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Tanečníci pocestujú na Balaton.
Prečítajte si na strane 5.

Mesačník obyvateľov Novej Dubnice XXV. ročníkČíslo 5Zdarma Máj 2015 ISSN 1338-788X

Úsilie a realizácia vybudovať 
priemyselný park v Novej 
Dubnici slávila svoj úspech 
minulý štvrtok 21. mája pria- 
mo v areáli Priemyselnej 
zóny Hliny.

            
Primátor mesta Ing. Peter 

Marušinec spolu s investormi 
Ing. Jozefom Bajzíkom (TU-
BASPOL s.r.o) a Ursom Stei-
nerom (Badetscher SK s.r.o.), 
poslancom NR SR Ing. Mi-
lanom Panáčkom, prednost-
kou Okresného úradu v Ilave 
Ing. Danou Šťastnou, Roma-
nom Kalusom  zo spoločnosti 
SPARK- EX, Ing. Michalom 
Rafajom zo spoločnosti RMC 
s.r.o a hokejistom - Novodub-
ničanom Tomášom Kopeckým 
slávnostne prestrihli pásku 
v Priemyselnej zóne Hliny                                    
a odovzdali areál s novovy-
budovanou infraštruktúrou            
a inžinierskymi sieťami inves-
torom.

Nová cesta za jeden rok
Po necelom roku, kedy 

prví investori poklepali na zá-
kladný kameň areálu, je zóna                
z hľadiska vybudovania inži-

nierskych sietí a infraštruktú-
ry dokončená. Mesto splnilo 
svoje záväzky a investori môžu 
začať s výstavbou svojich vý-
robných hál. „Myšlienka vzni-
ku priemyselného areálu bola 
už v roku 2008. Aktívnejšie sa 
začala realizovať až v roku 
2010, kedy začala príprava 
projektovej dokumentácie. 
Od tohto momentu sme za-
čali intenzívne komunikovať 
so SARIO-m, Priemyselnou                                            
a obchodnou komorou SR, 
oslovovať investorov a reago-
vať na rôzne požiadavky na 
pozemky v lokalite Ilava, Tren-
čín. Po dokončení projektovej 
dokumentácie v roku 2013 a po 
získaní právoplatného územ-
ného a stavebného povolenia 
prišiel prvý vážny záujemca       
o výstavbu haly v priemysel-
nom areáli. V krátkom čase, po 
medializácii týchto informácií,  
nasledovali ďalší investori, 
ktorým by som chcel poďa-
kovať, nakoľko prejavili veľkú 
dôveru voči mestu Nová Dub-
nica. Priemyselná zóna Hli-
ny sa rozprestiera na ploche                  
7 hektárov, má výborné napo-
jenie na dopravnú infraštruk-

túru, ako je 3 km vzdialená 
vlaková doprava, 3 km diaľnica 
a 10 km od krajského mesta 
Trenčín. Odvetvia, ktoré budú 
pôsobiť v tejto priemyselnej 
zóne sú automobilový, textil-
ný, strojársky, nábytkársky 
priemysel, doprava a obchod-
no-servisné centrum. Jeden                                                               
z prvých investorov, spoloč-
nosť TUBASPOL, už zahájila 
svoju výstavbu a kolaudácia sa 
predpokladá v mesiacoch júl, 
august. Ďalší dvaja investori 
začnú s výstavbou v priebehu 
roka 2015 a ostatní v priebehu 
roka 2016,“ povedal primátor   
P. Marušinec. 

Podľa poslanca NR SR M. 
Panáčka je vybudovanie zóny 
jednoznačne úspechom. „Ur-
čite mi dáte za pravdu, že ta-
káto práca si vyžaduje celého 
človeka. Som rád, že nová prie- 
myselná zóna prinesie pracov-
né miesta a istoty ľuďom aj             
v tomto regióne, v čase, kedy 
dobrá práca nie je vôbec sa-
mozrejmosťou. Pevne verím, 
že fi rmy v spolupráci s mes-
tom a obyvateľmi budú rozvíjať 
tento región. Pamätám si ešte  
pár rokov dozadu, ako váš pri-

mátor chodil a hľadal neustá-
le možnosti, ako zrealizovať 
tento projekt. Vidíte, že keď sa 
človek snaží, dá sa dosiahnuť 
veľmi pekný výsledok. U vás                                                                          
v Novej Dubnice máte per-
spektívneho mladého primáto-
ra a ja verím, že sa tu podarí 
ešte viac zaujímavých projek-
tov,“ povedal M. Panáček.

