloku
mestskej
polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova TEKOS-u)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NIE SME PLATCI DPH

všetky kamenárske práce, predaj hotových
 hrobiek v Novej Dubnici a Kolačíne

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Na jar v roku 2012 sme 
prebrali a podpísali s mestom 
Nová Dubnica zmluvu o výkone 
pohrebných služieb a správy 
cintorína. S cieľom zvýšiť úro-
veň pohrebných služieb pre oby-
vateľov mesta sme investovali 
vlastné fi nančné prostriedky 
do vybavenia a zakúpili sme do 
domu smútku napr. kvetinovú 
výzdobu, monitor na zobrazo-
vanie údajov a obrázkov, venti-
látory na letné obdobie, plynové 
vykurovacie teleso, malé a vý-
konné prenosné ozvučenie aj s 
mikrofónom, rozšírili sme výber 
CD skladieb pri obradoch a iné.

V Kolačíne je už v prevád-
zke chladiace zariadenie pre             
zosnulých. Na výslovné po-       
žiadanie pozostalých ochotne 
poskytneme všetko vyššie uve-
dené vybavenie (niektoré je 
spoplatnené). 

Taktiež vykonáme aj iné oso-

bitné požiadavky. Ďalej na vlast-
né náklady máme vybudované 
na cintoríne v Novej Dubnici 
aj v Kolačíne hrobky (krypty), 
ktoré sú k dispozícii pre prí-
pad nečakanej udalosti alebo 
daždivého a zimného počasia. 
Podobnú prípravu máme aj v 
urnovom háji. 

Správca cintorína a pohrebné 
služby Miroslav Kondel, Tel.: 
0905 991 398 (sídlime v budove 
Tekosu).

K spokojnosti
pozostalých
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Nočná jazda Považím a nočný prejazd Novou Dubnicou

Aké sú úspechy a ciele stolného tenisu?

Dážď dodal nočnému behu ten správny náboj

Futbalový kemp

Pozemní hokejisti
pripravení na novú sezónu

Tento rok sa uskutočnil už 
9. ročník futbalového kem-
pu, ktorý tradične organi-
zovalo mesto Nová Dubnica  
a Mestský futbalový klub  
Nová Dubnica. 
 

Kemp bol pre deti do de-
sať  rokov. Začínali sme 4. 
augusta a končili 15. augusta. 
Deti sa venovali hrám, súťa-
žiam, ale hlavne futbalu. Teší 
nás, že kempu sa zúčastnili 
aj deti  mimo Novej Dubni-
ce, dokonca z Anglicka, či 
USA.  Medzi účastníkmi bolo 
viacero dievčat a pomerne 
úspešne zvládli futbalové ná-
vyky. Každý deň sa zúčastnilo 
priemerne 23 detí, čo je dote-
raz najväčšia účasť, a to nás 
veľmi teší.  Dobre nám vyšlo 
i počasie, iba jeden krát prša-

lo. Deti napriek dažďu chceli 
trénovať a rodičia im to dovo-
lili. Veľmi sa im to páčilo, lebo 
v daždi ešte nehrali. Najviac 
ich lákali hry a súťaženia a sa-
mozrejme každý deň vzájom-
né zápasy. Mali radosť nielen 
na,  ale aj po tréningu. Každý 
deň dostávali  džús a keksík. 
Na záver získali absolventský 
diplom, ktorý podpísal  primá-
tor mesta a prezident  futba-
lového klub, no a samozrejme 
aj veľkú čokoládu. Veríme, že 
táto tradícia bude mať ďalšie 
pokračovanie a deti, ktoré sa 
kempu zúčastnili, budú aktív-
ne športovať aj naďalej. A toto 
bolo poslaním kempu. 

Milan Úradník
vedúci

Koniec prázdnin si mladí 
pozemní hokejisti Hokejo-
vého klubu mládeže Nová 
Dubnica (HKM) spríjemnili 
víkendovým turnajom v Bra-
tislave: Rača cup 2014. 
 

V dvoch kategóriách U 14 a 
U 16 si zmerali sily pozemní 
hokejisti Slovenska a Maďar-
ska. HKM malo zastúpenie 
v oboch kategóriách. Mladší 
„pozemáci“ do 14 rokov ob-
sadili vyrovnanými výkonmi 
štvrté miesto. Za družstvo 
nastúpili Peter Szabo, Jakub 
Gavenda, Petra Gavendová, 
Kristína Gabrhelová, Alica 
Chabadová, Miroslav Boko 
a Juraj Gabrhel. V silnejšej 
konkurencii U 16 boli zápasy 
úplne vyrovnané, vyhrávalo sa 
ťažko.

