
Novodubnický maratón 2016
MTB klub Dubnica vás srdečne pozýva na 22. ročník.
Viac na strane 8.

Simona Stašová v Panorexe
Jedno z najlepších predstavení na javisku kina Panorex!
Viac informácií na strane 6.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Výzva pre všetkých 
priaznivcov vyšívania

Pri  príležitosti 60. výročia založenia Novej Dubnice pri-
pravuje oddelenie kultúry a športu MsÚ v spolupráci                                                                              
s Mgr. Ľubomírou Abrahámovou z Akadémie výtvarného 
umenia v Bratislave, vyšívanie tričiek a plátenných tašiek                                                                                                
motívmi inšpirovanými ozdobnými prvkami Krohovej architek-
túry. Pomôžte nám preniesť kúsok  histórie nášho mesta do 
súčasnosti a prihláste sa na oddelení kultúry a športu do      
20. septembra 2016. Prvé pracovné stretnutie sa uskutoční kon-
com októbra v kultúrnej besede. Tešíme sa a ďakujeme za každý 
ohlas.  

Eva Kebísková, odd. kultúry a športu MsÚ, tel. 4433484, mail: 
kebiskova@novadubnica.sk

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom    
a klientom,  že v dňoch od 25. júla 2016 do 29. júla 2016 bude 
pre verejnosť zatvorený. V prípade potreby:

1) Overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu
     sa môžete obrátiť na:

- Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej – č.t. 4420398 
- Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej – č.t. 4425484 

2) Zabezpečenia pohrebu: 
- potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník 
   mestskej polície 
- pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách 
        STYX – č. t. 0918 040 060, 0949 576 586 
        M. Kondel – č. t. 4434236, 0905 991 398 
        Anton Dado – č.t. 4421949, 0904 504 498 
- pri občianskych pohreboch kontaktujte
   p. Vranovú – č. t. 0917 273 675. 
- pri cirkevných pohreboch sa obráťte
   na farský úrad – č. t. 4431053 

V inom, závažnom probléme, sa obráťte na Mestskú políciu    
v Novej Dubnici – bezplatné telefónne číslo – 0800 500 159.

Dňa 22. júna sa uskutočnilo 
ďalšie zasadnutie poslancov 
mestského zastupiteľstva 
v zmysle predloženého                       
a schváleného  programu. 
Rokovalo sa o nakladaní                                   
s komunálnymi odpadmi              
a drobnými stavebnými od-
padmi na území mesta aj              
o rozsahu poskytovania so-
ciálnych služieb, o spôsobe 
a výške úhrad za sociálne 
služby.

Ako sa bude v meste nakla-
dať s odpadom?

Prednostka mestského 
úradu predložila prítomným 
poslancom  návrh VZN mes-
ta Nová Dubnica o  nakladaní                               
s komunálnymi odpadmi                           
a drobnými stavebnými od-
padmi na území mesta.  Ako 
uviedla, vypracovanie tohto 
návrhu vyplynulo z legislatív-
nych zmien. Od 1. januára 2016 
je účinný nový zákon č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene         
a doplnení niektorých záko-
nov. Najdôležitejšie zmeny na-
stali v katalógu odpadov, kde 
pribudli nové druhy odpadov                           
a zmena nastala aj pri drob-
nom stavebnom odpade, ktorý 
sa novým zákonom spoplatňu-
je individuálne.  Návrh VZN 
upravuje podrobnosti naprí-
klad o nakladaní so zmesovým 
komunálnym odpadom, o na-
kladaní s biologicky rozložiteľ-
ným komunálnym odpadom, 
o spôsobe nahlasovania nezá-
konne umiestneného odpadu 

či o spôsobe zberu drobného 
stavebného odpadu. 

MsZ v Novej Dubnici jedno-
myseľne schválilo návrh VZN 
mesta Nová Dubnica o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými od-
padmi na území mesta.

Mestské zastupiteľstvo na-
výšilo príspevok na stravu 
pre dôchodcov

Poslanci MsZ schválili aj ná-
vrh VZN o doplnení a zmene 
VZN č. 2/2015 O rozsahu po-
skytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby v Meste Nová 
Dubnica. Svojím rozhodnu-
tím vyšlo v ústrety sociálnej 
situácii dôchodcov a rozpä-
tia dôchodkov navýšilo MsZ             
o 10 eur príspevok na stravu 
pre dôchodcov. 

Výška príspevku za poskyt-
nutie sociálnej služby v jedál-
ni v meste Nová Dubnica od                                               
1. augusta 2016 bude nasle-
dovná:

a) Pri dôchodku do 310,99 eur 
je príspevok 0,67 eur z MsÚ.

b) V rozpätí dôchodkov od 311 
eur do 342,99 eur je príspevok  
0,40 eur z MsÚ.

c) Pri dôchodku nad 343 eur je 
príspevok 0,00 eur z MsÚ.

Manželia, ktorí majú spo-
ločné trvalé bydlisko platia 
obedy v plnej výške aj vtedy, 

ak by obedy poberal iba jeden 
z manželov. Invalidný dôchod-
ca musí byť riešený do hranice 
životného minima na Úrade 
práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Trenčíne, pričom podmienka 
je, že je evidovaný na úseku 
služieb zamestnanosti.

Rokovalo sa aj o poplatkoch    
v školských zariadeniach

V ďalšom bode progra-
mu predložila prednostka 
mestského úradu návrh VZN                           
o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole,                                                       
o výške príspevku za pobyt 
v materskej škole, o výške 
príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského 
klubu detí, o výške príspevku 
na čiastočnú úhradu nákla-
dov na činnosť centra voľné-
ho času, o výške príspevku 
v Základnej umeleckej škole                                                          
a o výške príspevku na čias-
točnú úhradu nákladov a pod-
mienky v školských jedálňach.

Návrh na zmenu poplatkov 
predložili riaditelia školských 
zariadení nasledovne: 

1/ Centrum voľného času             
v Novej Dubnici navrhlo 
príspevok vo výške 15 eur                                                                        
v záujmových útvaroch: Mini 
Dance, Dance aerobic, Pastel-
káčik, Výtvarná dúha, Detský 
folklórny súbor, Star Dance, 
Fitlopty, Balet, Gymnastika, 
Šachový krúžok, Pohybové                                                             
a loptové hry, Step aerobic             

a novootvorených záujmových 
útvaroch príbuzného zamera-
nia.

2/ Základná umelecká škola 
Štefana Baláža navrhla výšku 
príspevku nasledovne:

A) Individuálna forma vyučo-
vania: 
• prípravné štúdium (od 3 do     
7 rokov) - 4 eurá 
• žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí 
podpísali čestné vyhlásenie so 
započítaním do zberu údajov 
na účely rozdeľovania a pou-
kazovania výnosu dane z príj- 
mov - 6 eur  
• súrodenci v hudobnom odbo-
re - 5 eur 
• žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí 
nepodpísali čestné vyhláse-
nie so započítaním do zberu 
údajov na účely rozdeľovania                                     
a poukazovania výnosu dane           
z príjmov - 24 eur
•  žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí 
navštevujú viac odborov v indi-
viduálnom vyučovaní - 12 eur 
• žiaci od 25 rokov - 45 eur 
• žiaci, ktorí navštevujú dy-
chový orchester - 0 eur 
• žiaci s preukazom ZŤP -                                      
3 eur

B)Skupinová forma vyučova-
nia: 
• prípravné štúdium (od 3 do    
7 rokov) - 3 eurá 

(pokračovanie na 2. strane)

Nové letné kúpalisko
v našom meste
Prvé ofi ciálne vizualizácie nového kúpaliska.
Pozrite si na strane 4 a 5, ako bude letné kúpalisko vyzerať!