Niekoľko rokov realizácie
Realizačnú projektovú do-

kumentáciu pre priemyselný 
park začalo mesto spracová-
vať už v roku 2011. Na výjazdo-
vom zasadnutí v roku 2013 
vláda odsúhlasila nenávratnú 
fi nančnú dotáciu vo výške 300 
tisíc eur na inžinierske siete v 
priemyselnom areáli.       

V súčasnosti mesto Nová 
Dubnica podpísalo sedem       
zmlúv s investormi, ktorí 
plánujú vytvoriť viac ako 600 
pracovných miest. Celkovo sa 
preinvestuje v areáli približne 
25 miliónov eur.

-maša-

Trenčiansky župan po svo-
jom nástupe do úradu za-
čal s aktívnou propagáciou 
a spoluprácou s odborným 
školstvom v kraji. 

Počas necelých dvoch ro-
kov podpísal memorandá                         
s trinástimi strednými od-
bornými školami, ktoré majú 
priniesť nevyhnutné zmeny 
do pracovného trhu. Takisto                                                                         
v blízkej budúcnosti má pri-
budnúť naprieč Považím 
sieť cyklistických trás, ktoré 
ocenia najmä mladé rodiny                                       
s deťmi, ale takisto ľudia, 
ktorí dochádzajú alebo by 
chceli dochádzať do práce 
práve na bicykli. Aké sú ďal-
šie vízie Trenčianskeho kra-
ja, čo sa podarilo dosiahnuť, 
nám prezradil predseda Ing. 
Jaroslav Baška.

Cieľom memoranda o spo-                                                                
lupráci so strednými od-
bornými školami je aj za-
bezpečovanie odbornej 
praxe študentov ako nás-                                                                  
troja na zlepšenie pri-
pravenosti na pracovné 
prostredie. Nedávno ste 
povedali: „Spoločnými si-
lami ako samosprávny kraj 
chceme oslovovať rodičov 
detí na základných ško-
lách a propagovať odborné 
školstvo.“ Ako vnímate tie-
to snahy s odstupom času, 
mení sa vnímanie odborné-
ho školstva v kraji, respek-
tíve, čo pozitívne samotné 
memorandá už teraz pri-
niesli?

TSK pripravil modernú 
kampaň pre nábor žiakov                     
zo základných škôl na stred-
né odborné školy, a to spus-
tením projektu „Hrdina re-
mesla“, ktorý má podnietiť 
záujem žiakov základných 
škôl  o remeslá. Tento projekt 
pracuje práve so skupinou 
stredných odborných škôl, 
ktoré podpísali memorandá 
o spolupráci so zamestná-
vateľmi vo svojom regióne. 
Komunikačne spája žiakov 
základných škôl, stredné 

školy a zamestnávateľov                                                                   
v Trenčianskom kraji. Reál-
ne výsledky projektu „Hrdi-
na remesla“, ako aj samot-
ných memoránd o spolupráci 
ukážu výsledky prijímacieho 
konania na stredné odborné 
školy, ktoré sa začínajú už 
11. mája 2015. Jednoznač-
ným pozitívom memoránd                                                                   
o spolupráci je užšia spo-
lupráca stredných odbor-
ných škôl  a firiem, neustá-
le zdôrazňovaný záujem 
firiem o prijatie čo najväč-
šieho počtu žiakov do tech-
nických profesií. Firmy sa 
priamo podieľali na nábore 
žiakov a niektoré firmy sú 
pripravené vstúpiť do du-
álneho systému vzdeláva-
nia od 1. septembra 2015, 
ako napríklad HF NaJUS,                                                               
a. s., Dubnica nad Váhom, 
t. j. teoretické vyučovanie       
žiakov bude zabezpečovať 
SOŠ Dubnica nad Váhom          
a praktické vyučovanie bude 
prebiehať priamo vo firme.