Mladý tím HKM v zložení 
Miloš Pokorný, Tomáš Jakub-
ček, Lukáš Gavenda, Andrej 
Kubaščík a hráči z družstva U 
14. Ani toto družstvo nemalo 
potrebné šťastie a taktiež sa 
umiestnilo na štvrtom mieste, 
bez medaile.

Obidve družstvá nesklama-
li, boli vyrovnaným súperom 
v priebehu celého turnaja a 
treba ich pochváliť za predve-
denú hru a vzornú reprezentá-
ciu Novej Dubnice. Hráči boli 
na záver spokojní, veď prežili 
víkend plný športu. Tento tur-
naj bol pre hráčov prípravou 
na nadchádzajúcu sezónu 
2014/2015. Do novej sezóny dr-
žíme palce všetkým hráčom a 
hráčkam HKM Nová Dubnica.  
                                                          
Ladislav  Gavenda

Každoročne 31. augusta sa 
stretnú milovníci dvoch kolies 
na obľúbenej akcii - Nočná jazda 

Považím.  Súčasťou tejto akcie 
je aj  nočný prejazd Novou Dub-
nicou, ktorým to začína.  Tento 

rok mali obyvatelia Novej Dub-
nice možnosť už po štvrtýkrát 
vidieť vysvietenú kolónu silných 
strojov ako sa vinie okolo  mesta 
a potom pokračuje na spanilú 
jazdu Považím.  Náš kraj je taký 
krásny, že je to vidieť aj v noci.  
Po tomto zážitku sme sa vrátili 
na Amfík, kde pre nás pripravili 
chutný guláš a párky, za čo im 
ďakujeme. Tí, ktorí mali šťastie,  
povyhrávali v tombole, kde sme 
rozdali viac ako 200 cien a bavili 
sme sa takmer do rána.

Každoročne si táto akcia zís-
kava viac priaznivcov. Tento rok 
sa jej zúčastnilo vyše 270 moto-
riek, čo je o 100 viac ako minu-

lý rok.  Nočná jazda Považím 
nemá za cieľ iba urobiť šou pre 
ľudí, ale ukázať širokej verej-
nosti, že správni motorkári nie 
sú tí, čo sa vysokou rýchlosťou 
preháňajú po meste na zavíjajú-
com stroji. Skutočný  motorkár 
si leští a šperkuje svoj obľúbený 
stroj, jazdí vždy podľa predpi-
sov a nemá problém podporiť 
akúkoľvek charitatívnu akciu, 
akciu pre deti, alebo inak sprí-
jemniť život.

A tí, čo tento rok neprišli, ne-
musia ľutovať. Na budúci rok to 
môžu napraviť.

Ladislav Sjekel

Začiatkom októbra začne 
nová sezóna aj pre Mestský 
klub stolného tenisu Nová 
Dubnica (MKST).  Cieľom 
klubu je nadviazať na tú 
predchádzajúcu, ktorá patri-
la k tým najúspešnejším.    

V predchádzajúcej sezóne 
2013/2014 sa o tento úspech po-
starali naši hráči nielen v dlho-
dobých súťažiach družstiev, 
ale aj v súťažiach jednotlivcov 
či už na majstrovstvách kraja, 
alebo majstrovstvách oblasti. 
V dlhodobých kolektívnych 
súťažiach náš klub a mesto 
reprezentovalo päť  družstiev 
dospelých a dve družstvá žia- 
kov v rôznych súťažiach. V 

nich naše družstvá patrili čo 
do umiestnenia k popredným, 
veď napokon v dvoch prípa-
doch svoju súťaž aj vyhrali, 
„C družstvo MKST“ vyhralo 
5. ligu a „D družstvo MKST“ 
vyhralo 6. ligu. Veľkú smolu 
malo naše „A družstvo“,  ktoré 
bolo dlhodobo na postupovom 
prvom mieste v 2. lige a až v 
samotnom závere prišlo o pos- 
tup do prvej ligy a skončilo 
tesne na 2. mieste.

Naopak družstvo juniorov, 
aj keď skončilo podobne ako 
družstvo mužov,  na druhom 
mieste: v druhej lige juniorov, 
bude  od novej sezóny  účastní-
kom prvoligového „pelotónu“ 
vo svojej kategórii.  Družstvo 