OZNAM O ZATVORENÍ MsÚ

Hodová zábava v Kolačíne
Dobrovoľný hasičský zbor vás pozýva na hodovú zábavu.
Dozviete sa na strane 2.
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Horúci Jánsky haluškový festival

Ukončenie školského roka

V  zmysle § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov mesto Nová Dubnica 
vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: „Vedúci  oddelenia  životného prostredia mestského úradu“

Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, vítané zameranie na ochranu životného prostredia 
- odborná  prax  minimálne  5 rokov v oblasti životného prostredia, prioritne v oblasti starostlivosti o zeleň
- riadiaca prax min. 3 roky
- odborná spôsobilosť na výkon štátnej správy v oblasti životného prostredia
- znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
- práca s počítačom (Excel, Word, Internet)
- komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, fl exibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, kon-
cepčné myslenie

K prihláške do výberového konania je potrebné  pripojiť:
- písomnú prihlášku   do výberového konania 
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie preukazujúce prax 
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov)

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď po ukončení výberového konania.

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie Vedúci oddelenia životného prostredia MsÚ 
- neotvárať“  doručiť najneskôr do 5. augusta 2016 do 14.00 hod.  na adresu: Mestský úrad , ul. Trenčianska 45/41, 018 51 Nová 
Dubnica.

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi kačné požiadavky, 
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  do výberového konania tých uchádzačov, 
ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Ing. Peter Marušinec, primátor

Organizátori 9. ročníka  Ján-
skeho haluškového festivalu, 
členovia Klubu slovenských 
turistov Kolačín, si okrem 

iného želali na sobotu 25. 
júna pekné počasie, ktoré 
je vždy  prísľubom príjemne 
stráveného dňa. Hoci ortuť 

na teplomeri stúpala veľmi 
rýchlo a slniečko pálilo čoraz 
viac, prišlo do nových pries-
torov v okolí Kultúrneho 
domu Kolačín  viac ako tisíc 
návštevníkov, aby sa predo-
všetkým dobre najedli, osvie-
žili a zabavili v spoločnosti 
svojich priateľov a známych.  

Najzdatnejší turisti  už deň 
predtým nachystali stany, la-
vice, stoly, postavili stánky                 
a rozvešali smerové tabuľky, 
aby každý zaregistroval, že 
Jánsky haluškový festival sa 
prvýkrát koná v nových pries-
toroch.  Od rána sa postupne  
zišlo niekoľko tímov – haluš-
kári, gulášnici, výčapníci, zabá-
vači, maliarky, koniari, domáce 
pekárky, prevažne členky Jed-
noty dôchodcov z Kolačína,  
aj  Alenka Čierna s rodinou,  
zaoberajúca sa výrobou do-
mácich dekorácií. Všetci sa 

snažili, aby o 10-tej hodine bolo 
všetko pripravené pre prvých 
návštevníkov, ktorí prichádzali 
nenápadne a postupne  zaplnili 
celú plochu v okolí kultúrneho 
domu. Deti s rodičmi smerova-
li ku skákacím hradom alebo 
na hracie stanovištia, aby sa 
tam pod dohľadom pani učite-
liek vyšantili a zasúťažili si do 
sýtosti. Za súťaže ich čakali 
sladké odmeny.  Mnohí využili 
maľovanie na tvár alebo si vy-
skúšali jazdu na koni. Veľkou 
atrakciou boli opäť nafukova-
cie bubliny, a to nielen pre deti, 
ale aj dospelých. Tí, ktorí prišli 
bez detí, smerovali k niektoré-
mu zo stánkov s občerstvením. 
Posilnením výčapov  sa podari-
lo predísť dlhšiemu čakaniu. 

Horúce letné počasie a vy-
soká teplota síce spôsobovali 
menšie technické problémy, 
ale všetko vynahradili  vynika- 
júce slovenské halušky alebo 

guláš, pivo Svijany či kofola,       
k tomu  hudba, priatelia a zná-
mi, smiech a radosť baviacich 
sa detí, vynikajúce  poctivé do-
máce koláče s bohatou plnkou 
či posýpkou a  navôkol výborná 
nálada.  Radosť mali aj orga-
nizátori. Koláče sa vypredali 
už okolo poludnia a kuchárom 
sa podarilo predať  takmer                                                               
140 porcií gulášu a 823 por-
cií halušiek! Hoci nepadol  
1000-porciový rekord, na haluš-
kárskom tíme bolo  vidieť, že 
im horúčava pri pariacich sa 
kotlinách dala riadne zabrať. 
Našťastie, sú to zdatní turisti, 
takže voľačo vydržia. 

Popoludnie patrilo prevažne 
dospelým a tradičným súťaži-
am, akými boli preťahovanie 
lanom, súťaž v pití piva či toče-
nie okolo suda s dojazdom do 
cieľa. Veľkú radosť deťom uro-
bili spoločné súťaže s rodičmi, 
novinkou boli sumo-zápasníci. 

So zotmením sa okolie kultúr-

neho domu postupne vyprázd-

nilo a začalo sa  s upratovaním. 

O tom, že sa tu  voľačo dialo, 

svedčili len haldy plastového 

odpadu a unavení organizáto-

ri. Z ich tvárí sa ale dal vyčítať 

aj pocit spokojnosti a radosti, 

že sa to celé vydarilo, ako aj 

odhodlanie,  aby jubilejný 10. 

ročník bol ešte lepší, k spokoj-

nosti ľudí, pre ktorých to turisti 

z Kolačína robia, na počesť pa-

miatky Janka Uličného – auto-

ra myšlienky. 

Poďakovanie patrí i spon-

zorom podujatia, pracovníkom 

MsÚ v Novej Dubnici a vede-

niu mesta za podporu. 

-sk-

Školský rok v Základnej 
škole na ulici Janka Kráľa 
skončil netradične o jeden 
deň skôr. Nič to ale nemení 
na skutočnosti, že aj tento 
školský rok bol pre školu 
úspešný. 

Naši žiaci dosiahli viacero 
skvelých výsledkov v mno-
hých vedomostných, záujmo-
vo-umeleckých a aj športo-
vých súťažiach. V súťažiach 
Hviezdoslavov Kubín, Šalian-
sky Maťko, dejepisná olympi-

áda a Slávik Slovenska máme 
úspešných reprezentantov 
krajských kôl. Výborné vý-
sledky dosiahli aj naši piataci 
v celoslovenskom testovaní 
žiakov piateho ročníka, ktoré 
boli výrazne nad slovenský 
priemer.

V uplynulom roku sa po-
darilo zlepšiť materiálno-
-technické vybavenie školy 
učebnými pomôckami a tech-
nikou.

Teší nás záujem rodičov      
o našu školu. Pri poslednom 
zápise do 1. ročníka sme zapí-
sali 62 detí, čo výrazne preko-
nalo naše očakávania. Škola 
tak bude mať v novom škol-
skom roku opäť viac žiakov.

Slávnostné ukončenie škol-
ského roka sa konalo v stredu 
29. júna už tradične v priesto-

roch kina Panorex. Všetkým 
prítomným žiakom, rodičom 
a pedagógom sa prihovoril 
riaditeľ školy Mgr. Martin 
Staňo, primátor Novej Dub-
nice Ing. Peter Marušinec a 
podpredsedníčka Rodičov-
skej rady, pani Janderlová. 
Po príhovoroch sa so školou 
rozlúčili žiaci 9. ročníka, ktorí 
pripravili pre všetkých pekný 
program.

Všetkým žiakom prajem 
krásne prázdniny a pedagó-
gom veľa oddychu a načerpa-
nie síl do nového školského 
roku.

Mgr. Martin Staňo

(pokračovanie z 1. strany)

• žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí 
podpísali čestné vyhlásenie so 
započítaním do zberu údajov 
na účely rozdeľovania a pou-
kazovania výnosu dane z príj- 
mov - 5 eur 
• žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí 
nepodpísali čestné vyhláse-
nie so započítaním do zberu 
údajov na účely rozdeľovania            
a poukazovania výnosu dane    
z príjmov - 20 eur 
• žiaci od 7 do 25 rokov, ktorí 
navštevujú viac odborov v sku-
pinovom vyučovaní - 7 eur 
• žiaci od 25 rokov - 45 eur
• žiaci s preukazom ZŤP -          
3 eurá

3/ Základná škola, J. Kráľa 
33/1 v Novej Dubnici navrhla 
výšku, aby na čiastočnú úhra-
du nákladov spojených s čin-
nosťou školského klubu detí 
prispieval zákonný zástupca 
dieťaťa vo výške  8,00 eur me-
sačne.