Jedným z rozsiahlych pro-
jektov kraja je aj Vážska 
cyklotrasa, ktorá má byť 
alternatívou motorizova-                
nej doprave a najmä bez-
pečnejším spôsobom pre-
sunu cyklistov. Takisto má 
prispieť k podpore zdravé-
ho životného štýlu. V akom 
štádiu sa nachádza prípra-
va tejto trasy? 

Projekt Vážskej cyklotrasy 
sa nachádza v štádiu prípra-
vy prvého stupňa projekto-
vej dokumentácie - predpro-
jektovej štúdie. Táto štúdia 
bude hotová v priebehu toh-
to mesiaca máj. Následne 
bude prebiehať inžinierska 
činnosť na majetkovo-práv-
ne vysporiadanie pozemkov, 
ktoré sa nachádzajú mimo 
ochrannej hrádze koryta rie-
ky Váh.

(pokračovanie na 2. strane)

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Ako pracuje
trenčiansky župan?

Priemyselná zóna Hliny otvorená

Zľava: T. Kopecký, U. Steiner, M. Rafaj, J. Bajzík, D. Šťastná, P. Marušinec, M. Panáček, R. Kalus.
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Poslanci schválili aktualizovaný 
program rozvoja mesta 

Ako pracuje trenčiansky župan?POHOTOVOSTNÉ ČÍSLA

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

PRIESTORY NA PRENÁJOM

Program rozvoja mesta je 
dokument, ktorý  má cha-
rakter stratégie z hľadiska 
strednodobého výhľadu 5 - 8 
rokov. Tento dokument po-
slanci schválili na májovom 
zastupiteľstve.

Program defi nuje priori-
ty rozvoja, stratégiu, kam sa 
mesto chce o pár rokov posu- 
núť, aké sú jeho plány a ciele. 
Dokument má svoj význam 
aj pri získavaní prostriedkov          
z verejných zdrojov. 

Jeho existenciu vyžaduje 
aj zákon o podpore regionál-
neho rozvoja. Spracovaním 
dokumentu dáva mesto jasný 
signál, že má záujem o rozvoj 

budúcnosti svojho územia, 
tiež je základom pre budúce 
rozhodnutia a predstavuje plá-
novanie a koncepciu, nie náhle 
rozhodnutia. 

Tiež je dôležité  ho neustále 
aktualizovať a dopĺňať.    

„Predchádzajúci program 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta Nová Dubni-
ca bolo potrebné prepraco-
vať, nakoľko novelou zákona                      
o podpore regionálneho 
rozvoja č. 309/2014 Z. z. boli 
stanovené zmeny v obsahu 
programových dokumentov. 
Súčasne novela zákona ulo-
žila obciam svoje programy 
rozvoja – ak boli schválené, 
či aktualizované pred 1. janu-

árom 2015 – uviesť do súladu 
s ustanoveniami zákona do 31. 
decembra 2015. Mesto Nová 
Dubnica pristúpilo k spracova-
niu Programu rozvoja mesta 
Nová Dubnica (PRM) z dvoch 
dôvodov. Prvým dôvodom bola 
vyššie uvedená požiadavka 
na zosúladenie dokumentu 
s novelou zákona a druhým 
dôvodom bol fakt, že mesto 
realizovalo viaceré úspešné 
projekty v rokoch 2007 - 2013                                                                          
a v nadchádzajúcom progra-
movom období rokov 2014 
- 2020 sa črtajú značné mož-
nosti pre mestá využiť európ-
ske fondy vo väčšej miere, 
ako tomu bolo doposiaľ. PRM 
obsahuje päť častí: analytic-

kú, strategickú, programovú, 
realizačnú a fi nančnú časť, 
ktoré poskytujú analýzu vý-
chodiskovej situácie mesta, 
stratégiu rozvoja mesta pri zo-
hľadnení jeho vnútorných špe-
cifík a takisto defi nujú postupy                                     
a fi nančné zabezpečenie jed-
notlivých opatrení,“ vysvetlila 
projektová manažérka mesta 
Mgr. Janka Oriešková. 

K úspešným mestám, pri-
praveným využiť štrukturálne 
fondy sa spracovaním a schvá-
lením svojho programu zara-
dilo aj mesto Nová Dubnica.

