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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Nevyhnutná oprava tepelných rozvodov

Odkanalizovanie v Kolačíne

Termonova začne v naj-
bližšom čase s rekon-
štrukciou tepelných roz-
vodov v Novej Dubnici. 
             

Tepelné rozvody v Novej 
Dubnici nevyhnutne potre-
bujú opravu z dôvodu, že 
poruchovosť má stúpajúcu 
tendenciu. Počas poslednej 
vykurovacej sezóny došlo 
k niekoľkým závažným po-
ruchám na tepelných roz-
vodoch. Aj na základe toho,  
sa spoločnosť Termonova 
rozhodla, že začne s ich 
rekonštrukciou. „Nároč-
ná, ale nevyhnutná rekon-
štrukcia  bude postupne 
prebiehať v celom meste, 
hlavný ťah na ulici SNP by 
sa mal rozkopávkam vy-
hnúť, nakoľko sa potrubia 
budú v niekoľkých bodoch 

pretláčať pod cestným 
povrchom. S rekonštruk-    
čnými prácami spoločnosť 
Termonova začne pri Tep-
lárni smerom do mesta 
k súboru B2. Práce budú 
prebiehať počas letných 
mesiacov a ukončenie je 
naplánované do začiatku 
vykurovacej sezóny. O po-
stupe prác bude občanov 
mesta spoločnosť Termo-
nova pravidelne informo-
vať prostredníctvom infor-
mačných brožúr,“ vysvetlil 
vedúci oddelenia výstavby 
Ing. Ján Krumpolec s tým, 
že nový podzemný vykuro-
vací rozvod bude zhotovený 
z predizolovaných potrubí 
v celkovej dĺžke približne 8 
750 metrov. Pri tejto príle-
žitosti upozorňujeme obča-
nov – rodičov, aby venovali 

zvýšenú pozornosť pohybu 
svojich detí.

Potrebný výrub
Opravy zasiahnu aj zeleň 

a trávniky. „Mesto Nová 
Dubnica vydalo povolenie 
na rozkopávku verejnej ze-
lene, v súčasnosti prebieha 
konanie vo veci povolenia 
výrubu drevín, ktoré stoja 
v trase tepelných rozvodov. 
Spoločnosť v žiadosti uvád-
za spolu 127 kusov stromov 
a krov, ktorých výrub je pre 
realizáciu diela potrebný. 
Negatívnym dopadom je 
potreba výrubu drevín po-
čas vegetačného obdobia. 
Termonova však odôvodni-
la potrebu výrubu v takom-
to termíne jej zmluvným 
záväzkom ukončiť práce 
v októbri 2015, nakoľko na 
rekonštrukciu tepelných 
rozvodov čerpá časť fi nanč-
ných prostriedkov zo zdro-
jov EÚ. Mesto Nová Dubni-
ca ako vlastník pozemkov, 
na ktorých sa výmena 
tepelných rozvodov bude 
realizovať, podmienilo svoj 
súhlas s výrubmi drevín 

splnením určitých požiada-
viek,“ objasnila Mgr. Katka 
Bašná, vedúca oddelenia 
životného prostredia. Vý-
rub drevín však môžu usku-
točniť až po nadobudnutí 
právoplatnosti rozhodnutia 
– súhlasu na výrub drevín. 
„Samozrejme, zabezpe-
číme priebežnú kontrolu 
rozkopávok, ako aj výrubov 
drevín,“ doplnila K. Bašná. 
Spoločnosť Termonova po 
ukončení rekonštrukcie 
tepelných rozvodov uvedie 
rozkopávky na cestných 
komunikáciách, ako aj na 
trávnatých plochách do 
pôvodného stavu a vykoná 
náhradnú výsadbu zelene 
ešte v roku 2015. Obyvate-
lia Novej Dubnice si môžu 
pozrieť dokumentáciu           
s priebehom a trasovaním 
rekonštrukcie tepelných 
rozvodov na webovej strán-
ke mesta, takisto bude          
k nahliadnutiu na oddelení 
výstavby.

Oznamujeme obyvateľom Novej Dubnice, miestna 
časť Kolačín, že dňa  2. júla o 16.30 hodine prebehne ve-
rejné stretnutie predstaviteľov vedenia mesta s občan-
mi v Kultúrnom dome Kolačín, za účelom diskusie na 
tému asfaltovanie ciest.

Pozvánka na verejné
stretnutie s občanmi 

OZNAM - verejné stretnutie

Milí spoluobčania,

viac ako rok znepríjemňuje 
život obyvateľom miestnej časti 
Kolačín realizácia projektu vý-
stavby kanalizácie. S blížiacim 
sa letom a suchým počasím 
sa zvyšuje aj prašnosť ulíc na 
miestach, kde boli realizované 
výkopové práce. Mesto preto 
intenzívne rokuje so zástupca-
mi dodávateľskej spoločnosti 
VÁHOSTAV – SK, a.s. o  odstra-
ňovaní problémov, ktoré tento 
projekt priniesol. 

Všetky podnety, ktoré dostá-
vame od obyvateľov miestnej 
časti Kolačín, operatívne s do-
dávateľom riešime. Je nielen vo 
vašom, ale aj v našom záujme, 
čo najviac eliminovať akékoľvek 
poškodenie majetku, prípadne 
riziko úrazu a čo najrýchlejšie 
celú akciu ukončiť. Môžem vás 

ubezpečiť, že žiadny podnet ne-
ostáva nepovšimnutý, i keď nie 
všetko sa dá vyriešiť k úplnej 
spokojnosti všetkých.

V druhej polovici júna toh-
to roka začal dodávateľ prác                  
s prípravou podkladových vrs-
tiev ciest tak, aby všetky rozko-
pávky realizované v minulom 
roku a začiatkom tohto roka do-
časne zaasfaltoval. To znamená, 
že komunikácie budú dočasne 
upravené tak, aby sa zabráni-
lo prašnosti jednotlivých ulíc. 
Následne, na jeseň tohto roka, 
bude dočasné asfaltovanie dopl-
nené novou – fi nálnou  vrstvou. 

Mesto Nová Dubnica pri-
pravilo ešte v minulom roku 
projektovú dokumentáciu na 
kompletnú rekonštrukciu as-
faltových povrchov ulíc Nová                             
a Odbojárska (miestna časť 
Malý Kolačín). Začiatkom roka 

2015 sme zrealizovali verejné 
obstarávanie na dodávateľa. 

S rekonštrukciou cesty na 
ulici Nová (od kultúrneho domu 
po križovatku STK) začneme            
v júli 2015. Treba sa pripraviť aj 
na to, že rekonštrukcia so sebou 
prinesie určité dopravné ob-
medzenia. Na ulici Nová budú 
umiestnené dva spomaľovače 
rýchlosti, čím dôjde k obmedze-
niu rýchlosti na tejto komuniká-
cii. Okrem toho tu bude umiest-
nený aj zákaz vjazdu a prejazdu 
nákladných vozidiel. Počas me-
siacov november – december 
2015 prejde kompletnou rekon-
štrukciou tiež ulica Odbojárska 
a na jar 2016 aj ulica Slobody. 

Trenčiansky samosprávny 
kraj vyčlenil na rekonštrukciu 
svojich ciest takmer 200 000 
eur. Po ukončení výberu dodá-
vateľa pristúpi k asfaltovaniu 

komunikácií v novembri 2015,                           
a to od kostola na ulici Farská 
po kultúrny dom, od križovatky 
ulíc Družstevná (Triak) a ulice 
Odbojárska smerom k hlav-
nej ceste a od križovatky ulice 
Družstevná a ulice Slobody 
smerom k STK. Sme si vedomí, 
že tento projekt sprevádzajú 
mnohé problémy. Napriek tomu 
vás chcem požiadať o trpezlivo-
sť a toleranciu. Pevne verím, že 
to, čo vám projekt počas roka 
vzal, sa vám po jeho dokončení 
niekoľkonásobne vráti. Zlepší 
sa úroveň bývania nielen celej 
miestnej časti Kolačín, ale nové 
komunikácie budú na prospech 
lepšieho a  najmä bezpečnejšie-
ho bývania všetkých našich spo-
luobčanov.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Celoštátne pátranie ukončili naši 
novodubnickí mestskí policajti

Činnosť mestskej polície v letných mesiacoch

Nedeľa 31. mája bola v kine 
Panorex veľmi rušná. Diva-
delná akadémia Základnej 
umeleckej školy Štefana Ba-
láža v Novej Dubnici mala     
v závere kriminálny priebeh, 
ktorý aj vďaka ostražitosti     
a rýchlemu zásahu mestskej 
polície dopadol napokon 
šťastlivo. 

Ruksaky, peňaženky, te-
nisky, to všetko zaujímalo 

neznámeho muža v nedeľ-
ný podvečer v kine Panorex.                         
V nestráženej chvíli vnikol cez 
neuzamknutý vchod a ukradol 
množstvo osobných vecí účin-
kujúcim divadelnej akadémie, 
v celkovej hodnote až 1523 eur.