4/ Materská škola, P. Jilem-
nického 12/5 navrhla výšku 
príspevku nasledovne: 
• pre dieťa od 2 rokov – 50 eur/
mesiac

• pre dieťa od 2,5roka – 30 eur/
mesiac
• pre dieťa od 3 rokov – 20 eur/
mesiac

MsZ v Novej Dubnici jedno-
myseľne schválilo návrh VZN 
o mieste a čase zápisu dieťaťa 
na plnenie povinnej školskej 
dochádzky v základnej škole, 
ako aj návrhy na príspevky 
jednotlivých školských zaria-
dení.

Poslancom MsZ bola, okrem 
iného, predložená aj správa                                                            
o plnení úloh oddelenia stra-
tégie rozvoja pri príprave 
projektov pre získanie fi nanč-
ných prostriedkov do rozpočtu           
z iných zdrojov za I. polrok 
2016 a Informatívna správa                  
o hospodárení spoločnosti TE-
KOS Nová Dubnica, s.r.o. za 
rok 2015.

Na záver zasadnutia MsZ 
sa primátor mesta poďakoval 
všetkým za účasť a rokovanie 
ukončil. 

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

-ks-

Zo zasadnutia mestského 
zastupiteľstva

Výberové konanie - vedúci oddelenia životného prostredia

Počas tohto školského roka dosiahli žiaci viacero úspechov.

Z Jánskeho haluškového festivalu sa stala obľúbená tradícia.

Výsledky výberového konania na funkciu riaditeľa Základnej 
školy Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici.

Dňa 20. júna  2016 sa konalo výberové konanie na funkciu riadi-
teľa Základnej školy Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici. Overovali sa 
schopnosti a odborné  znalosti uchádzača, posudzovali  sa osob-
nostné  a morálne  predpoklady.

Výberová komisia  po tajnom hlasovaní určila víťazného kan-
didáta a rozhodla navrhnúť zriaďovateľovi vymenovať do funk-
cie riaditeľa Základnej školy Janka Kráľa 1 v Novej Dubnici                
Mgr. Martina Staňa.

Výsledky výberového konania

Dobrovoľný hasičský zbor Nová Dubnica - Kolačín

vás srdečne pozýva na HODOVÉ ZÁBAVY
V piatok 19. augusta a nedeľu 21. augusta 2016

od 19:00 v KD Kolačín.

Do tanca hrá hudobná skupina IMPERIAL
Vstupné 2 eurá

POZVÁNKA - HODOVÁ ZÁBAVA
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Z činnosti ZO Jednoty dôchodcov v Novej Dubnici Najlepší žiaci tradične 
prevzali ocenenie

Cesta za čipkami

Rozlúčka predškolákov
Koniec školského roka pri-
náša v Materskej škole čas 
bilancovania nielen výsled-
kov práce zamestnancov 
školy, ale aj detí, pod vede-
ním riaditeľky školy PaedDr. 
Kataríny Bližnákovej.

V tomto školskom roku 
z Materskej školy Petra Ji-
lemnického v Novej Dubnici 
odchádza do prvého ročníka 
základnej školy 80 detí. Pre 
„predškolákov“ sa uskutočni-

la rozlúčka predškolákov na 
každom pracovisku za prítom-
nosti rodičov, na ktorej sa deti 
predstavili krátkym progra-
mom. Pani učiteľky sa rozlú-
čili s deťmi a popriali budúcim 
prvákom veľa síl pri písaní pr-
vých písmen a rodičom popri-
ali veľa trpezlivosti pri prvých 
krokoch vo veľkej škole.

Deti jednotlivých pracovísk 
oblečené vo farebných pelerí-
nach s čiapkami na hlave, sa 
sústredili pred Mestským úra-

dom v Novej Dubnici so svoji-
mi pani učiteľkami a rodičmi. 
Slávnostný príhovor primá-
tora mesta Nová Dubnica,       
Ing. Petra Marušinca, k deťom 
a k rodičom sa uskutočnil po 
zaznení slávnostných fanfár. 
Farebný sprievod, vytvorený 
deťmi, sa presúval  ku kinu Pa-
norex, sprevádzaný mažoret-
kami a Dychovým orchestrom  
mesta Nová Dubnica.

V kine Panorex sa usku-
točnil slávnostný ceremoniál. 

Deti jednotlivých pracovísk vy-
stúpili na pódium, kde im bola 
odovzdaná medaila predško-
láka. Slávnosť „dekorovania“ 
predškolákov uskutočnili pán 
primátor a pani riaditeľka MŠ, 
PaedDr. Katarína Bližnáková.

Medzi jednotlivými „dekoro-
vaniami“ vystúpili s krátkym 
programom učitelia Základnej 
umeleckej školy Štefana Balá-
ža z Novej Dubnice.  
   
Mgr. Ježíková Janesová

Primátor mesta Nová Dubnica Ing. Peter Marušinec ocenil 
20. júna v kultúrnej besede najlepších žiakov a študentov no-
vodubnických škôl.  Z jeho rúk si prevzali diplom a knihu za 
výsledky, ktoré dosiahli v školskom roku 2015/2016. 

Ich ocenenie je výsledkom celoročnej svedomitej práce, dosi-
ahnutých študijných výsledkov i účasťou a výborným umiestne-
ním na mnohých vedomostných, športových a talentových súťa-
žiach celoslovenského i medzinárodného významu. 

Blahoželáme nielen všetkým oceneným, ale aj pedagógom, 
ktorí sa pričinili o vynikajúce výsledky svojich žiakov.

Ocenenie si prevzali:

Základná škola Janka Kráľa Nová Dubnica 
Daniela Lichvárová     
Matej Marušinec     
Jakub Pecuš          
Patrícia Solíková     

Spojená škola sv. Jána Bosca  Nová Dubnica – základná škola 
Sára Síteková
Andrej Jurčí     

Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica – gymnázium 
Peter Cicoň             

Spojená škola sv. Jána Bosca Nová Dubnica – SOŠ – technic-
ké lýceum 
Jakub Kramár     

Súkromná základná škola Nová Dubnica 
Mária Jánošíková         
Tamara Eliášová      
Michal Mazánik      

Základná umelecká škola Štefana Baláža Nová Dubnica 
Emma Martináková     
Sophia Balážová    

Centrum voľného času Nová Dubnica 
Patrícia Žuffová

Už je to šiesty rok, čo sme 
mohli slávnostne ukončiť 
pracovno-vzdelávaciu čin-
nosť v Centre voľného času          
v oddelení Slnečnice. 

Veľká vďaka patrí primá-
torovi mesta Nová Dubnica, 
Ing. Petrovi Marušincovi, za 
to, že umožnil deťom s men-
tálnym postihnutím aj naďa-

lej rozvíjať svoje pracovné 
zručnosti a obohacovať sa                                               
o nové vedomosti a mať pocit, 
že niekam patria. Veľký obdiv 
patrí rodičom za všetko, čo pre 
svoje deti robia, čo si zdraví      
a úspešní ľudia vôbec nevedia 
predstaviť.

Anka Martišová
Centrum voľného času

Ukončenie školského 
roka v Slnečniciach

Čipkárky z celého sveta sa 
pravidelne každé dva roky 
stretávajú v rôznych štátoch 
sveta na Svetovom kongrese 
OIDFA. Prezentujú sa svo-
jou tvorbou, vymieňajú si    
skúsenosti, spoznávajú rôz-
ne krajiny a ich čipku.