-maša-

(pokračovanie z 1. strany)

V prípade vedenia Vážskej    
cyklotrasy po spomínanej hrá-
dzi, čo predstavuje väčšinu 
trasovania cyklotrasy, bude 
uzatvorená dlhodobá Zmlu-
va o spolupráci využívania 
vodohospodárskeho majetku 
správcom a prevádzkova-
teľom cyklistickej cestičky na 
korune hrádze vodného toku 
Váh so Slovenským vodohos-
podárskym podnikom, š.p. Po 
tomto procese bude vyhotove-

ná projektová dokumentácia, 
aby bol projekt pripravený na 
realizáciu.

Čo sa podarilo dosiahnuť od 
novembra 2013 a v akej ob-
lasti vidíte ďalšie výzvy pre 
kraj, na čo sa plánujete za-
merať? 

Na úseku školstva sa za 
uvedené obdobie podarilo 
zoptimalizovať sieť stredných 
škôl, ako aj sieť študijných 
a učebných odborov stred-
ných škôl v Trenčianskom 

kraji. V závere roka 2014 sme 
sa vysporiadali s dlhmi na 
úseku školstva. V roku 2015 
investujeme do školstva výz- 
namný objem fi nančných 
prostriedkov na odstránenie 
havarijných stavov v školách 
a na revitalizáciu budov škôl, 
v ktorých sa dlhodobo nere-
alizovali opravy a údržba. Fi-
nančné prostriedky určené na 
rekonštrukciu a opravy budov 
škôl smerujú hlavne na rekon-
štrukciu striech (vrátane za-
teplenia), resp. opravy striech, 

zateplenie budov alebo opra-
vy fasád budov škôl, výmenu                                                           
okien, rekonštrukciu vyku-
rovacích systémov, rekon-
štrukciu sociálnych zariadení              
v školách a podobne. Výzvy 
pre školstvo sú hlavne v mož-
nosti čerpania fi nančných pro-
striedkov zo štrukturálnych 
fondov v rámci programova-
cieho obdobia 2014 – 2020, a to 
hlavne v rámci Integrované-
ho regionálneho operačného 
programu, kde bude možnosť 
predkladať projekty zamerané 
na rekonštrukciu budov prak-
tického vyučovania, dielen-
ských priestorov, vybavenie 
odborných učební, t. j. na skva-
litnenie odborného vzdeláva-
nia na stredných odborných 
školách. 

Ako vníma trenčiansky žu-
pan náš novodubnický re- 
gión z hľadiska rozvoja?

Z hľadiska stredoškolského 
vzdelávania pre novodubnic-
ký región slúžia 3 školy, ktoré 
sú kvalitné a tvoria optimálnu 
sieť škôl z hľadiska štruktúry: 
gymnázium, stredná priemy-
selná škola a stredná odborná 
škola. Stredné odborné školy 
budú pokračovať v rozširova-
ní a skvalitňovaní spolupráce        
s podnikateľskými subjektami 
v tomto regióne s cieľom vzde-
lávať pre trh práce nedostat-
kové a  požadované profesie.

-maša-

Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhodnejší  
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj bytu 
č. 2,  na prízemí bytového domu súp. č. 838,  vchod 
17,  ul. Petra Jilemnického  v  Novej Dubnici. Výmera 
62 m²  plus  patriaci  podiel  z  pozemku pod stavbou a na 
spoločných častiach a zariadeniach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúpnej 
zmluvy. Celková minimálna požadovaná cena  je  42 600,00  
eur. Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky 
vo výške 4 260,00 eur. 

Predkladanie súťažných návrhov:  do  01.06.2015  do 12:00  
hod,  Mestský  úrad,  Trenčianska  45/41, 018 51  Nová 
Dubnica,  obálku  označte : „Neotvárať - Verejná  obchod-
ná  súťaž: 2-izbový byt č. 838/17-02.“ 

Bližšie informácie o  ponuke nájdete na úradnej tabuli 
mesta, na www.novadubnica.sk a v sídle vyhlasovateľa.

Ing. Jaroslav Baška navštívil Kolačín počas nedávnych osláv. Foto: Peter Jelínek. 