„Dňa 31. mája o 17.36 hod. 
M. M. telefonicky oznámila, 
že mali vystúpenie s deťmi                                   
v kine Panorex a pri odchode 
si všimli, že im chýbajú dva 
ruksaky, niekoľko mobilov             

a peňaženiek,“ píše policaj-
ná zvodka. Po ohlásení prišla   
hliadka mestskej polície Nová 
Dubnica okamžite na mies-
to    a spolu s jedným rodičom                        
a dvomi dievčatami v slu-
žobnom vozidle začali hľadať 
podozrivú osobu po okolí. Na 
ulici SNP otec jedného z detí 
spozoroval synov ruksak na 
chrbte istého muža tmavšej 
pleti. „Prešiel som krížom cez 
ostrovček po chodníku. Dotyč-
ný muž sa však chcel rýchlo 
presunúť naspäť na ulicu SNP  
medzi paneláky. Rozbehli sme 
sa za ním spolu s otcom die-
ťaťa. Napokon som ho dobehol 
a chytil pri obchode so zákus-
kami,“ vysvetľuje policajt. 

Pri dolapení mal dotyčný pri 
sebe už iba jeden ruksak s mo-
bilom, keďže väčšiu časť vecí 
pri úteku zahodil do kríkov 
a na trávu. Tieto veci polícia 
neskôr našla. Novodubnickí 
mestskí policajti odovzdali 
muža privolanej hliadke štát-
nej polície. 

Následne sa preverovala 

totožnosť muža. Ako napokon 
zistili, išlo o  M. K zo stredného 
Slovenska a zároveň kriminál-
nika, po ktorom bolo vyhláse-
né celoštátne pátranie za inú 
trestnú činnosť. M. K sa pri 
výsluchu k činu priznal. Po vy-
konaní procesných úkonov bol 
eskortovaný do väzby.  

Svoje veci treba mať pod do-
hľadom

Uvedená udalosť dopadla 
napokon dobre. Netreba sa 
však spoliehať na dôverči- 
vosť, či na to,  že „iba na chvíľu 
odbehnem“. Ako upozorňuje 
náčelník mestskej polície Mgr. 
Pavol Šimák: „Príležitosť robí 
zlodeja. Zároveň odporúčam 
občanom, aby si svoje veci 
chránili, mali ich v  dohľade  
a nespoliehali sa na to, že na 
istých miestach sa v minulosti 
nič nestalo, nič nebolo odcud-
zené.  Opatrnosť je najlepšia 
prevencia, ako sa vyhnúť ne-
príjemnej skúsenosti.“ 

-maša-

Oznamujeme občanom Novej Dubnice, že mestská polícia bude v mesiacoch jún, júl a au-
gust zameriavať zvýšenú činnosť na niekoľko oblastí: 

1. na dodržiavanie VZN mesta Nová Dubnica  č. 15/2008 a 4/2010 o niektorých podmienkach drža-
nia psov a vedení evidencie na území mesta

2. na kontrolu ihrísk, športovísk, miest, kde sa stretáva mládež so zameraním na predchádzanie 
a elimináciu možnej trestnej činnosti a páchania priestupkov

3. v spolupráci s OO PZ Dubnica nad Váhom  bude vykonávať kontrolu pohostinských a reštau-
račných zariadení so zameraním na dodržiavanie zákona 214/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb a o zmene                          
a doplnení niektorých zákonov.

Plánované zmeny
dopravného značenia

Akadémia
predškolákov

Počmárané budovy

Mesto Nová Dubnica, oddele-
nie výstavby oznamuje všetkým 
obyvateľom súboru B1      v Novej 
Dubnici, že v priebehu mesiaca 
júl, v súlade s postupným rieše-
ním dopravnej situácie, dôjde                                                                                          
k zmene dopravy hlavne pred 
bytovými domami s.č. 5 a s.č. 6. 
Ide o zmenu v organizácii dopra-
vy na komunikácii, ktorá spája 
ulicu Jilemnického s ulicou SNP,                                                                         
z obojsmernej na jednosmernú.  
Premávka bude po umiestnení 
dopravných značiek možná iba 
z ulice Jilemnického.  Vodiči 

prichádzajúci z ulice SNP budú 
môcť prejsť iba na záchytné 
parkovisko medzi ulicou SNP 
a bytovými domami s.č. 3 a 6, 
avšak nebudú môcť pokračovať 
v jazde smerom k ulici Jilem-
nického. 

V prípade otázok súvisiacich 
so zmenou dopravného znače-
nia v predmetnej lokalite sa ob-
čania môžu obrátiť na oddelenie 
výstavby v Novej Dubnici.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci oddelenia výstavby

Z dôvodu zvýšenia bez-
pečnosti obyvateľov mes-
ta a plynulosti cestnej 
premávky sa mesto Nová 
Dubnica rozhodlo prikročiť 
k niektorým zmenám do-
pravného značenia na ulici 
Trenčianska. Konkrétne 
pôjde o umiestnenie do-
pravných značiek „B-34 – 
zákaz zastavenia“ v lokalite 
od prechodu pre chodcov  
pred výrobným závodom 
spoločnosti EDILAN, 
smer Trenčianska Teplá 

a od označenia obce Nová 
Dubnica zo smeru od Tren-
čianskej Teplej. K zmenám 
dopravného značenia dôjde 
v priebehu mesiaca júl 
2015. Veríme, že tieto zme-
ny prispejú k celkovému 
zvýšeniu úrovne cestnej 
premávky v celom meste, 
a tým aj väčšiemu pohodliu 
všetkých jeho obyvateľov.

Ing. Ján Krumpolec
vedúci odd. výstavby

V priebehu niekoľkých júno-
vých dní si neznámy umelec  
v meste Nová Dubnica vybral 
dve budovy, ktoré sa rozhodol 
„ozvláštniť“ svojimi sgrafi tový-
mi maľbami.

To, že pri svojej „tvorivej“ 
aktivite znehodnotil múry bu-
dovy zdravotného strediska        
i mestského úradu, si však 
zrejme neuvedomil. Svojou 
aktivitou poškodil verejný ma-
jetok a po jeho odhalení polícia 
intenzívne pátra. 

Preto vyzývame obyva-

teľov, ktorí si všimli túto 
nekalú činnosť a dokážu pá-
chateľa, prípadne páchateľov 
identifi kovať, aby svoje infor-
mácie poskytli osobne, tele-
fonicky alebo mailom Mest-
skej polícii v Novej Dubnici 
č.t. 0905694455, e-mail: msp@
novadubnica.sk alebo priamo 
na Obvodné oddelenie PZ 
v Dubnici nad Váhom, č. t. 
0961223955, ktoré danú trestnú 
činnosť objasňuje. 

-maša-
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POLÍCIA NOVÁ DUBNICA

V tejto ulici dôjde už čoskoro k zmene. 

Foto: Peter Skokan Je toto umenie?

Ilustračné foto kina Panorex.

FOTOREPORTÁŽ

Pozor, nová jednosmerná ulica!
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Deň plný hier rozprúdila 
interaktívna výstava Kole-
so – vedecká hračka, ale aj 
dievčatá zo skupiny LT - len 
tanec.
 

Výborné počasie počas Dňa 
detí v sobotu 28. mája prilá-
kalo pred i do vestibulu kina 
Panorex množstvo detí a ich 
rodičov. Trojhodinový maratón 
zábavy ponúkali súťaže  ako 
kopy na bránku, skákanie na 

jednej nohe, aktivity s hasičmi, 
obľúbené vozenie na krásnych 
bielych koníkoch i maľovanie  
s fi xkami či kriedami. O chvíľu 
bola plocha pred Panorexom 
krásne vymaľovaná. Aj vesti-
bul kina ponúkol ďalšie miesto 
na hranie, kde sa zabavili deti 
i dospelí. Skúšali jednoduché 
fyzikálne experimenty na viac 
ako 100 hračkách z celého sve-
ta na interaktívnej výstave Ko-
leso - vedecká hračka. Dievča-

tá z tanečnej skupiny LT - len 
tanec rozhýbali deti, ktoré si     
s nimi vyskúšali zaujímavé ta-
nečné fi gúry. 

Poučný, ale aj vtipne vy-
pointovaný príbeh prinieslo 
divadielko Môj macík od Mest-
ského divadla Trenčín. Po 
skončení hlavná predstaviteľ-
ka Zuzanka vylosovala 20 vý-
hercov zaujímavých knižných 
publikácií, ktoré sa nám poda-
rilo zabezpečiť (a okrem toho 

aj veľa hračiek, lôpt i sladkostí) 
vďaka aktívnej pomoci sponzo-
rov, ktorým touto cestou veľmi 
pekne ďakujeme.