My sme mali možnosť na-
priek tomu, že nie sme členmi 
tejto organizácie, prezentovať 
sa v Bratislave pri príležitos-
ti konania kongresu v Prahe, 
ako aj pri návšteve čipkárok 
z celej Európy u nás v klube.
Využijúc tú skutočnosť, že do 
Ľubľany nie je až tak ďaleko         
a odpadá aj rečová bariéra, 
zorganizovali sme pre čipkár-
ky z celého Slovenska zájazd    
a pridali sa k nám aj štyri pria-
teľky z Poľska.

Je piatok ráno,  24. júna. Sot-
va slnko rozsvietilo svoje prvé 
lúče a noc stratila svoju moc, 

nastupujeme do autobusu                                                                
a vydávame sa na cestu. 
Postupne priberáme ďal-
šie účastníčky zájazdu. Sme              
v Bratislave, pristupujú po-
slední a plný autobus 53 žien 
sa vydáva na cestu do Slovin-
ska za čipkami.

Prechádzame cez Viedeň 
do Grazu a už sa stáčame 
smerom k hraniciam so Slo-
vinskom. Cesta je príjemná, 
očarujúce okolie. Prichádza-
me k našej prvej zastávke, do 
mestečka Škofja Loka. Krásne 
starobylé mestečko s námes-
tím, nad ktorým sa vypína 
hrad so stálou expozíciou čip-
kárskeho regiónu Škofja Loka. 
Na námestí boli tri ďalšie vý-
stavy ako i obchod s pomôcka-
mi na paličkovanie. Stretli sme 
tu veľa milých ľudí s ktorými 
sme si vymenili skúsenosti.

Plní zážitkov hneď z prvého 
dňa odchádzame do Nakla, 

kde budeme počas nášho po-
bytu ubytovaní. Po raňajkách 
odchádzame do Ľubľany, kde 
prebieha hlavná časť kongre-
su. Prechádzame jednotlivé 
kóje v kongresovom centre, 
stretávame sa so známymi       
z rôznych štátov, debatujeme, 
nadchýname  sa krásou čipiek 
z rôznych kontinentov a štátov 
sveta. Škoda, že Slovensko tu 
nemá zastúpenie. Slovenské 
čipky by sa tu veru nestratili.

V centre mesta si môžeme 
pozrieť ďalšie čipky. Zaujali 
nás najmä absolventské prá-
ce z čipkárskej školy z Ruska. 
Rôzne šaty, výroba ktorých tr-
vala dva roky. 

Plní zážitkov sa vraciame 
na ubytovňu, aby sme sa po 
výdatnom spánku vydali do 
mestečka Žiri.  Navštevujeme 
múzeum, ktoré sa venuje his-
tórii, obuvníctvu a čipkárstvu 
tohto kraja. Snáď to najkrajšie 

nakoniec. Ostatné dve výsta-
vy nám „vyrážajú dych“. Prvá 
výstava je venovaná prácam 
troch sestier, ktoré paličkova-
li omšové rúcha pre rôznych 
cirkevných hodnostárov,  tex-
tílie, obrázky. Jedno krajšie 
ako druhé. K tomu milá pani, 
ktorá poskytla výklad. Ešte 
nakukneme do kostola na ol-
tárne plachty a aj do obchodu 
s čipkami. Poslednou našou 
zastávkou sú rôzne práce                          
s modernou čipkou. Obdivuje-
me halúzky s lístočkami a kve-
tinami. Pôvodne to bol strom 
s 2000 kvetmi a ku každému 
kvietku 4 lístočky. Motýle, vtá-
čiky, všetko ako živé. I botanik 
by musel obdivovať zbierku 
paličkovaných stromov. Na-
šli sme tu aj našu zástavu                                                      
s erbom Bratislavy. Kým sme 
obdivovali krásu čipiek, zrazu 
sa rozpršalo a dáždniky boli na 
parkovisku v autobuse. Lialo 
ako z krhly, ale všade sa nájdu 
milí ľudia. Išli okolo domáce 
ženy, zobrali nás pod dáždnik, 
aby sme nezmokli, doviedli do 
autobusu. 

Plní krásnych zážitkov, nád-
herných stretnutí s milými 
ľuďmi sme odchádzali domov.
Nevieme presne, kde a kedy 
vznikla paličkovaná čipka, či 
v Idriji, Taliansku, Rusku, Bel-
gicku, či na Slovensku. Jedno 
je však isté, dokáže spájať ľudí. 
Jednotlivcov i celé národy.

Anna Waldeckerová

Potreby seniorov a možnosti, 
ako zlepšiť kvalitu ich života 
napomáha v našom meste 
Jednota dôchodcov na Slo-
vensku. Cieľom výboru našej 
organizácie je, aby sa se-
nio- ri pravidelne stretávali           
s rovesníkmi a zaujímali sa 
o dianie okolo seba, veď spo-

ločné rozhovory o radostiach 
a starostiach neraz pomôžu. 

Jeden od druhého sme sa 
učili tešiť sa z drobností a pod-
porovať sa pri neúspechoch. 
Spoločne získané vedomosti      
a rady, športovanie a zábava, 
to všetko zabezpečoval vý-

bor našej organizácie každý 
pondelok. Témy ako trénovať 
pamäť, vedomostné kvízy, 
zdravotné okienko, životné 
prostredie, kultúra v meste, 
zmeny a novinky v sociálnej 
oblasti pre seniorov, športové 
podujatia a výlety našich čle-
nov vždy zaujmú.

V prvom polroku tohto roku 
sme  usporiadali aj výlety vla-
kom. Najďalej do Košíc, mesta 
bohatého na historické pami-
atky, architektúru a rozľahlé 
priestory v novom šate. Vo Vy-
sokých Tatrách na Hrebienku 
sme si pozreli výstavu ľado-
vých sôch, očarili nás Rajecké 
Teplice a nadchla Dunajská 
Streda. 

Parčík pri kultúrnej besede 
sme využili na športové akti-
vity, niektorí z nás si boli za-
hrať bowling a zúčastnili sme 
sa aj Krajských športových 
hier seniorov, ktoré sa konali 

v Novej Dubnici koncom júna. 
Na ukončenie prvého polro-
ka sme pripravili príjemné 
posedenie  pri hudbe a tanci. 
Šťastné prázdniny nám prišiel 
zaželať aj zástupca primátora 
Pavol Pažítka. 

Na záver chceme poďakovať 
primátorovi mesta Ing. Petrovi 
Marušincovi a zástupcovi pri-
mátora Pavlovi Pažítkovi, ktorí 
nám vždy a ochotne vychádza-
li v ústrety, vedúcej oddelenia 
kultúry Mgr. Eve Kebískovej 
za množstvo kultúrnych po-
dujatí, vedúcej oddelenia soci-
álnych vecí Mgr. Zuzane Van-
kovej za prednášku a Jankovi 
Zacharovi za snahu rozhýbať 
strnuté telá rozcvičkami. 

Všetkým prajeme príjemne 
prežité leto.                          

Výbor ZO JDS

A toto sú najlepší žiaci za školský rok 2015/2016.

Medzi obľúbené činnosti seniorov patrí aj šport.

Novodubnické čipkárky na jednej zo svojich ciest za čipkami.

Aj v Slnečniciach slávnostne ukončili školský rok.
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Koncom minulého roka mesto po dlhých a náročných rokovaniach pristúpilo k odkúpeniu pozemkov pod bývalým letným kúpaliskom. Po podpísaní zmlu-
vy sme neváhali a vypísali súťaž na vizualizáciu budúceho letného kúpaliska, ktorá slúžila ako podklad na verejné obstarávanie projekčnej kancelárie. 
Po viac ako pol roku sme ukončili práce na projektovaní a dnes vám chceme odprezentovať jeho budúcu podobu.

Nové letné kúpalisko
v našom meste

Vstup
na kúpalisko

Dopadový bazén
so šmýkačkami

Detské
ihrisko

Hlavný
bazén

Oddychová zónaDetský bazénBudova s WC
a sprchami

Volejbalové ihrisko

Priestor
na občerstvenie

Hlavný bazén: rozmer 25x12,5 m / nerezový / možnosť                  
3 plaveckých dráh / relaxačná časť.