Vystrihnite si aktuálne pohotovostné čísla:

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad/
     suterén/68 m2, sklad/suterén/51 m2

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

3) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/prízemie/9 m2, 
     nebytové priestory/prízemie/33 m2

4) Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová: 2x nebytové 
     priestory/1. poschodie/ 29 m2

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

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

Mestský úrad
Nová Dubnica

Číslo tiesňového
volania

Nemocnica Ilava

Nemocnica Trenčín

Bytový podnik
(len bytové domy
v správe bytového podniku)

Voda, kanalizácia, kúrenie,
plyn (pre dom aj byt)

Elektrina
(pre dom aj byt)

Považská vodárenská
spoločnosť - dispečing

Stredoslovenská
energetika - dispečing

Termonova - dispečing

Hasičská záchranná
služba

Lekárska záchranná
služba

Poruchy plynového
potrubia

Polícia

Mestská polícia
Nová Dubnica

042/ 44 33 484

112

042/ 446 69 99

032/ 656 61 11

Ján Dorička
0905 624 819

Viliam Opat
0905 746 062

Daniel Moravík
0905 305 037

042/ 433 11 53 (DCA)
042/ 430 73 53 (PB)
0905 716 468 (PB)

0800 159 000

042/ 381 07 94
0905 516 104

150

155

0850 111 727

158

0800 500 159
0905 694 455

Mestské zastupiteľstvo na 
májovom zasadnutí riešilo 
odpredaje, výstavbu poly-
funkčnej budovy na pozem-
ku pod bývalou Letkou,        
ale aj plán rozvoja mesta, 
ktorý je dôležitým dokumen-
tom v rámci stratégií mesta 
na najbližšie obdobie. 

V prvom bode hlavná kont-
rolórka predostrela kontrolu 
uznesení,  ktorú poslanci vzali 
na vedomie. Riaditeľ bytové-
ho podniku  predložil zmenu 
rozpočtu bytového podniku na 
rok 2015, ktorá súvisí s presu-
nom fi nančných prostriedkov 

z minulých období. Aj po tejto 
zmene je rozpočet bytového 
podniku vyrovnaný. Poslan-
ci uvedenú zmenu schválili. 
V ďalšom bode prednostka 
predložila aktualizovaný pro-
gram rozvoja mesta, ktorý  má 
charakter stratégie z hľadiska 
strednodobého výhľadu 5 - 8 
rokov. Program rozvoja mesta 
je jedným z hlavných rozvojo-
vých dokumentov mesta Nová 
Dubnica. Predložený aktuali-
zovaný Program rozvoja mes-
ta poslanci schválili. Ďalším 
bodom programu boli informá-
cie o hospodárení s rozpočtom 
mesta za prvý kvartál roku 

a  prehľad pohľadávok k 31. 
marcu. Uvedené informácie 
poslanci zobrali na vedomie.

Pozemok pod bývalou
Letkou

Poslanci schválili odpredaj 
pozemku v Priemyselnej zóne 
Hliny ďalšiemu investorovi, 
ktorý plánuje vybudovať ob-
chodno - servisné centrum. 
V ďalšom bode zastupiteľstvo 
riešilo prenájom pozemku pod 
bývalou Letkou spoločnosti, 
ktorá v danej lokalite vybuduje 
polyfunkčnú budovu na býva-
nie, ale i na komerčné využitie. 

Jednotlivé  komisie pri mest-
skom zastupiteľstve tento pre-
nájom odobrili a poslanci tento 
bod napokon schválili.   

Odvolanie a diskusia

Na základe vlastnej žiadosti 
zastupiteľstvo odvolalo Mgr. 
Michala Domana z funkcie čle-
na dozornej rady Nová Dubni-
ca Invest s.r.o. V poslednom 
bode  poslanci schválili zmenu 
uznesenia - zvýšenie nájomné-
ho v bytovom dome súp. č. 838 
na ul. P.  Jilemnického,  s účin-
nosťou od 1. júna 2015.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
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Dňa 4. mája sa uskutoč-
nil druhý ročník Floriánskej 
kvapky krvi. Dobrovoľní hasiči              
z Kolačína pripravili priestory                 
v kultúrnom dome, kde za po-
moci Národnej transfúznej 
stanice Trenčín začal od ôsmej 
hodiny samotný odber krvi. Na 
túto akciu prišlo 62 ľudí ochot-
ných darovať tú najvzácnejšiu 
tekutinu, akú človek má. K sa-
motnému odberu pristúpilo 52 
darcov, čo je o 11 darcov viac ako 
pri prvom ročníku. Celú akciu 
podporilo mesto Nová Dubni-
ca, spoločnosť Enics s.r.o, ktorí 
obdarovali darcov vecnými dar-