Sponzori podujatia:
Enics s.r.o.
Projart, spol. s r.o.
ALUVI, s.r.o.
JKC s.r.o

-maša-

Na ulici Slobody a ulici Od-
bojárskej rastie popri ceste 
niekoľko dospelých líp, niek-
toré sú však už „prababičky“ 
so zdravotnými problémami – 
napadnuté hubami, s preschý-
najúcimi konármi. Stávajú sa 
nebezpečnými pre obyvateľov 
a ich majetok, môžu ohroziť 
dopravu. Jedna takáto lipa je 
na Odbojárskej pri križovatke 
s ulicou Družstevnou – dre-
vokazné huby prerastajú celý 
strom, každý rok pribúdajú 
uschnuté konáre. Dve lipy         
v zlom stave sú na ulici Slobo-
dy pod odbočkou ku kaplnke. 
Nastal čas prehodnotiť ich 

ponechanie, alebo ich výrub 
v zimnom období. Preto sa 
obraciame na vás, obyvateľov 
Kolačína, aby ste nám po zhod-
notení ich stavu  oznámili svoj 
názor k možnému výrubu tých-
to troch líp – informujte nás 
buď prostredníctvom Občian-
skeho výboru v Kolačíne, alebo 
priamo na oddelení životného 
prostredia osobne, telefonicky 
(042/4433484 kl. 160,161) alebo 
mailom: basna@novadubnica.
sk. Ďakujeme.

Mgr. Katka Bašná
vedúca oddelenia ŽP

Hry, interaktívna zábava, tanec 
– to všetko priniesol Deň detí

Lipy v Kolačíne
už dožívajú

Rešpektujte zmeny pri 
evanjelickom kostole

V národnej súťaži World Challenge Day 
sme znovu pokorili Revúcu...

Oddelenie životného pro-
stredia osadilo novú lavičku 
a vymedzilo priestor zákazu 
vstupu psov v bezprostrednej 
blízkosti budovy evanjelické-
ho kostola. 

Budova evanjelického kos- 
tola sa nachádza v tesnej blíz-
kosti priestoru, ktorý je všeo-
becne záväzným nariadením 
mesta Nová Dubnica vyhrade-
ný pre voľný pohyb psov. Mno-
hí majitelia psov však nere-
špektovali fakt, že táto budova 
slúži na stretnutia veriacich                                                               
v Novej Dubnici a má svoj       
pietny charakter. Svojich psov 
nekontrolovali a preto sa mno-
hokrát stalo, že psy znečisťova-
li pri vyprázdňovaní  rohy budo-
vy. Okrem toho, okoloidúci, ale  
i majitelia psov využívali pri 
prechádzkach na sedenie vý-

duchy  v tráve. Tie však slúžia 
na iný účel.                                                   

„Preto sme vyriešili sede-
nie v tomto priestore a osa-
dili sme novú lavičku. Okrem 
toho sme vymedzili priestor 
zákazu vstupu psov, a to v bez-
prostrednej blízkosti budovy 
evanjelického kostola. Okolitý 
priestor je naďalej určený pre 
voľný pohyb psov,“ objasnila 
zmeny Mgr. Katka Bašná, ve-
dúca oddelenia životného pro-
stredia. Zároveň dodala: „Pro-
síme majiteľov psov, aby sa                                                                       
v tomto areáli pohybovali                        
s ohľadom na zmeny a rešpek-
tovali, že kostol je miesto na 
vyšší účel a nedovolili svojim 
psom, aby znečisťovali budovu 
a aby využívali na sedenie nové 
lavičky, ktoré sme tu osadili.“  

-maša-
Myšlienku pohybu pre všet-
kých sme opäť oživovali v po-
slednú májovú stredu. Je to 
deň, ktorý je na celom svete 
vyhradený 15 minútam pohy-
bu pre svoje zdravie a svoje 
mesto. 

Svetový deň výzvy – World 
Challenge Day. Výzvou pre or-
ganizátorov bolo samotné mi-
moriadne chladné, premenlivé 
a nevľúdne počasie. Najmaso-
vejšie podujatie v oblasti špor-
tu pre všetkých podporilo svo-
jou aktívnou účasťou až 2162 
Novodubničanov. Dopoludnia 
mali možnosť športovať vo fi t-
ness centrách a CVČ, popolud-
ní sme sprístupnili na takmer 

dvoch desiatkach športovísk 
rôzne aktivity bezplatne. Túto 
možnosť využilo 19,3 percenta 
všetkých obyvateľov. Vďaka 
tomuto číslu sme opäť zvíťazi-
li nad  mestom Revúca, ktoré 
bolo  našim súperom v národ-
nej časti. V tomto meste sa do 
športových aktivít zapojilo  13,7 
percenta obyvateľov. Ako jed-
no zo vzácnych troch sloven-
ských miest sme sa prihlásili 
aj do medzinárodnej súťaže. 
Žreb nám určil japonské mes-
to Minamiosumi, v ktorom sa, 
ale zrejme aj vďaka povestnej 
japonskej precíznosti a posluš-
nosti, zapojilo 57,2 percenta 
obyvateľov. Celosvetové čísla 
sú však rozhodne zaujímavé 

a svedčia veľa aj o mentalite         
v danej krajine. Portorická  
Mayaguera dosiahla rekord 
v minimálnej účasti, keď sa 
zapojilo iba 2,5 percenta, kým 
venezuelské mesto Puerto la 
Cruz tvrdí, že dosiahlo účasť 
81,92 percenta! 

Organizátori z oddelenia 
kultúry a športu MsÚ veľmi 
pekne ďakujú všetkým, ktorí sa 
zapojili a bezplatne sprístupni-
li svoje športoviská a pohybové 
aktivity širokej verejnosti: 

X-Fit – Hotel Alfa, Fitness Ho-
tela Dynamic, Minigolf  - Sta-
no Magula, Mestský futbalový 
klub Nová Dubnica, TJ Druž-
stevník Kolačín, Tenisový klub 

Nová Dubnica, Mestský klub 
stolného tenisu Nová Dubnica, 
Vincent Bezdeda (pétanque), 
DOMKA – stredisko saleziá-
nov Nová Dubnica, Klub slo-
venských turistov Kolačín, 
Dobrovoľný  hasičský zbor, 
Centrum voľného času Nová 
Dubnica, Detská organizácia 
Fénix, cvičiteľka zumby Moni-
ka Škundová, Spojenej škole 
sv. Jána Bosca za bezplatný 
prenájom telocvične a všet-
kým ochotným dobrovoľníkom 
a účastníkom podujatia! 

EK 

OZNAM O ZATVORENÍ MESTSKÉHO ÚRADU
Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že od 27. júla do 31. júla je pre verejnosť zatvorený.
Dôvodom je čerpanie riadnej dovolenky všetkých zamestnancov mestského úradu. 

V prípade potreby:
1) Overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť na notársku kanceláriu v Dubnici nad Váhom
     (t.č. 44 20 398, 44 25 486).
2) Zabezpečenia pohrebu: 
     a) potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície
     b) pohrebné záležitosti vyriešite v pohrebných službách - M. Kondel (t.č. 0905991398), Anton Dado (t.č. 44 21 949, 0904 504 498)
     c) pri občianskych pohreboch kontaktujte Helenu Vranovú (t.č. 0917 273 675)
     d) pri cirkevných pohreboch sa obráťte na rímsko-katolícky farský úrad (t.č. 44 31 053)
V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici (bezplatné t.č. 0800 500 159).

Priestor pri evanjelickom kostole.

Športové aktivity na Mierovom námestí. Aj tancujúci drobčekovia sa zapojili.

Jedna z líp v Kolačíne. 
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Projekty školskej
spolupráce 

Čitateľský maratón v knižnici

V školskej jedálni varil obed z nových 
receptúr vychýrený šéfkuchár z Prahy

Deň detí s hasičmi

Cesta rozprávkovým 
lesom s CVČ

Športové popoludnie
s centrom Dubáčik 

V rámci zatraktívnenia 
školského stravovania sme                
v spolupráci s dodávateľskou 
fi rmou pozvali charizmatické-
ho šéfkuchára Miroslava Ko-
váča, aby spoločne s kuchár-
kami z našej školskej jedálne 
pripravili obed z nových re-

ceptúr podľa vopred zostave-
ného jedálneho lístka v súlade 
s legislatívou MSN a ich aktu-
alizáciou. Pripravovala sa ju-
hočeská kulajda, lasagne a la 
Bolognese, múčnik zo špaldo-
vej múky s orechmi a ovocný 
nápoj z nového nápojového au-

tomatu. Sympatický „majster 
kuchár“ našim kuchárkam 
ukázal, že sa nemusia báť variť 
aj netradičnú stravu, pre ktorú 
by ste si museli zájsť do lepšej 
reštaurácie. Pri varení vládla 
príjemná atmosféra, umoc-
nená šikovnosťou a humorom 
sympatického kuchára, ktorý 
aspoň na jeden deň vytrhol 
kuchárky z každodenného 
stereotypu. Skvelá atmosféra 
sa prejavila aj v pripravenom 
obedňajšom menu k spokoj-
nosti malých i tých starších 
stravníkov. Chutilo im.                                           

Kuchár okrem samotnej 
prípravy obeda, hotové por-
cie i vydával a zároveň chodil 
medzi žiakmi, kde sa s nimi 
rozprával o jedle a odpovedal 
na ich zvedavé otázky. Ná-
pad vedenia školskej jedálne 
všetkých nadchol. Súčasťou 
tejto aktivity bola „ochutnávka 
jedla“ určená pre pozvaných 
hostí, vedenie ZŠ, zástupcu 
zriaďovateľa, vedúce ŠJ, pred-

sedu RZ a členov stravovacej 
komisie rodičovského združe-
nia.                                                       

Význam aktivity spočíval       
v propagácii školského stravo-
vania. Cieľom bolo i oboznámiť 
kuchárky s novými trendmi      
v stravovaní, ktoré nemusia 
byť vždy len nezáživné, ale 
môžu byť zdravé i chutné zá-
roveň. Podľa vyjadrenia šéfku-
chára: „Kuchárky netreba učiť 
variť, to vedia, mali by sa však 
stretávať a vymieňať si skúse-
nosti, veď človek sa učí po celý 
život.“                                               

Ďakujem všetkým zúčast-
neným hosťom a hlavne našim 
stravníkov za podporu tejto 
akcie. Veľká vďaka patrí ku-
chárovi Miroslavovi Kováčovi 
a, samozrejme, kolektívu škol-
skej jedálne.