Dopadový (atrakciový) bazén: rozmer 15x7 m /                           
1x dvojšmýkačka s dĺžkou 15 m / 1x tobogán s dĺžkou 50 m /               
1x ostrá šmýkačka pre 1 osobu - tvar šmýkačky kopíruje starú 
šmýkačku ktorá sa nachádzala na starom letnom kúpalisku.

Detský bazén: rozmer 13x6 m / hĺbka vody 15 - 25 cm.

Celý areál (šatne, WC, vstupy do bazénov) budú prispôsobené aj 
pre ľúdí so zníženou schopnosťou pohybu.

Základné technické informácie:
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Zo strany mesta boli do projektu zakomponované 
požiadavky, aby budúci areál kúpaliska slúžil na vy-
žitie pre deti, dospelých, ale aj seniorov. 

Kúpalisko je rozdelené na tri zóny. V prvej časti sa 
nachádza vstup do areálu spolu so sociálnymi za-
riadeniami a veľkým plaveckým bazénom, ktorého 
súčasťou je aj relaxačná časť. 

V druhej časti sa nachádzajú atrakcie, ako pre deti, 
tak aj pre dospelých. Táto časť obsahuje dopadový 
bazén so šmýkačkami a tobogánom. Tri sú určené 
pre najmenších a jedna pre odvážnejších. V blízkos-
ti tohto bazéna sa nachádza ďalší, a to detský bazén 
pre najmenších s atrakciami. Hĺbka tohto bazéna 
bude od 15 cm do 25 cm. Oproti týmto bazénom sa 
budú nachádzať bufety a detské ihrisko. 

V tretej časti – oddychovej - sa nachádza volejba-
lové ihrisko so sprchami a sociálnymi zariadeniami. 
Súčasťou tejto časti budú aj ležadlá so slnečníkmi, 
ktoré budú návštevníkom k dispozícii. Areál letné-
ho kúpalisko bude o túto časť rozšírený, ide o bývalú 
školskú záhradu.

Pevne verím, že všetky ďalšie práce budú postu-
povať podľa plánov mesta a letné kúpalisko sa nám 
podarí otvoriť nasledujúcu letnú sezónu.

Ing. Peter Marušinec, primátor mesta

Pri projektovaní letného kúpaliska sa naša pro-
jekčná kancelária snažila zakomponovať všetky le-
gislatívne povinnosti, ale hlavne funkčnosť areálu 
pre budúcich návštevníkov. 

Pri vstupe do areálu sme naprojektovali prekryté 
miesto na odkladanie bicyklov s kapacitou pre 100 
cyklistov. Rozloženie bazénov sme navrhli tak, aby 
si všetky vekové skupiny prišli na svoje. Bufety sme 
rozdelili na dve časti, a to na predaj nápojov a na pre-
daj hotového jedla. Snahou tohto riešenia bolo, aby 
pri nápojovej časti bežala obsluha rýchlejšie. Taktiež 
sme mysleli na sociálne zariadenia, ktoré budú pri 
vstupe a na konci areálu, aby bol zabezpečený kom-
fort návštevníkov pri danej kapacite kúpaliska.

Vzhľadom na to, že naša kancelária pôsobí v meste 
Nová Dubnica, sme radi, že sa nám podarilo zúčast-
niť sa na projektovaní tohto objektu a zároveň o to 
viac cítime zodpovednosť za celý projekt.

PROJAT, projekčná kancelária

Celú vizualizáciu nájdete aj na webovej stránke 
mesta www.novadubnica.sk.

Dopadový (atrakciový) bazén s tobogánom a šmýkačkami.

Priestor na občerstvenie s bufetmi a sociálnym zázemím.

Hlavný bazén s možnosťou 3 plaveckých dráh a relaxačnou časťou.
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LA GIOIA                                                                                                                                                                                         
14. októbra o 19:00 hod.
kino Panorex 
     

La Gioia je zoskupenie troch spevákov, ktorí interpretujú popu-
lárne piesne v štýle belcanta. Repertoár tvoria nielen skladby 
svetovej hudobnej scény, ale najmä pozoruhodné úpravy zná-
mych slovenských a českých hitov. Vstupné: 12 eur.

DYCHOVÁ HUDBA NADLIČANKA                                                                   
Nedeľa 7. augusta o 17:00 hod.
Mierové námestie 
 
Dychová hudba NADLIČANKA  patrí medzi najstaršie dychové hudby na Slo-
vensku. Jej korene siahajú až do predminulého storočia, do roku 1880. Stále sa 
teší veľkej popularite a záujmu divákov a poslucháčov nielen v Hornonitrian-
skom regióne, v Trenčianskom kraji, ale na celom Slovensku. Svojský repertoár, 
veľké množstvo vlastných či upravených piesní dáva kapele charakteristický       
a nezameniteľný zvuk. Účinkovanie v Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, Maďar-
sku, Poľsku, Česku a dokonca i v Rusku si tiež zaslúži pochvalu a obdiv.
Veľké úspechy zaznamenala v celoštátnej súťažnej prehliadke malých dycho-
vých orchestrov, keď Nadličanka získala niekoľkokrát  titul „MAJSTER SLO-
VENSKA“. V Novej Dubnici kapela vystúpi  v zostave 12 muzikantov a spevácka 
štvorica Vierka Pauličková, Vierka Bakytová, Jozef Mičko a Július Paulička, kto-
rý je zároveň aj jej kapelníkom. 

FESTIVAL RUSKEJ KULTÚRY
Nedeľa 14. augusta o 16:00 hod.
Mierové námestie 

LYDIA  MICHAJLOVNA  MUZAĽOVA 
Zaslúžilá umelkyňa Ruska. Laureátka medzinárodných a celoruských súťaží. 
Sólistka „Národného akademického orchestra ľudových nástrojov Ruska               
N. P. Osipova“. Sólistka „Štátneho Akademického ruského ľudového súboru „Ro-
ssija“ Ľudmily Zykinej“. V jej repertoári sú všetky známe ruské ľudové piesne, 
častušky,  romance, piesne z fi lmov. Hosťovala vo Švajčiarsku, Nemecku, Fran- 
cúzsku, Taliansku, Poľsku a Česku. 

SÚBOR GUSLIAROV „GOODI GORAZDO“ z Moskvy 
Gusli  sú  najstarším ruským strunovým  hudobným  nástrojom. Zaraďujú sa do 
skupiny brnkacích nástrojov, stavbou sa podobajú citare. Šesť mladých guslia-
rov vám zahrá predovšetkým ruské ľudové piesne a častušky. 

DYCHOVÁ HUDBA NEDANOVČIANKA
Sobota 20. augusta o 17:00 hod.
Dom kultúry Kolačín
  
Radosť a muzikantské srdce rozdáva DH Nedanovčianka na festivaloch, ple-
soch, kultúrnych podujatiach. Novodubničania sa môžu tešiť na skladby slo-
venských a zahraničných skladateľov, polky, valčíky, ľudové piesne aj moderné 
skladby.

BLUEGRASSOVÝ VEČER
13. ročník česko-slovenského festivalu pohodovej bluegrassovej hudby.
Sobota 20. augusta o 19:00 hod.
letný amfi teáter  

Na festivale vystúpia: 
Barbecue – výborná skupina z Prahy s humornými textami. Dalo by sa povedať, 
že sú ako Ivan Mládek v bluegrasse. Určite si prineste  peňaženky, lebo ich CD 
zaručene budete chcieť. V Novej Dubnici budú po prvý raz.
BG Styl – skvelá skupina z Opavy. Výborná partia hudobníkov. V repertoári majú 
viaceré gospelové skladby zamerané na viachlasový spev. V Novej Dubnici budú 
po prvý raz.
Blackjack – známa skupina, ktorá v Novej Dubnici účinkovala už niekoľkokrát. 
Patria medzi špičku Európskej bluegrassovej scény.
Bratia Šupákovci – súrodenecká dvojica, ktorá na niekoľkých ostatných Blue-
grassových večeroch svojím vystúpením rozdelila celé podujatie na dve polovi-
ce. Ich vystúpenie vychádza zo súrodeneckých dvojíc s nástrojovým obsadením 
gitara a mandolína.
Marian, Ľuboš a priatelia – staronové zoskupenie hráčov a spevákov, ktoré sa 
bude snažiť zaujať poslucháčov tradičným pojatím Bluegrassu.