mi. Alianz slovenská poisťovňa                                                          
a McDonald´s  Trenčín  pre 
darcov zabezpečili občerstve-
nie. Touto cestou by som sa rád 
poďakoval všetkým darcom krvi 
za humánny čin, ktorí vykonali. 
Poďakovanie patrí aj všetkým 
sponzorom za podporu. V nepo-
slednom rade ďakujem všetkým  
dobrovoľným hasičom z Kolačí-
na, ktorí sa aktívne podieľali na 
celej akcii. Tešíme sa na tretí 
ročník, ktorý bude 2. mája 2016 
a zároveň vás všetkých srdečne 
pozývame.

Jozef Lehocký

Dychový orchester mesta osla-
voval 1.5.2015  štyridsiate výročie 
svojho založenia. Novodubniča-
nom ponúkol to najlepšie zo svoj-
ho repertoáru. Skvelú atmosféru 
a dobrú náladu nepokazil ani dážď. 
Oslavy výročia sa konali na Mie-
rovom námestí v Novej Dubnici. 
„Bol to risk. Nevedeli sme, či vy-

drží počasie alebo či ľudí neodradí 
prípadný dážď. Aj keď na začiatku 
koncertu začalo pršať, som veľmi 
rád, že naši priaznivci vydržali. At-
mosféra bola vynikajúca. Dobre, 
že sme nakoniec nezmenili svoje 
plány, zariskovali a nechali kon-
cert na námestí,“ povedal vedúci 
orchestra Pavol Šveda. Ako na pó-

diu hral orchester jednu skladbu 
za druhou, pod javiskom predvá-
dzali svoje tanečné choreografi e 
usmievavé mažoretky. Novodub-
nickému publiku sa predstavili od 
najmladších po najstaršie.                                        

Dychový orchester a mažoret-
ky Nová Dubnica sa tešia veľké-
mu záujmu publika. Do budúcich 

rokov im prajeme, aby tóny boli 
čisté, dynamické a zo srdca. My 
poslucháči a diváci veľmi radi      
prijmeme toto posolstvo krásy, 
radosti, dobrej nálady a zamysle-
nia sa pri počúvaní ich kvalitnej 
hudby. 

  
EK

V sobotu 2. mája sa pri príle-
žitosti osláv 690. výročia Ko-
lačína uskutočnil aj pietny 
akt na pamiatku ľudí, ktorí 
položili život počas oslobo- 
dzovania Kolačína.

V rámci sprievodu sa dele-
gácia, ktorú viedol primátor 
Ing. Peter Marušinec, zastavi-
la pri hrobe Floriša Beňušku, 
kde si položením venca a mi- 
nútou ticha uctili človeka, kto-
rý bol zastrelený 9. 4. 1945. Na 
začiatku apríla 1945 prebiehali 

v Kolačíne oslobodzovacie boje 
medzi Rumunskou armádou                                                                      
a Nemcami, na pomoc Rumu-
nom prišla vojenská jednotka 
z Nového Mesta nad Váhom, 
ktorú viedol tridsaťtriročný 
kapitán Floriš Beňuška. Od-
kaz minulosti by nás mal vždy 
pobádať k tomu, aby sme ne-
zabudli na tých, ktorí za svoje 
presvedčenie zaplatili cenou 
najvyššou – svojím životom.

EK

Floriánska kvapka krvi

Dychový orchester a mažoretky oslavovali    

Spomienka na F. BeňuškuKeď sa podarí, čo podariť sa má

V sobotu 2. mája takmer 
všetci obyvatelia Kolačína od-
ložili práce na roliach a v do-
mácnostiach, aby mohli spolu 
ako jedna veľká rodina osláviť 
690. výročie prvej písomnej 
zmienky o Kolačíne a 90. vý-
ročie vzniku Dobrovoľného 
hasičského zboru Kolačín. 
Prípravy na túto slávnosť tr-
vali niekoľko týždňov a ležali 
najmä na pleciach hasičov. 