Mgr. Slobodová Ľubomíra
vedúca školského
stravovacieho zariadenia

Medzinárodný deň detí sme 
v materskej škole P. Jilemnic-
kého, elokované pracovisko 
M. Kukučína začali oslavovať 
už vo štvrtok 28. mája dopo-
ludnia súťažami na školskom 
dvore.  Popoludnie  s nami 
strávili členovia DHZ Kolačín, 
za čo im patrí  veľké ĎAKU-
JEM. Deti si mohli vyskúšať 
hasenie z protipožiarnych va-
kov a zasiahnuť cieľ prúdom 
vody z hadice. Tiež sa mohli 
povoziť v hasičskom aute, 
čo im urobilo asi najväčšiu 

radosť. Po „vyčerpávajúcom 
hasení“ si deti aj ich rodičia 
doplnili energiu grilovanými 
dobrotami. V pondelok 1. júna 
sa stali deti súčasťou diva-
dielka O PRINCEZNEJ ROZ-
MARÍNKE, ktoré zavítalo do 
našej materskej školy. Ďaku-
jeme všetkým za účasť, spo-
luprácu a rodinnú atmosféru. 
Na oslavu dňa detí zážitkom 
sa tešíme aj o rok.

kolektív MŠ M. Kukučína

Centrum voľného času           
v spolupráci s Mestským úra-
dom Nová Dubnica pripravilo 
opäť po roku obľúbenú akciu 
Cesta rozprávkovým lesom. 
Nedeľa (7. júna) prilákala do 
areálu zdravia nielen mnoho 
mladých rodín s deťmi,  ale 
i staršiu generáciu. Každá 
skupinka si prešla vopred 
určenú trasu, ktorá viedla le-
som a lúkami. Na lepšiu orien-                  
táciu slúžila mapka, ktorú 
dostali všetky deti. Po štarte 
sa mohli tešiť na stretnutia            
s rôznymi postavičkami, ktoré 
im vždy zahrali krátky úryvok 
zo svojej rozprávky. Tentokrát 
to bol príbeh „O veľkej repe“, 
zvieratká z Madagaskaru, Pat 
a Mat, Macko Pú a jeho ka-
maráti, Perníková chalúpka, 
Máša a medveď a na záver 
im svoj príbeh vyrozprával 
Janko Hraško. Na konci kaž- 
dej rozprávky dostali deti do 
svojej mapky pečiatku. V cieli 

Minnie skontrolovala, či majú 
deti všetkých sedem pečia- 
tok a odovzdala im sladkú 
odmenu. Ďalej na nich čakali 
atrakcie v podobe skákacích 
hradov, koníkov, maľovania 
na tvár, aqua atrakcie, streľ-
by z olympijského luku, DJ                  
a chutného občerstvenia. Táto 
rozprávková akcia sa vyda-
rila, o čom svedčí veľká  náv-                                                            
števnosť, úsmev a spokojnosť 
všetkých detí i rodičov. 

V neposlednom rade chce-
me ešte raz veľmi pekne po-
ďakovať všetkým deťom, ktoré 
hrali v rozprávkách a tým nám 
pomohli pripraviť túto vyda-
renú akciu. Tešíme sa opäť            
o rok!

Viac foto z akcie vo fotoga-
lérii na web stránke a na face-
booku.

Centrum voľného času

Centrum voľného času, 
Detské centrum Dubáčik           
v spolupráci s primátorom 
Novej Dubnice Ing. Petrom 
Marušincom a jeho manžel-
kou Jankou zorganizovalo                          
v nedeľu 17. 5. 2015 akciu                                                                         
s názvom „Športové popo-
ludnie s detským centrom 
Dubáčik.“ Pre deti bolo pri-
pravených šesť športových 
stanovíšť: skákanie na lop-
te, lezenie do tunela a beh 
okolo kuželiek, chodenie po 
riečnych kameňoch a ma-
sážnych ježkoch, podliezanie                      
a preskakovanie prekážok, 
hádzanie a chytanie rybyčiek.  
Pri každom stanovišti dostali 
na každý lupeň papierového 
kvetu pečiatku. Po absolvova-
ní všetkých športových stano-
víšť dostalo každé  dieťa me-

dailu a presnidávku do ruky. 
Súčasťou akcie bolo aj žrebo-
vanie bohatej tomboly. Okrem 
spomínaných stanovíšť bolo 
pripravené: maľovanie na 
tvár, vodné loďky, dva skáka-
cie hrady, elektrické autíčka, 
vodné bubliny a občerstvenie. 
Dúfame, že sa akcia páčila                      
a tešíme sa o rok!

Veľmi pekne ďakujeme 
primátorovi Novej Dubni-
ce Ing. Petrovi Marušincovi                             
a jeho manželke Janke, pizze-
rii Vega, p. Škorčákovi, rodine 
Záňovej, rodine Kušnírovej, 
fi rme Pompo-p. Petrech, le-
kárni Delta Trenčín, lekárni 
Sara Medica Nová Dubnica, 
pizerii Livigno, p. Miloševovi  
a deťom z krúžkov CVČ.
 
Mgr. Petra Gašparíková

Spolupráca Materskej ško-
ly Petra Jilemnického 12/5 
v Novej Dubnici, elokované 
pracovisko Základná škola 
Janka Kráľa 33/1 a Základnej 
školy Janka Kráľa 33/1 v No-
vej Dubnici je po dlhoročných 
skúsenostiach veľmi dôležitou 
súčasťou pri plnení hlavného 
cieľa vyplývajúceho zo Štát-
neho vzdelávacieho progra-
mu ISCED 0, a to dosiahnuť 
optimálnu perceptuálno-mo-
torickú, kognitívnu a sociálno-
-emocionálnu úroveň, ako zá-
klad pripravenosti dieťaťa na 
školské vzdelávanie a na život 
v spoločnosti. 

Spolupráca je na veľmi 
dobrej úrovni a je zameraná 
na rôzne oblasti, eliminujúce 
bezproblémový vstup detí do 
prvého ročníka základnej školy 
po ukončení predprimárneho 
vzdelávania. 

V príspevkoch o spolupráci 
medzi oboma školami postup-
ne priblížim tri projekty zame-
rané na predčitateľskú gra-
motnosť detí predprimárneho 
veku, čitateľskú gramotnosť 
detí prvého stupňa základnej 
školy a priebeh vyučovacích 
hodín v 1. ročníku.

Každý z nás dobre vie, že 
kniha je zdrojom zábavy, po-
učenia i vzdelávania. 

Prvý projekt - Prečítam ti 
rozprávku, spracovala PaedDr.    
Oľga Bulková, v spolupráci        
s pedagogickými zamestnan-
cami MŠ. Podľa projektu už 
štvrtý rok realizujeme „popo-
ludňajšie čítanie“.

Čo to vlastne je a ako pre-
bieha? Žiaci 1. stupňa ZŠ pred 
odpočinkom prichádzajú do 
„škôlky“ a čítajú mladším ka-
marátom rozprávky, príbehy, 
počas celého školského roka. 
Žiaci školy nemajú problém 
prečítať rozprávku, príbeh, 
povesť. Ukážu, ako zvládli po-
znávanie písmen, ako čítajú. 
Pre deti, „školákov“, je to veľ-
ké ocenenie, že môžu prísť 
medzi bývalých kamarátov – 
„škôlkarov“. Čítanie prispieva                   
k obohateniu školského vzde-
lávacieho programu a prospie-
va obom skupinám detí. 

Realizáciu projektu Pre-
čítam ti rozprávku som pre-
zentovala v rámci vzdeláva-
nia. Zúčastnení pedagógovia 
konštatovali, že projekt je 
výnimočný nielen obsahom                 
a cieľom, ale aj tým, že sa usku-
točňuje v rámci dvoch škôl pod 
jednou strechou. 

Milka Homolová

Dňa 18. júla v čase od 9. do 
15. hod. sa konal 8. ročník ce-
loslovenského detského čita-
teľského maratónu,  do ktoré-
ho sa zapojila i naša knižnica.  
Odštartovali sme o deviatej 
hodine, no a potom si predá-
vali štafetu školopovinné deti. 