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých milovníkov turistiky na svoje tradičné letné podujatie Po stopách Sloven-
ského národného povstania na Markovicu, ktoré sa bude konať v sobotu 27. 8. 2016.
Ku krížu na vrchole  Markovice  môžete vystúpiť individuálne alebo organizovane. Zraz je v sobotu o 9.00 hod. pred Kultúrnym 
domom Kolačín alebo o 11.00 hod. pri kríži.  Podujatie sa koná za každého počasia. 
Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

-sk-

Simona Stašová v Novej Dubnici! 

DROBEČKY Z PERNÍKU
5. septembra 2016 o 19:00 hod.
Kino Panorex Nová Dubnica

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

Nenechajte si ujsť túto  možnosť vidieť jedinečný divadelný 
koncert známej českej herečky (Pelíšky, Román pro ženy, 
Musíme si pomáhat) Simony Stašovej, dcéry Jiřiny Bohda-
lovej. Vstupné: 14 eur.
Náhradné predstavenie za už propagované divadlo Rukojemní-
ci bez rizika.

Nová Dubnica žije kultúrou

Turistická pozvánka - Po stopách SNP na Markovicu

ŤAHÁK TEJTO JESENE

PRIPRAVUJEME

NovodubnickéNovodubnické
kultúrne letokultúrne leto
Novodubnické
kultúrne leto 201620162016

Vstup na všetky programy kultúrneho leta voľný!



Oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica vás pozýva na letnú turistiku pre celú rodinu
JÁNOŠÍKOVE DIERY, ŠTEFANOVÁ, LANOVKA VRÁTNA, SNILOVSKÉ SEDLO, VEĽKÝ KRIVÁŇ, 
CHATA POD CHLEBOM, LANOVKOU SPÄŤ, TERCHOVÁ

Program:
06,00 odchod z Novej Dubnice – Mierové námestie - autobusová zastávka smer Dubnica n/V.  
07,30 Biely potok – Dolné diery – Podžiar – Horné diery - Tesná rizňa – Štefanová
10,30 Štefanová -  presun autobusom do Vrátnej k lanovke 
11,00 lanovkou Snilovské sedlo
11,30 Veľký Kriváň –  chata pod Chlebom  
15,30 lanovkou Vrátna dolina 
16,00 občerstvenie Terchová
17,00 odchod do Novej Dubnice
18,30 príchod   
                                                                                                                                                                                                                                                                            
V cene 15 eur je zahrnutá doprava, sprievodca a malé občerstvenie. V cene nie sú zahrnuté poistenie (možnosť poistiť sa cez oddelenie kultúry 
v sume 0,70 eur), lístok na lanovku Vrátna – Snilovské sedlo a späť. Informácie o zájazde: oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484.

Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Sandra Bánfi ová, Filip Petko, Viktor Karell, Diana 
Schillerová, Adam Hunák, Sebastian Kubaščík, Mi-
chaela Némethová, Michal Gašperák, Šimon Luná-
ček, Martin Toman

Na spoločnej ceste životom:
Peter Vančo – Monika Matúšková, Jozef Suchán – Na-
tália Babničová, Tomáš Kračun – Mgr. Lenka Minďá-
rová, Peter Sedlák – Monika Roncová, Róbert Hulín 
– Lenka Kamasová

Smútime:
Helena Šteruská, Josef Hrnčíř, Agneša Urcikánová, 
Viktor Husár, Vilma Červeňanská, Jozef Pružinec, 
Ľudmila Beníčková, Ľudmila Vavríková

Spoločenská kronika

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Margita Horňáková a Ondrej Horňák
Spite sladko svoj večný sen, v spomienkach sme 
pri vás každý deň. Pripomíname si 22. výročie 
úmrtia Margity a Ondreja Horňákovcov. Spomína 
dcéra Margita s deťmi.

Štefan Vašíček
Dňa 11. júla uplynulo 20 rokov, čo sme sa rozlúčili 
s naším drahým manželom, otcom a dedkom Šte-
fanom Vašíčkom. Kto ste ho poznali, venujte mu, 
prosím, tichú spomienku. Spomínajú manželka, 
dcéra a syn s rodinami a ostatná rodina.

Miroslav Selucký
Dňa 14. júla uplynulo päť rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Miro-
slav Selucký. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka a syno-
via s rodinami.

Drahomír Bielik
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary rodine, suse-
dom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 17. júna 
2016 zúčastnili na poslednej rozlúčke s manželom, 
otcom a dedkom Drahomírom Bielikom. Ďakujú 
manželka a deti s rodinami.

Boženka Bačíková a Vlastimil Bačík
Dňa 13. júla 2016 uplynulo 12 rokov, čo nás opus-
tila naša milovaná mamička a babička Boženka 
Bačíková.
Už je to 7 mesiacov, čo nás opustil milovaný tatino 
a dedko Vlastimil Bačík. S láskou spomínajú dcéra 
a syn s rodinou.

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

Dominik Uhlík
Dňa 22. júla uplynú tri roky, odkedy nás opustil 
dedko Dominik Uhlík. S láskou spomínajú vnúča-
tá a pravnúčatá. 

Jozef Budjač a Kristína Budjačová
Dňa 26. júna uplynulo 14 rokov a dňa 4. júla desať rokov odkedy nás 
opustili naši drahí rodičia, starí rodičia a prastarí rodičia Jozef a Kris-
tína Budjačovi. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku. Deti s rodinami.

Jozef Ďurech
Ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
otcom, manželom a dedkom Jozefom Ďurechom, 
tiež za kvetinové dary. Ďakujeme pánovi kaplánovi 
Šinčíkovi, spevákom a MsÚ za dôstojnú rozlúčku, 
ktorou ho vyprevádzali na poslednej ceste živo-
tom. Zo srdca ďakuje rodina Ďurechová.

Bernardína Šťastná
Ďakujeme za účasť a kvetinové dary rodine, suse-
dom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 6. júna 
zúčastnili na poslednej rozlúčke s mojou manžel-
kou, mamičkou, babkou a prababkou Bernardínou 
Šťastnou. Ďakujú manžel, syn a dcéry s rodinami.

Manželia Iveta Staňová a Peter Staňo
Dňa 3.júla uplynul rok, keď sa duša rozbehla 
domov a nám to, Ivet, stále nedochádza, že tvo-
ja energia a smiech nás bude pohládzať už len                
v spomienkach. Po 20 rokoch ste sa spolu s Pen-
cim opäť stretli, randíte v záhonoch levandulí a 
spoločne dohliadate na naše cesty životom. My 
všetci, ktorí sme dostali ten dar kráčať popri vás,   
s láskou spomíname. 

Jozef Doboš
Aj keď si odišiel z nášho života, spomienky zostá-
vajú. Láska sa smrťou nekončí. Dňa 22. júla si pri-
pomíname štvrté výročie, čo nás navždy opustil 
Jozef Doboš. S láskou spomína celá rodina. Ďaku-
jeme všetkým, čo si na neho spomenú. 

Mgr. Antonín Bučko
Dni plynú, len bolesť v srdci zostáva a nedá sa za-
budnúť. Dňa 6. júla uplynuli dva roky, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý manžel, otec a dedko 
Mgr. Antonín Bučko. Ďakujeme za tichú spomien-
ku. S láskou smútiaca rodina.