starších žiakov skončilo síce 
v prvej lige na peknom me-
dailovom 3.  mieste, ale tým, 
že postupovali len prví dvaja 
z dlhodobej súťaže, stratilo 
možnosť ďalej bojovať o titul 
majstra Slovenska.  Nielen na  
tieto úspechy družstiev,  ale aj 
na úspechy jednotlivcov  chce 
klub nadviazať v novej nastá-
vajúcej sezóne 2014/2015. K 
doterajším majstrom a medai-
listom z majstrovstiev oblasti 
a kraja v kategóriách ženy,  
muži ako aj žiacke kategórie, 
by sme  radi opäť pripojili aj 
medailové umiestnenie z maj-
strovstiev Slovenska, hlavne 
v mládežníckych kategóriách. 
K tomuto cieľu smerovalo aj 
usporiadanie prvého ročníka 
súťaže „webmariocupu“ pre 
hráčov MKST, ktorého organi-
zátorom a sponzorom bol náš 
administrátor (www.mkst-nd-
ca.sk)  Marián Hruboš. Tento 
turnaj, v ktorom trojčlenné 
zloženie družstiev bolo zosta-
vené tak, aby v každom druž-
stve  mali zastúpenie muži, 
ženy a mládež, bol nielen 
spestrením „prázdninového 
obdobia“,  ale aj dobrou prípra-
vou na nový súťažný ročník. V 
sezóne 2014/2015 bude klub 
reprezentovať početnejšie za-
stúpenie nielen v súťažiach 
dospelých (šesť družstiev), 

ale hlavne v mládežníckych 
súťažiach družstiev budú naše 
farby obhajovať o tri družstvá 
viac ako v minulej sezóne. Za 
to, že stolný tenis v posledných 
rokoch má v Novej Dubnici 
stúpajúcu tendenciu, nielen 
čo do počtu hráčov a druž-
stiev,  ale aj ich kvality,  patrí  
poďakovanie mestu a primáto-
rovi Ing. Petrovi Marušincovi, 
ktorí pre tento šport vytvárajú 
kvalitné a vhodné podmienky.  
Naším cieľom je pokračovať aj 
v nasledovných  rokoch v orga-
nizovaní rôznych iných špor-
tových činností a aktivít pre  
neregistrovaných hráčov od 
žiakov až po dospelých. Ide o 
pokračovanie dlhodobých tur-
najov a akcií ako sú: Vianoč-
ný turnaj neregistrovaných v 
kategórii žiakov a dospelých,  
turnaj pre Jednotu dôchodcov 
Slovenska, ale aj Challenge 
day v stolnom tenise. Taktiež 
predpokladáme pokračovanie 
krúžku stolného tenisu žia-
kov  v Základnej škole Janka 
Kráľa Nová Dubnica, ktorým  
každoročne počas školského 
roku  poskytujeme priestory a 
materiálne vybavenie pre ich 
činnosť.

Ing. Jozef Šamaj 
predseda  klubu

Deti vymenili pyžamá za špor-
tové  oblečenie v  čase, kedy ob-
vykle doma už spia a vybrali sa 
do mesta, aby si zašportovali.

OSA - Nočný beh mestom je 
svojho druhu prvý projekt uspo-

riadaný vo večerných hodinách v 
našom regióne a zároveň  sú to v 
poradí  tretie preteky  zo seriálu 
OSA CHALLENGE 2014, ktorých 
organizátorom  je OSA - Športová 
Akadémia.  Deti privítala  dráha 
vyzdobená  svetelnými balónik-

mi, lákavé ceny, krásne medaily 
a výborná atmosféra. Tú čias-
točne  zdramatizovalo počasie a 
z nočného behu  sa takmer  stalo 
nočné plávanie. Prietrž mračien 
a prudký lejak prišiel tak rýchlo, 
že organizátori nemali ani čas 
zareagovať , preteky pokračovali 
aj napriek tomu, že  všetci už boli 
premočení do nitky. Paradoxne 
práve dážď dodal  podujatiu ten 
správny náboj. Chlad a vlhko 
nútilo každého pretekára podať 
výkon, ktorý ho minimálne za- 
hrial.  Povzbudivé slová, pokriky a 
potlesk sa ozývali aj z terás v oko-
lí. Napokon bol  prekonaný  dote-
rajší rekord v účasti: 97 preteka- 
júcich detí  a 19 dospelých, ktorí 
si bežecké schopnosti zmerali na 
takomto podujatí po prvýkrát.

Zo strany OSA - Športová 
Akadémia smeruje poďakovanie 
všetkým účastníkom, rodičom 
či príbuzným, ktorí to nevzdali a 
vydržali. Poďakovanie patrí určite 
aj príslušníkom  mestskej polície, 
ktorí mohli vyskúšať svoje nové 
nepremokavé  bundy. No a tiež 
všetkým  partnerom podujatia, 
ktorí pre tých najrýchlejších do-
dali ceny. 

Na záver zopár čísiel:
97 účastníckych medailí / 10 zla-
tých, 10 strieborných a 10 bron-
zových medailí / 0 zranených / 
Premočení VŠETCI !!!!

Adrián Gazdík  
www.osaacademy.sk

Malé talenty usilovne trénovali.
Takmer tristo motorkárov „brázdilo“ cesty Považia.

Dosahujú výborné výsledky.

Pripraviť sa, pozor, štart!

Hráči Hokejového klubu mládeže Nová Dubnica.