Čítali prváčikovia i deviataci, 
každý podľa svojich schop-
ností prečítal jednu stranu 
vopred pripravenej knihy. Po 
šiestich hodinách  sme do-
behli do cieľa. Posledný čítaj-
úci mal číslo 286. Sme radi, že 
i naša knižnica v spolupráci 

so školami prispela k  celoslo-
venského rekordu. 

Na pamiatku nám ostal 
diplom s podpismi všetkých 
čítajúcich. Ale ako napísali 
organizátori projektu „Linka 
detskej istoty“: „Prekonáva-
nie rekordu je len formou na 

dosiahnutie cieľa – podporiť 
čítanie u detí, podporiť náv- 
števy knižníc a zároveň po-
ukázať na význam literatúry 
pre detského čitateľa.“

Marta Bieliková

Dobrú chuť.

Školáci čítajú rozprávky škôlkarom. 

Deti počas vydarenej akcie. 

Mierové námestie ožilo.

Hasiči v materskej škole.
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Au revoir, Francúzsko 

Poetické duše po roku opäť 
„randili“ v parčíku  
„Láska je strašne bohatá, 
láska tá všetko sľúbi, no 
ten, čo ľúbil, sklamal sa        
a ten, čo sklamal, ľúbi.“ 
 

Tak tento verš Válkovej 
Jesennej lásky pozná zrejme 
väčšina zo školských lavíc. 
Na popularizácii jej pridal 
aj Miro Žbirka, keď túto bá-
seň zhudobnil. Milovníci 
krásneho slova si ju vypoču-
li v piatok 5. júna podvečer                                                                  
v príjemnom prostredí par-
číku kultúrnej besedy. Po 
minuloročnom úspechu reci-
tačného večera – Slovenské, 
české a moravské balady si 
oddelenie kultúry pripravi-
lo ďalšiu lahôdku, tentokrát 
na tému láska. Prostred-
níctvom recitátorov Sonič-
ky Krškovej, Katky Bašnej, 

Evky Kebískovej, Magdalény 
Švančarkovej, Jessicy Šle-
peckej a Petra Horta si Novo-
dubničania vypočuli  krásne 
verše našich, českých, ale                               
i zahraničných autorov. Po-
etické esá ako Jacques Pré-
vert, Bulat Okudžava, či Ka-
rel Kryl obohatili tematicky                                                                   
v duchu „Tá, láska“ zhruba 
päťdesiatku nadšencov poé-
zie a príjemné podujatie 
výborne dopĺňala hudba na 
gitare v podaní Dušana Dobi-
áša. Pevne veríme, že budúci 
rok sa stretneme opäť. A na 
akú tému? Nuž, tú prinesie 
čas... 

-maša-

„Dobro došli“ -  takto si Mie-
šaný spevácky zbor Nová 
Dubnica a Trenčiansky mie-
šaný zbor, rozšírený o uni-
verzitný zbor podávali ruky 
a lúčili sa z päťdňového po-
bytu vo Francúzsku, v meste 
Annecy, ktoré je považované 
za Benátky Francúzska. 
 

Po návšteve primátora            
a predstaviteľov spevácko-ta-
nečného zboru Grupe Vocal 

Mosaique, jeho prezidentom    
a zástupcom mesta, riaditeľom 
gymnázia prof. Brunom Dai-
bardom v Trenčíne, bol Tren-
čiansky spevácky zbor pozva-
ný na dve vystúpenia v tomto 
meste v dňoch 29. apríla – 4. 
mája. V stredu 29. apríla sme 
„nalodili“ svoje batožiny na 
skoro 1300 kilometrovú cestu 
cez Viedeň, Mníchov, Salzburg 
s plánovanou  zástavkou v Že-
neve. Tá  nás privítala slneč-

ným počasím, kde sme sa po 
prebdenej noci poprechádzali 
okolo Ženevského jazera, po-
tom sme pokračovali do mesta 
Annecy. V časti Gran Gevrier, 
v miestnej škole,  nás už čaka-
li predstavitelia speváckeho 
zboru Vocal Mosaique  s jeho 
členmi, ktorí si nás po priví-
taní primátorom a malým ob-
čerstvením rozdelili do rodín 
na ubytovanie. Všetci sme 
mali strach, ako sa budeme 
dorozumievať. V niektorých 
prípadoch pomohla angličtina, 
najviac však dirigent p. Vakoš 
a  jedna študentka, ktorí vede-
li po francúzsky, takisto sme 
používali  na dorozumievanie 
počítače a notebooky. Väčším 
problémom bolo počasie. V pia-                                                                          
tok večer nás čakalo prvé vy-
stúpenie v kostole zvestovania 
Panny Márie. Náš program 
mal veľký ohlas u publika            
a bol poctený dlhotrvajúcim 
potleskom. Na konci sme 
spolu s domácim zborom za-
spievali skladby - Aká si mi 
krásna, Tancuj, Halleluja                                         
a dve francúzske skladby.                              
Z vystúpenia sme odchádzali 
za trvalého dažďa, čo nedá-

valo dobrý predpoklad na so-
botňajší výlet do Chamonix a 
hlavne na výstup na najvyššie 
položenú chatu na svete – Ai-
guille du Midi, ktorá je vo výš-
ke 3842 metrov nad morom. 
Neviem, či sa v noci niekto 
silno modlil alebo zasiahla 
nadprirodzená sila, ale v so-
botu ráno sa začalo vyjasňovať           
a už asi  25 km pred Chamonix 
sme z autobusu sledovali Mont 
Blanc ako na dlani. Po spokoj-
nom   a už daždivom návrate 
a dobrej večeri, ktorá sa niesla                                                                         
v znamení savojských špe-     
cialít, sme sa tešili na nedeľné 
trhy a večerné vystúpenie, kto-
ré bolo v evanjelickom kosto-
le. Po zaspievaní spoločných 
piesní, za trvalého potlesku 
obecenstva, sa naše účinkova-
nie v Annecy skončilo. Poďa-
kovali sme sa a pozvali fran-
cúzsky zbor na budúci rok na 
Slovensko, jedno vystúpenie 
bude aj v Novej Dubnici. 

Ing. Anton Ježo
predseda zboru

20 rokov Klubu
paličkovanej čipky

V máji 1995 po skončení pr-
vého kurzu sa jeho absolventky 
rozhodli založiť Klub paličkova-
nej čipky v Novej Dubnici. Pr-
vou vedúcou klubu bola Alžbeta 
Mrázová. Od januára 2008 je 
vedúcou klubu Mgr. Anna Wal-
deckerová.

Postupne, ako prebiehali    
každoročné kurzy, prichádzali 
do klubu nové členky. Do tajov 
čipkárstva sme zasvätili viac 
ako 70 detí. V súčasnosti pracu-
je v klube 42 čipkárok.

Práca klubu je veľmi pestrá 
a bohatá. Na klubových stret-
nutiach sa venujeme zdokona-
ľovaniu a štúdiu rôznych čip-
kárskych technik ako aj  štúdiu 
čipiek z rôznych regiónov Slo-
venska. Na učenie si pozývame 
lektorky z iných klubov, alebo 
my cestujeme k nim. Za účelom 
vzdelávania a získavania skú-
seností organizujeme zájazdy 
na festivaly, stretnutia, kongre-
sy, do múzeí a do jednotlivých 

čipkárskych regiónov doma                                                                        
i v zahraničí.

Dôležitú súčasť našej čin-
nosti tvorí zbieranie, kreslenie           
a rozvíjanie regionálnych či-
piek, najmä čipky zo Španej 
Doliny, z Hodruše a z okolia 
Nového Mesta nad Váhom. Tak 
vzniklo niekoľko súborov regio-
nálnych čipiek, ale aj jednotlivé 
predlohy z vlastnej tvorby čele-
niek. Aby sme podnietili členky 
k vlastnej tvorbe, vyhlasujeme 
tematické súťaže ako čipka         
v štvorci, kruhu, šesťuholníku, 
polkruhu, obdĺžniku, v ovále       
a iné. Ornamenty Jiřího Krohu, 
ktoré sú súčasťou architektúry 
Novej Dubnice, sme formou 
súťaže prerobili do čipiek, kto-
ré teraz zdobia miestnosti kul-
túrnej besedy v meste. Okrem 
klubových súťaží sa naše člen-
ky  zapájajú aj do súťaží celoslo-
venských i medzinárodných.

Anna Waldeckerová

HISTORICKÉ OKIENKO

Počas vystúpenia vo Francúzsku. 

  
 KRAKOV a soľná baňa VIELIČKA 
 

Termín september – október – podľa záujmu   
                                                                                                

Spoznajte romantický Krakow - najatraktívnejšie a 
druhé najväčšie mesto Poľska. Uvidíte preslávený hrad 
Wawel, jedinečné  námestie Rynek Glowny so 
stredovekou  tržnicou Sukiennica, 
momumentálnu Mariacku baziliku s  Ratusz – poľskú 
šikmú vežu , spoznáte unikátnu židovskú štvrť 
Kazimierz s pôvodnými židovskými uličkami, domami i 

     obchodíkmi.  Soľná baňa Wieliczka patrí medzi 
najstaršie na svete. Baňa je hlboká 327 m, dlhá približne 300 km a má deväť podlaží. Pre 
turistov je sprístupnená 3,5 km dlhá trasa. Ročne ju navštívi takmer milión turistov 
z celého sveta. Cena podľa počtu účastníkov, nahlásiť sa treba do konca júna 2015. 
 