Irena Vláčilová a Alexander Vláčil
V júli 2016 uplynulo desať rokov od úmrtia manže-
lov Ireny a Alexandra Vláčilových. S úctou a lás-
kou spomínajú rodina, priatelia a bývalí kolegovia.

JUDr. František Mahdal
Dňa 11. júla uplynulo 18 rokov, odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec, dedko a pradedko JUDr. 
František Mahdal. Aj keď si odišiel, niet medzi 
nami, ale v našich srdciach žiješ stále s nami.          
S láskou spomínajú manželka, dcéra, vnučka                     
a vnuk 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

Pozvánka na zájazd - 13. augusta 2016 - Malá Fatra

Z bloku mestskej polície

Dňa 21. júna v čase o 20.35 hod. nám bolo telefonicky oznámené, 
že sa v priestore ZŠ sv. J. Bosca na streche budovy nachádza osoba 
pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok a vyhráža sa, že skočí 
s budovy. Vo veci bola vyrozumená Stála služba OO PZ DCA a Ha-
sičský záchranný zbor. Osoba na streche začala kričať, aby sa nikto 
nepribližoval, lebo zoskočí, chytila sa rukami bleskozvodu, ktorý 
sa uvoľnil a následne táto osoba spadla zo strechy na zem. Osobe 
bolo zabezpečené lekárske ošetrenie s následným prevozom do FN 
Trenčín.

Bytový podnik, m.p.o., Nová Dubnica oznamuje svojim klien-
tom, že v termíne od 25. júla 2016 do 5. augusta 2016 (vrátane) 
bude zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov.

V prípade rýchleho zásahu na odstránenie poruchy sú tele-
fónne čísla uvedené na Oznámení o dôležitých telefónnych čís-
lach a na webovej stránke Bytového podniku, m.p.o., Nová Dub-
nica – www.bp.novadubnica.eu.

Za porozumenie ďakujeme.

BYTOVÝ PODNIK - OZNAM



8 ŠPORT Júl 2016

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

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Janko Zachara medzi 
mládežou                                                            

Hodnotenie mužstiev MFK Nová Dubnica

Mesto Nová Dubnica, Tren-
čiansky samosprávny kraj     
a MTB klub Dubnica vás sr-
dečne pozývajú na 22. ročník 
Novodubnického maratónu.

Päť zaujímavých tratí vás 
prevedie lúkami a lesmi v okolí 
Novej Dubnice, Trenčianskych 
Teplíc, Petrovej Lehoty či 
Omšenia:  

MAYO FAMILY (9km/170m) 
MAYO BASIC (17km/430m) 
KLASIK (42km/1250m) 
HARD (73km/2400m) 
NIVEA KING (101km/3400m)
 

Aj vďaka zázemiu maratónu, 
ktoré je v amfi teátri letného 
kina v Novej Dubnici, zažijete 
skvelú a takmer rodinnú at-
mosféru. Pre účastníkov je pri-
pravené občerstvenie na trati             
i v cieli.  Každý účastník dosta-
ne prezentačný balíček a po 

skončení preteku si bude môcť 
zdarma stiahnuť svoju  fotku                                                     
z preteku.  Odmenená bude na-
jpočetnejšia maratónska rodin-
ka i najstarší účastník.

Špeciálne pre ženy je vy-
hlásená horská prémia 
– TEKMAR KRÁĽOVNÁ 
BASKE a všetky ženy budú po 
maratóne odmenené na pódiu 
malou pozornosťou. 

Na pódiu budú okrem ví-
ťazov jednotlivých kategórií  
odmenené aj všetky deti do                  
12. rokov. Nebude chýbať tom-
bola.

Prihlasovanie je už spustené 
a ak sa prihlásite včas na naj-
kratšiu trať, neplatíte štartov-
né. Tak neseďte doma a prevez-
te sa našou krásnou prírodou!

Všetky podrobnosti nájde-
te na webe www.maraton.sk 
a na Facebooku: www.face-
book.com/dubnickymaraton/.

28. júna 2016 sa v Športovej 
hale pri ZŠ J. Krála v  Novej 
Dubnici stretlo 240 seniorov- 
športovcov, aby si zmerali 
svoje sily. 

 
Slávnostného otvorenia 

sa zúčastnili primátor mesta 
Nová Dubnica Ing. Peter Ma-
rušinec, zástupca primátora 
mesta Bc. Pavol Pažitka, ria-
diteľ ZŠ J. Kráľa Mgr. Martin 
Staňo, prednostka OÚ Ilava  
Ing. Dana Šťastná, primátor 
mesta Dubnica nad Váhom  
Ing. Jozef Gašparík a Ing. Jo-
zef Šamaj, starosta obce Du-
lov. 

Pravidelným hosťom špor-
tových hier seniorov je víťaz 
OH 1952 v  Helsinkách Ján Za-
chara. Čestným hosťom bola 
JUDr. Janka Stašová, členka 
SOV - predsedníčka komisie 
fair play, ktorá reprezentovala 
Československo na OH v Soule 
1988 v hádzanej.

Súťažilo sa v deviatich sú-
ťažných disciplínach rozde-
lených pre ženy a mužov do 
štyroch kategórií.  Na začiatku 
si seniori svoje sily zmerali             
v hode granátom, hode loptou 
na basketbalový kôš, v kope 
na malú bránku a streľbe zo 
vzduchovky.  Popoludnie patri-
lo súťažiam v stolnom tenise,                                                                        
v behoch, hode na cieľ i do dia-
ľky a u žien aj tradičnom hode 
váľkom, kde bola rekordná 
účasť.  

Počasie bolo ukážkové, 
nálada dobrá a celý deň sa 

niesol v priateľskom ovzduší. 
Pri slávnostnom zakončení 
bolo rozdaných 36 sád medailí 
a  poháre pre víťazné okresy 
v jednotlivých kategóriách. 
Osobitné ocenenie prevzali 
aj štyria súťažiaci, ktorí, hoci 
prekročili hranicu 80 rokov,                    
s elánom zdolávali aj mladších 
súperov.

Medzi množstvom súťažia- 
cich sa nestratili ani pretekári 
z nášho mesta. Medaily si 
odniesli: Ďuďák Pavol, Kob-
za Ivan, Ing. Šandora Jozef,  
Pružincová Paulína, Špáni-
ková Eva a Mrocková Emília. 
Tí, čo vyhrali, mali radosť zo 
získaných medailí a tí, čo ne-
vyhrali sa tešili zo spoločnosti  
známych seniorov z iných or-
ganizácií.

Usporiadatelia na čele             
s predsedníčkou KO JDS Mgr. 
Annou Prokešovou mali ra-
dosť z toho, že všetko dobre 
dopadlo a bez vážnych úrazov. 
Najlepší jednotlivci si vybojo-
vali účasť na Celoslovenských 
športových hrách, ktoré budú 
od 19.  do 21.  júla  v Šamoríne.  
Naši reprezentanti tam budú 
obhajovať vlaňajšie aj predvla-
ňajšie prvenstvo.

Tak nech sa vám darí                
a my sa už tešíme  na jubilejný      
10. ročník tejto krásnej športo-
vej akcie.