 

MÚZEJNÁ VIEDEŇ  
Pondelok 26.10.2015                                                                                                                   

Rakúsko oslavuje tento deň národný sviatok.  Oslavy 
prebiehajú tradične v celej Viedni  s bohatým 
sprievodným programom. Mnoho rakúskych inštitúcií 
organizuje  deň otvorených dverí pre verejnosť a 
vybrané múzeá ponúkajú rôzne akcie a voľný vstup. 
Využite túto jedinečnú možnosť pozrieť si miesta, kde 
sa bežne nedostanete. 
Cena: 22 eur (doprava, sprievodca)  

 
PROSIECKA  A  KVAČANSKÁ DOLINA 
Sobota 8.8.2015                                                                                                                             

Čaká na vás príjemný turistický výlet  do malebného, 
horského prostredia, uvidíte veľmi pôsobivé skalné 
útvary, rokliny, vyhliadky, malebné Mlyny Oblazy. 
Kvačanská a Prosiecka dolina sú jedným z ozajstných 
pokladov Liptova, prechod trvá približne 7 hodín 
a je možné  absolvovať ho aj s menšími deťmi. 
Cena: 15 eur(doprava, sprievodca, občerstvenie)  

Pozvánka na zájazdy

Info: oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica
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Najdokonalejšia ilúzia Beatles na svete!
Slovenskí Backwards v kine Panorex 18.9.2015! 

Veľký celovečerný 120 minútový koncert BEATLES LE-
GENDY v podaní najlepšej revivalovej hudobnej skupiny 
na svete THE BACKWARDS z Košíc (dvojnásobných víťa-
zov Beatlesfest New York).

Skupina pravidelne a s veľkými úspechmi účinkuje po celej 
Európe, USA, Japonsku... Špeciálny a úplne nový hudobný pro-
gram, s ktorým sa predstavia v Novej Dubnici  uspokojí všetky 
vekové kategórie. Vynikajúci interpreti, autentické kostýmy,  tie 
najlepšie hity z rôznych období The Beatles, veľa dobrej ener-
gie a fantastická atmosféra, ktorá je typická pre túto kapelu – to 
všetko zažijete, ak prídete!

Cena vstupenky:
15 eur - predpredaj
17 eur - v deň koncertu

Pripravujeme Medzinárodný festival dychových orchestrov a mažoretiek 

Viac ako 500 členov dychových orchestrov a mažoretiek rozpochoduje novodubnické Mierové námestie v sobotu 5. a  nedeľu 6. sep-
tembra. Tento jedinečný  festival začal svoju tradíciu v roku 2007 a rýchlo sa dostal do povedomia milovníkov kvalitnej dychovej hudby.
Na aktuálnom piatom  ročníku sa predstavia zoskupenia z Českej republiky (Cheb, Dolní Benešov, Mariánske Lázně, Krnov), Maďar-
ska (Mór), Poľska (Krasocin) a zo Slovenskej republiky (Nová Dubnica, Košice, Považská Bystrica). 

Vlado Kulíšek – KUFRÍK
nedeľa 12. júla o 10.30 hodine 
parčík pri kultúrnej besede
(v prípade nepriaznivého počasia kultúrna beseda)                  
                                                                                                      
Srdečne pozývame všetkých malých aj veľkých na predstavenie 
Theatre Fortissimo pod názvom „KUFRÍK“. Ústrednou rekvi-
zitou tohto programu je starý kufor plný klobúkov a čiapok. Ale 
nie sú to obyčajné čiapky - sú čarovné. Pomocou nich sa totiž di-
váci presúvajú z ulice na ihrisko, z cirkusu do záhrady. Z míma 
sa stáva solídny pán alebo strašiak, športovec alebo klaun. 
Vždy je to však ten, ktorý má smolu a ani jeho malé podvody 
a klamstvá mu u divákov neprejdú. Deti sú vtiahnuté do diania 
na javisku hovoreným slovom a formou hry. Vlado Kulíšek je 
výrazná osobnosť slovenskej pantomímy a  v spojení s muzi-
kantom a skladateľom Radkom Michalkom vytvárajú zohratú 
dvojicu. Vstup voľný!

BLUEGRASSOVÝ VEČER
sobota 22. augusta o 19. hodine
letný amfi teáter 

12. ročník česko-slovenského festivalu pohodovej bluegras-
sovej hudby. Účinkujú: Dřevěná tráva, The LOG, Benefi t, 
BLACK JACK, Bratia Šupákovci. Vstup: zdarma.

DYCHOVÁ HUDBA BUČKOVANKA
sobota 15. augusta o 17. hodine
Dom kultúry Kolačín 

„Bučkovec“ je názov časti obce Moravské Lieskové v okrese Nové 
Mesto nad Váhom, od ktorého sa odvíja dnešný názov známej 
hudby podjavorinského regiónu - BUČKOVANKA. 
Základným repertoárom je ľudová pieseň, ktorá vďaka úzkej 
územnej spätosti s „druhou stranou Javoriny“ je obohatená o kle-
noty českej a moravskej hudby. Bučkovanka  je známa kvalitnými 
výkonmi hudobníkov, sólistov, inštrumentalistov, ale aj spevákov. 

Dychová hudba NEDANOVČIANKA
nedeľa 9. augusta o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Radosť a muzikantské srdce rozdáva DH Nedanovčianka na 
festivaloch, plesoch, kultúrnych podujatiach. Novodubničania 
sa môžu tešiť na skladby slovenských a zahraničných sklada-
teľov - polky, valčíky, ľudové piesne aj moderné skladby.

RUSKÁ KRÁSA 
piatok  7. augusta o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Folklórny súbor bol založený na pôde Fakulty pedagogiky 
Moskovskej univerzity v roku 2010. Členmi súboru sú študenti 
a učitelia tejto fakulty. Repertoár skupiny pozostáva predo-
všetkým z piesní, ktoré  študenti zozbierali počas ich etnogra-
fi ckých expedícií. Spevákov sprevádzajú hudobníci, ktorí hrajú 
na typických ruských hudobných nástrojoch – okaríne, fl aute, 
gitare a balalajke.

Ruský folklórny súbor ZVONICA 
sobota 1. augusta o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Ruský folklórny súbor bol založený roku 1986 v Omsku. Súbor 
si kladie za hlavný  cieľ oživovanie a propagáciu kultúrnych ľu-
dových tradícií rodného kraja. Zaoberá sa výskumnou, pedago-
gickou, zberateľskou a, samozrejme, interpretačnou činnosťou. 
Za roky existencie si súbor vypracoval svoj vlastný štýl podania. 
Je skutočným nositeľom ruskej kultúry Sibíri a umožňuje rene-
sanciu tradícií vytvorených historicky bývalými generáciami. 
Do repertoáru súboru patria napríklad svadobné obrady, ľudové 
zvyky a tradície pri rôznych sviatkoch, najmä náboženských, ľu-
dové veselice, obradné piesne. O kvalite súboru svedčí aj to, že 
otváral Zimné olympijské hry v Soči v roku 2014.

TRENČIANSKA DVANÁSTKA
nedeľa 19. júla o 17.30 hodine
Mierové námestie 

Korene dychovej hudby Trenčianska dvanástka siahajú  do roku 
1910, keď v Trenčianskych Stankovciach pri Trenčíne vznik-
la prvá dychová hudba.  Trenčianska dvanástka precestovala 
takmer celú Európu. Často sa zúčastňuje nahrávok zábavných 
relácií pre televíziu a rozhlas. V posledných rokoch sa kapela 
podstatne omladila a naďalej rozdáva radosť milovníkom dobrej 
dychovej hudby.

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk

Nová Dubnica žije kultúrou

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

Pridajte sa za priateľa  a sle-
dujte aktuálne pozvánky na 
zaujímavé akcie.

PRE DETI

NOVODUBNICKÉ KULTÚRNE LETO 2015

PRIPRAVUJEME

NENECHAJTE SI UJSŤ



Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Oliver Králik, Zara Gajdošíková, Karin Geischbergová, Zu-
zana Horvátová, Nina Pánová, Adela Uhlíková, Milan Žo-
vinec, Marko Všelko, Jonáš Sedlák, David Dorčák, Natália 
Kvasnicová, Michal Mičian, Jakub Tonka, Tereza Merková

Na spoločnej ceste životom:
Martin Štefke – Miriama Mikesková, Peter Horňák – Mgr. 
Lenka Kollárová, Ing. Ivan Kudláč – Lucia Habšudová, Mi-
chal Bezecný – Ing. arch. Katarína Maláriková, Ivan Brušo 
– Mária Tuturová

Opustili nás:
Mária Slováková, Jozef Stračár, Vladimír Batka, Marta Kur-
kinová, Zlatonka Gavendová, Otília Bukovčáková, Vojtech 
Klčo, Ing. Ján Batka, Emília Bolješiková, Darina Kadnáro-
vá, Mária Fábryová, Ján Šlesár, Anton Ježík, Eva Pieronová, 
František Suchoň, Stanislav Černoch, Alžbeta Patková, Ing. 
František Bilický

Dňa 10. júna nás opustil vo veku 79 rokov Anton Ježík, 
dlhoročný šéfredaktor Novodubnických zvestí,  kronikár 
mesta a futbalový nadšenec Mestského futbalového klu-
bu Nová Dubnica. Ďakujeme mu za jeho aktívnu prácu     
a smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

MsÚ Nová Dubnica

V mesiaci máj nás opustila vo veku 67 rokov Danka 
Úradníková, žena  s láskavým srdcom a zmyslom pre 
obetavosť. Spolu so svojím manželom Milanom Úrad-
níkom dlhé roky podporovala športové aktivity a po-
máhala zlepšovať činnosť Mestského futbalového klu-
bu Nová Dubnica. Ďakujeme za jej húževnatú prácu    
a smútiacej rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť. 