Jozefa Sokoliková
podpredsedníčka
KO JDS Trenčín

Hodnotenie Dorast: 
Sezónu 2015/2016 sme za-

čali so značne omladeným 
kádrom, kedy pred sezónou 
odišlo až osem hráčov, ktorým 
skončil dorastenecký vek. Pa-
radoxom je, že v sezóne sme 
podávali výborné výkony proti 
kvalitným mužstvám z prvých 
miest tabuľky a, naopak, vý-
kony proti tabuľkovo slabším 
mužstvám boli veľakrát ne-
kvalitné a stáli nás veľa zby-
točných bodov. Snažili sme sa 
hrať kombinačný a ofenzívny 
futbal a okrem zápasov v Bor-
čiciach a v Kútoch sme boli od 
každého súpera v zápase lep-
ším tímom. Pozitívom sezóny 
je, že aj mladí hráči boli plat-
nými členmi kádra a dostávali 
veľa príležitostí v zápasoch, 
kde ukázali, že majú potenci-
ál. Väčšina hráčov prešla niž-
šími kategóriami MFK Nová 
Dubnica. Negatívom je slabšia 
koncovka, aj napriek tomu, že 
sme strelili 76 gólov, pretože 
v zápasoch sme si vypraco-
vali veľké množstvo šancí                     
a gólov sme mohli a mali vsie- 
tiť viac. Ako negatívum hod-
notím aj slabšiu dochádzku 
niektorých hráčov na tréningy.                                           
Celkovo sezóna ukázala, že no-
vodubnický futbal má na kom 

stavať a je len na chlapcoch, 
ako budú k futbalovým veciam 
pristupovať. 
Tréner: Martin Štiffel

Hodnotenie Muži:
V ťažkej súťaži sme odohrali 

ročník ako na hojdačke. Niek-
toré výkony a výsledky boli 
výborné a, naopak, v niekto-
rých zápasoch sme predviedli 
herné aj výsledkové trápenie. 
Do zostavy sa zaradilo viace-
ro mladých hráčov vrátane 
hráčov z dorastu. Títo mladí 
hráči boli doplnení skúsenými 
staršími hráčmi. Veľkým prob- 
lémom bola počas celej sezó-
ny koncovka, kedy sme herne 
držali krok alebo boli lepší vo 
väčšine zápasoch, avšak zatiaľ 
čo my sme naše šance nevyu-
žili, súper nás trestal za každé 
zaváhanie. O slabšej koncovke 
svedčí aj to, že sme strelili len 
45 gólov. Taktiež sme nedoká-
zali využiť domáce prostredie 
v takej miere, v akej sme si 
predstavovali. Snažili sme sa 
hrať kombinačný futbal, čo sa 
nám aj darilo, avšak veľakrát 
len po pokutové územie a vo 
veľkom množstve zápasov 
sme sa nevedeli presadiť. Cel-
kovo sme skončili na 7. mieste 
tabuľky a odohrali priemer-

nú sezónu. S kádrom, ktorý 
máme k dispozícii, musíme 
mať do ďalšej sezóny vyššie 
ambície, lebo tento káder má 
na to potenciál.                                               
Tréner: Ľubomír Staňo
 
Hodnotenie Starší žiaci:

Sezónu 2015/2016 musím 
hodnotiť iba kladne. Umiest-
nenie na konečnom 4. mieste 
je výsledkom celoročnej pocti-
vej práce. Na začiatku sezóny, 
keď mužstvo nedisponovalo 
dostatočným množstvom hrá-
čov, bolo potrebné doplniť ká-
der o ďalších futbalistov. Tým 
sa mužstvo stabilizovalo a sta-
lo sa konkurencieschopným. 
Pravidelný tréning a snaha 
zlepšovať sa priniesli prvé 
výsledky, aj keď  jesenná časť 
sezóny nebola úplne podľa 
našich predstáv a priniesla aj 
zlé výkony. Obhájiť 4. miesto             
z jesennej časti bola pre chlap-
cov veľká výzva. Cieľom jarnej 
časti bolo zvýšiť hernú činnosť 
jednotlivca a zároveň kvalitu 
hry celého mužstva. Dopo-
mohli tomu aj dobrý kolektív                                                                         
a sebavedomie hráčov, ktoré 
sa zvyšovalo každým víťaz-
stvom. Medzi ťahúňov muž-
stva patrili kapitán Pavol 
Prekop a Jakub Pecuš, ktorý 

strelil 21 gólov a stal sa najlep-
ším strelcom mužstva. Moje 
poďakovanie patrí všetkým 
hráčom a pevne verím, že svoj 
talent budú rozvíjať aj naďalej.
Tréner: Michal Ranuša

Hodnotenie Mladší žiaci:
Už pred začatím ročníka 

2015/2016 sme vedeli, že obhá-
jiť prvé miesto bude nemožné, 
rátali sme so stredom tabuľky. 
Zabudovanie nových hráčov 
do mužstva trvalo dlhšie ako 
iné roky. Medzi starším roč-
níkom U13 sa nenašiel hráč, 
ktorý by patril k opore muž-
stva a dokázal by ostatných 
podnetiť k lepším výkonom. 
Natrápili sme sa na každý gól. 
So silnými mužstvami sme do-
kázali hrať vyrovnanú partiu, 
prípadne získať víťazstvo a pri-
šli straty bodov, nemohúcnosť 
streliť gól mužstvám zo dna 
tabuľky. Počas celej sezóny 
sme dosahovali striedavé vý-
kony - 12 víťazstiev, 3 remízy                                        
a 11 prehier. Skóre 81:67 - teda 
7. miesto. Najlepší strelci - Mi-
táš, Tabačár, Záhorský. 
Tréner: Róbert Körmendy
Vedúci: Miroslav Rekem

Aj v tejto sezóne sa dievča-
tám z pozemného hokeja        
v Novej Dubnici  veľmi darí. 
Svedčí o tom aj víťazstvo na 
tak veľkom športovom podu-
jatí mládeže ako bolo United 
World Games – Klagenfurt 
2016. 

Už na jar funkcionári z HC 
Nová Dubnica odsúhlasili štart 
na tomto podujatí. Tieto špor-
tové hry sú výnimočné tým, 
že sa ich zúčastňujú športovci 
z celého sveta a taktiež sa tam 
súťaží v rôznych športoch ako 
futbal, americký futbal, hád-
zaná, volejbal, pozemný hokej, 
atletika, plávanie či orientačný 
beh. 

Nášmu klubu sa tam poda-
rilo taktiež dostať, aby sme 
mohli súťažiť v tom, čo nám 
ide najlepšie – pozemný hokej.  
Dňa 16. júna sme docestovali 
do dejiska hier a oboznámili sa 
s rozlosovaním.  17. júna  večer 

nás čakal obrovský otvárací ce-
remoniál. Zážitok z tohto otvá-
racieho ceremoniálu bol veľký                                                              
a cítili sme sa ako na olympiá-
de. 

Dievčatá začali na turnaji 
veľmi pozitívne a ukázali ostat-
ným družstvám, že nie sú do 
počtu na tomto turnaji a pre-
pracovali sa až do fi nále.

Na fi nálový zápas na dievča-
tá čakali hráčky z Nemeckého  
TiB  Berlín a výsledok bol jed-
noznačný - naše hráčky vyhrali 
3:0. Napriek tomu, že sme moh-
li dať ešte aspoň jeden gól, pre 
nás všetkých, ktorí  sme sa hier 
zúčastnili to bola veľká radosť, 
že sme sa po prvý krát dostali 
na takéto veľké športové podu-
jatie a hneď sa nám podarilo ho 
aj vyhrať. 

Gratulujeme im a ďakujeme 
za peknú reprezentáciu ako 
SR, tak aj nášho mesta a klubu.

Jana Uherková

Nezvyčajné prekvapenie 
čakalo stolnotenisovú mlaď 
pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí. Mali možnosť 
stretnúť sa s olympijským 
víťazom v boxe, Jankom Za-
charom.

Nebolo jednoduché zladiť 
nabitý kalendár stále aktívne-
ho a elánom vyžarujúceho člo-
veka.  Po viacerých, ochotne 
zodpovedaných otázkach uká-
zali deti milému hosťovi čo to 

zo svojho umenia za zelenými 
stolmi. Ani on sa nezľakol po- 
núknutej rakety, aby predvie-
dol svoj postreh a obdivuhod-
nú pohyblivosť.

Vhodným príkladom do ich 
ďalšieho športového rastu im 
môže byť jeho skromnosť, po-
ctivý prístup k povinnostiam 
a hlavne veľký zmysel pre fair 
play, ktorého je pán Zachara 
najlepším príkladom.   

Milan Ondřejíček

Úspešné už IX. krajské
športové hry seniorov

Víťazstvo pozemných 
hokejistiek v Klagenfurte

Naše pozemné hokejistky dokazujú, že sú stále lepšie.