Danka Úradníková sa narodila v Dubnici nad Váhom, kde 
prežila celé detstvo. Mala úžasný vzťah so svojimi rodičmi 
a šiestimi súrodencami. Keď ukončila gymnázium, začala 
pracovať v ZVS. Potom nastúpila na Obchodnú akadémiu 
v Žiline. Ešte počas štúdia začala pracovať ako ekonómka 
na Technických službách v Novej Dubnici. Jej posledné 
zamestnanie bolo opatrovanie starších ľudí. V službách 
mesta Nová Dubnica pracovala 30 rokov. Popri tejto prá-
ci robila aj predsedníčku ROH a viedla kurzy vo zväze 
žien, ktoré učila aranžovanie, prestieranie, stolovanie                                        
a iné spoločenské kódexy. Nemôžeme ale zabudnúť na jej 
najväčší prínos pre šport v našom meste, keď bola u nás 
založená prvá futbalová prípravka v kraji, na ktorej mala 
podiel. V roku 1977 sme zorganizovali prvý medzinárod-
ný turnaj, kde mala na starosti stravovanie a materiálne 
zabezpečenie turnaja. Bezchybne organizovala a riadila 
všetky turnaje prípraviek a za to jej ďakujeme. Poznalo 
ju celé mesto a každý ju mal rád. Vždy všetkým nezištne 
poradila a pomohla, veľakrát aj na úkor seba. Či už svojim 
najbližším, priateľom, alebo neznámym ľuďom, ktorí boli                                                                                                                             
v núdzi. Radosť mala hlavne z toho, keď mohla potešiť 
iných a dokázala sa radovať aj z maličkostí. Danka mala 
veľmi rada prírodu a zvieratká, o ktoré sa tiež starala. 
Kŕmila vtáčikov, v zime aj lete. Myslela na všetko a na 
všetkých. Aj keď niekedy možno nemala náladu, alebo 
sa necítila dobre, nedávala to najavo, aby tým nemusela 
nikoho zaťažovať. Bola najochotnejším človekom akého 
som poznal, vždy našla riešenie na každý problém. Bola 
pracovitá, svedomitá, zodpovedná. Rada sa pohybova-
la v kuchyni, veľmi dobre varila a piekla. Všetkých vždy                                           
s radosťou pohostila. Keby mám však vybrať slovo, kto-
ré ju najviac vystihuje, bola by to určite starostlivosť.                                                                                               
S láskou sa starala o svoje deti, vnúčatá a najmä muža,            
s ktorým by tento rok oslávila 50 rokov manželstva. Bola 
to úžasná žena s veľkým srdcom a všetkým, ktorí ju po-
znali, veľmi chýba.

MsÚ Nová Dubnica

Spoločenská kronika

Z LISTOV ČITATEĽOV

Prevádzka: Topoľová ul. 781/5 (budova TEKOS)
Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA
NA POHREBNÉ SLUŽBY
A KAMENÁRSKE PRÁCE

NIE SME PLATCI DPH

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
V NOVEJ DUBNICI A KOLAČÍNE

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

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

Zlatonka Gavendová
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 21. mája na poslednej ceste odprevadili 
našu milovanú mamičku, babičku a prababičku 
Zlatonku Gavendovú. Ďakujú dcéra Vierka a syn 
Marián s rodinami. 

Edita Smrečanská
Dňa 26. júna uplynuli štyri roky, odkedy nás na-
vždy opustila naša milovaná manželka, mamič-
ka a stará mamička Edita Smrečanská. Kto ste 
ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spom-
ienku. S láskou spomínajú manžel Ladislav, syn 
Ladislav a dcéra Edita s rodinami a ostatné prí-
buzenstvo.

Ľudovít Habšuda
Ťažko je vysloviť, čo v srdci cítime, po rokoch 
bolesti, čo k hrobu chodíme. Dňa 20. júna uply-
nulo desať rokov, čo nás opustil náš manžel, otec 
Ľudovít Habšuda z Kolačína. S láskou spomí-
najú manželka, dcéra, synovia, vnuci, pravnuci               
a ostatná rodina. 

František  Marek
Dňa 14. júla uplynie desať rokov, odkedy nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
František Marek. S láskou a úctou spomínajú 
manželka, dcéra a syn s rodinami. 

Dušan Klačko
Dňa 9. augusta uplynie päť rokov, čo nás navždy 
opustil drahý syn. Kto žije v našich srdciach         
a spomienkach, nikdy nezomiera. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme.           
S láskou a bolesťou v srdci spomínajú mamička 
a teta Jožka s rodinou. 

Marián Ušiak
Dňa 14. júna uplynul rok, odkedy nás  navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec  a dedko Ma-
rián Ušiak. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú manželka, syn a dcéra s rodinou. 

Stanislav Koniar
Dňa 27. júna uplynulo 20 rokov, odkedy nás  
navždy opustil náš milovaný manžel, otecko                
a deduško Stanislav Koniar. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatná 
rodina. 

Mária, Rudolf a Jaroslav Slovákovci 
Dňa 16. mája nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, babička a prababička Mária Slováko-
vá vo veku 85 rokov. Ďakujeme všetkým pria- 
teľom, známym, susedom za kvetinové dary                                                                                                            
a prejavy sústrasti. Taktiež si s láskou spomína-
me na nášho drahého  tatíčka a dedka Rudolfa 
Slováka, ktorý nás opustil pred 26 rokmi a na 
brata, švagra a krstného Jaroslava Slováka, kto-
rý odišiel do večnosti pred 14 rokmi. Česť ich pa-
miatke. Spomínajú dcéry Štefka, Majka, Janka         
s rodinami, vnúčatá s rodinami a pravnúčatá. 

Jaroslav Kubaščík
Dňa 8. júla uplynú dva roky, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a praded-
ko Jaroslav Kubaščík. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto ťa poznal a mal rád, nevie zabudnúť. 
Tak teda tichúčko snívaj svoj večný sen, myslí-
me na teba každý deň.  S láskou  spomínajú man-
želka a synovia s rodinami. 

Anton Ježík
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 15. júna na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca, dedka a pra-
dedka Antona Ježíka. Smútiaca rodina. 

Poďakovanie
Ďakujeme pohrebníctvu pána 

Miroslava Kondela za poskytnu-
té služby pri poslednej rozlúč-
ke s našou milovanou matkou 
Máriou Bartákovou. Vyjadruje-

me maximálnu spokojnosť s pro-
fesionálnym a etickým prístu-
pom zamestnanca spoločnosti.

dcéra Mária, syn Jaroslav
a rodina Barišová

Divadlo poézie
Dňa 5. júna som sa ako účin-

kujúca zúčastnila na recitovaní 
básní v rámci Divadla poézie, 
ktoré usporiadalo oddelenie 
kultúry a športu. Bol nádherný 
slnečný deň a nádvorie par-
číku pred kultúrnou besedou  
bolo zaliate až príliš žeravým 
slnkom. Nakoľko podujatia ta-
kéhoto charakteru navštevujú 
zväčša občania v seniorskom 
veku, umiestnili sme lavice 
medzi stromy, kde bol príjem-
ný tieň. Taktiež sme umiestnili 
kvetinové dekorácie a nezabudli 
sme ani na občerstvenie. Obča-
nia začali prichádzať a my sme 
to s radosťou sledovali. A mohlo 
sa začať. Po privítaní divákov, 
uviedla Magdalénka Švančar-
ková tému poézie, ktorá znela 
„Tá, láska“. Ako prvá vystúpi-
la Jessica Šlepecká s vtipnou 
básničkou o láske k malému 

psíkovi. A následne sa striedali 
básne od slovenských a čes-
kých básnikov o láske rôzneho 
druhu. Veľmi vhodne zapadla 
medzi poéziu satirická próza, 
ktorú s úspechom uviedol Peter 
Hort. Básne boli doplnené hud-
bou na gitare, ktorú bravúrne 
predviedol skúsený hudobník 
Dušan Dobiáš. Len škoda, že 
melodické piesne boli v anglič-
tine. Dúfam, že sme divákom 
priniesli pomyselný kúsok neba                                                                                   
a že zabudli na starosti všed-
ných dní. Na záver by som 
chcela poďakovať Magdalénke 
Švančarkovej, Evke Kebískovej 
a Katke Bašnej, že ma ochotne 
prijali do svojho amatérsko-
-umeleckého kolektívu, za-
strešeného oddelením kultúry             
a športu. Teším sa na ďalšiu 
prípadnú spoluprácu. 

Soňa Kršková

Anton Ježík

Danka Úradníková
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE

Medaily vychytala Základná škola 
na ulici Janka Kráľa

Nová tribúna
v Kolačíne

Hokejbalisti sú
druhí v lige

Ďalší zo seriálu  pretekov OSA 
CHALLENGE 2015 máme za 
sebou...

Po prvých CykloKruhoch           
v apríli, kedy nám počasie ne-
prialo, sme dúfali, že sa na nás 
slniečko tentoraz usmeje. A ono 
sa usmialo. Rehotalo sa nám 
všetkým do prižmúrených očí.                    
A tak sme aj za tohto neúpros-
ného slnečného smiechu odštar-
tovali ďalšie preteky – OSA BEH 
SALAŠMI 2015

A práve to slniečko, ktoré 
máme všetci tak radi spôsobilo, 
že prišlo menej účastníkov, ako 
sme tajne dúfali. Teda, až pokým 
sme na konci nezrátali počty.

A boli sme príjemne prekva-
pení. Opäť sa nám podarilo pri-

lákať viac detí, ako v minulom 
roku! A keďže sme sa zhodli na 
tom, že práve slniečko nám od-
lákalo ďalších pretekárov, tak 
nás to nabilo do ďalšej práce                          
a príprav ďalšieho ročníka.

Už teraz vieme, že stojí za 
to pripraviť i trasy pre juniorov 
a dospelých. Pokusne sme to 
vyskúšali v tomto roku a účasť 
nám dáva nádej, že by to malo 
význam aj o rok.

Nielen deti totiž potrebujú 
pohyb. Aj keď nešlo o zlato, tak 
bolo vidieť, že i dospelí majú 
radi pohyb. Ich heroické výkony 
v tom horúcom počasí to jasne 
dokázali. 

Adrián Gazdík
OSA akadémia

Mená víťazov pretekov OSA BEH SALAŠMI 2015 si môžete 
prečítať v nasledujúcej tabuľke:

Mestský futbalový klub 
(MFK) v Novej Dubnici má 
svojich výnimočných členov, 
ktorí sú dušou klubu a  ochot-
ne pomáhajú pri výchove 
mladých športových talentov. 
Jaroslav Galko je jedným                    
z nich. Začínal už v roku 2005 
pri starších žiakoch MFK         
a zotrval pri nich šesť rokov 
ako vedúci družstva. Od roku 
2011 sa stal vedúcim družstva 
dorastencov. Za jeho prácu  
pre MFK mu patrí nielen jed-

no veľké „ďakujem“.  Zároveň 
by sme mu chceli poblahože-
lať aj ku krásnemu jubileu - 60 
rokov, ktoré oslávil len nedáv-
no, 25. mája. Do ďalších rokov 
mu želáme ešte veľa zdravia, 
futbalového šťastíčka, veľa 
zábavných, ale i radostných 
športových okamihov a, sa-
mozrejme, radosti v rodine       
i s blízkymi. 

MsÚ Nová Dubnica 

Futbalisti z Kolačína po-
stavili novú tribúnu. K stavbe 
sme pristúpili, aby sme zlepšili 
podmienky nielen pre hráčov, 
ale aj pre našich divákov. Tým 
sme zabezpečili lepšie pohod-
lie hlavne v nepriaznivom po-
časí. Na stavbu tribúny boli po-
užité prostriedky z vlastných 

zdrojov a pomoc sponzora. 
Všetky práce sme realizovali 
svojpomocne. Som veľmi rád, 
že náš areál stále zveľaďuje-
me. Ďakujem všetkým, ktorí 
pomohli pri výstavbe.
                                              
Jaroslav Tlapák 
predseda TJ

Hokejbalový klub KSD Nová 
Dubnica skončil na 2. mieste      
v sezóne 2014/2015 v Trenčian-
skej hokejbalovej lige. KSD odo-
hralo vynikajúcu sezónu, o čom  
svedčí aj fakt, že po jesennej 
časti bolo na treťom mieste                      
a v jarnej časti dokonca nepre-
hralo ani jeden zápas a skončilo 
na prvom mieste. Základom bol 
vynikajúci kolektív, ktorý sa vy-
tvoril a bojoval až dokonca na 
ceste za titulom. V základnej 
časti celkovo odohralo 18. zápa-
sov, z ktorých 15 krát sme vyšli 
ako víťazi. Do play-off vstupo-
valo KSD z 1. miesta a ako prvá 
prekážka bol nováčik súťaže 
Spartan Pruské (3:0 na zápasy). 
Potom nasledovalo semifi nále                                                                              
a zároveň boj o medaily, kde 
KSD nastúpilo proti tímu hoke-
jistu T. Záborského a reprezen-
tantov v hokejbale A. Fumač, P. 
Bachynec – Avantgard Omsk. 

Novodubničania boli opäť jed-
notní  a súpera nepúšťali do 
šancí ani v jednom zápase (3:0 
na zápasy).  Vo fi nále čakalo na 
KSD mužstvo Falcons Trenčín, 
v ktorom hrali aj rôzni známi 
hokejisti. Súper  bol omnoho 
razantnejší, KSD sa ťažšie 
presadzovalo a navyše Novo-
dubničanom chýbali dôležití 
hráči. Prvý zápas sa ešte po-
darilo vyhrať po samostatných 
nájazdoch, no ďalšie tri zápasy 
súperovi podľahli a skončili vo 
fi nále na 2. mieste (stav série 
1:3). S radosťou však môžeme 
konštatovať, že sezóna KSD  vy-
šla a aj napriek prehre vo fi nále 
sme spokojní s naším výkonom. 
Momentálne je po sezóne a my 
sa tešíme na ďalšiu sezónu, kto-
rá sa začne v septembri.

Mário Luljak

takto to vidíme my...

Kategória OSA 2 (2007 – 2008) 

PORADIE CHLAPCI DIEVČATÁ 

1. Miesto JAVOR Jakub VAVRINCOVÁ Ninka 

2. Miesto NEMEČEK Michal SLIVOŇOVÁ Vanesska 

3. Miesto KLČA Adrián IMRIŠKOVÁ Johanka 

 

Kategória OSA 3 (2005 – 2006) 

PORADIE CHLAPCI DIEVČATÁ 

1. Miesto MRÁZEK Lukáš UNGEROVÁ Sofia 

2. Miesto KRIŽÁK Michal SAMULOVÁ Tatiana 

3. Miesto POLČÁK Filip GAZDÍKOVÁ Nina 

 

Kategória OSA 4 (2003 – 2004) 

PORADIE CHLAPCI DIEVČATÁ 

1. Miesto TURŇA Michal MURÁRIKOVÁ Jennifer 

2. Miesto GERHARD Dominik  

3. Miesto GAZDÍK Libor  

Blahoželanie k narodeninám

Slnečné počasie, výborné 
športové výkony novodub-
nických detí, pot, snaha            
i víťazstvá - to všetko sme si 
užili na tohtoročnom Ľahko-
atletickom mítingu o pohár 
primátora mesta Nová Dub-
nica.

Všetky tri novodubnické 
základné školy spolu so zá-
kladnou školou v Slavičíne 
súťažili v disciplínach beh na 
60 metrov, 300 metrov, 800 me-
trov, 1000 metrov, štafeta 4 x 
400 metrov,  hod plnou loptou, 
hod kriketovou loptičkou, vrh 
guľou, skok do diaľky z mies-
ta, skok do diaľky. Absolút-
nym víťazom mladších žiakov,                 
s najvyšším počtom získaných 

bodov (130) v jednotlivých dis-
ciplínach,  sa stala ZŠ na ulici 
Janka Kráľa. U starších žia-
kov prevažovali schopnosťa-
mi žiaci zo ZŠ Slavičín (počet 
bodov 105), ktorí získali pohár 
primátora mesta. Absolútnym 
víťazom a majiteľom putovné-
ho pohára primátora mesta sa 
stala opäť ZŠ na ulici Janka 
Kráľa (počet bodov 214). Sr-
dečne blahoželáme a všetkým 
malým i veľkým športovým ta-
lentom želáme športového du-
cha, chuť pravidelne trénovať 
a súťažiť a prekonávať výzvy, 
nielen tie športové. 

-maša-

Team KSD:
Horný rad zľava: Tomáš Nechala, Miroslav Habšuda, Adam 
Husár,  Branislav Jaško, Martin Valášek, Vlado Satina, Juraj 
Rehák a Adam Rehák. / Dolný rad zľava: Milan Vozár, Domi-
nik Hegyi, Andrej Zloch, Dávid Rehák, Martin Cibulka, To-
máš Ondrejíčka a Mário Luljak. / Chýbajúci hráči: Rastislav 
Uhlík, Lukáš Maděra, Matúš Mydla, Jakub Lachký.

Viac foto na webovej stránke mesta. 