Ráno sa ľudia zišli na svätej 
omši v kostole. Záplava mod-
rých uniforiem sa nedala 
prehliadnuť, rovnako ako deti, 
dievčence a ženy v krojoch. 
Väčšina prítomných sa tak as-
poň na chvíľu v mysli preniesla 
do čias, kedy kroje boli úplnou 
samozrejmosťou A to aj vďaka 
členkám Jednoty dôchodcov                                                                
a ľuďom, ktorí v starých 
truhliciach kroje opatrujú 
ako najväčšie poklady a boli 
ochotní ich na túto príležitosť 
zapožičať. Dievčence s par-
tami na hlavách, ručne vyší-
vané rukávce, krojované deti                     
a k tomu hasiči v uniformách, 
futbalisti v dresoch, mladé ha-
sičky a mladí hasiči,  to všetko 
dodávalo punc výnimočnosti     
a jedinečnosti tomuto dňu. 

Po omši sa sprievod presu-
nul pred požiarnu stanicu, kde 
bola pánom farárom, Mgr. Ing. 
Štefanom  Wallnerom,  vysvä-

tená socha sv. Floriána, patró-
na hasičov. Tento slávnostný 
obrad spestrili deti z folklórne-
ho súboru Dubinka.

Od požiarnej zbrojnice 
smerovali ľudia pred kultúrny 
dom, kde bola slávnostne otvo-
rená výstava historických foto-
grafi í. Po niekoľkomesačnom 
úsilí, predovšetkým dievčat 
z oddelenia kultúry a športu,  
si obyvatelia Kolačína mohli 
zaspomínať na časy dávno mi-
nulé a uvedomiť si, ako plynie 
čas, ktorý zmenil vzhľad dedi-
ny natoľko, že mnohé miesta 
na fotografi ách boli identifi ko-
vateľné len veľmi ťažko.  

Všetko dobré prišiel do Ko-
lačína oslavujúcim obyvateľom 
zaželať a vyjadriť podporu dob-
rovoľným hasičom aj predseda 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja, Ing. Jaroslav Baška. 
Spolu s prítomnými si vypočul 
niekoľko pesničiek z Kolačína  
v podaní speváckej skupiny 
Studnica. Jej členovia sa po-
starali o vytvorenie skvelej ná-
lady v priestoroch kultúrneho 
domu, kde sa nielen spievalo, 
ale aj tancovalo  a koštovalo to 
pravé, domáce.

Pred KD sa potom sformo-
val sprievod, na čele ktorého 
bol Dychový orchester a mažo-
retky Nová Dubnica. Tí udáva-
li tempo a ohlasovali všetkým, 

že sa voľačo výnimočné deje. 
Po krátkej prestávke na cin-
toríne, kde bol položený veniec 
na hrob kpt. Beňušku, sa celý 
sprievod presunul na futbalo-
vé ihrisko. Tu bol pripravený 
hlavný ofi ciálny program ha-
sičov. Po úvodných príhovo-
roch prišlo na rad oceňovanie 
a odovzdávanie pamätných 
cien. Nasledovala ukážka ha-
sičskej práce od najmladších 
až po profesionálnych hasičov. 
Zaujímavým a nečakaným 
spestrením bol prelet dvoch 
lietadiel na počesť tejto sláv-
nosti. Napoludnie sa ofi ciálny 
program osláv  ukončil a hasi-

či s pozvanými hosťami sa pre-
sunuli do krásne vyzdobenej 
sály kultúrneho domu na sláv-
nostný obed a pohostenie. Pre 
ostatných program na ihrisku 
pokračoval hrami pre najmen-
ších za hudobného sprievodu  
skupiny Krško Band. Futbalis-
ti ponúkali pitný režim a turisti 
navarili pre návštevníkov gu-
láš. Škoda len, že teploty boli 
príliš nízke na to, aby si ľudia 
mohli v pohode posedieť a za-
baviť sa na ihrisku.

Večer bola pripravená ešte 
tanečná zábava, ktorá bola 
príjemnou bodkou za nároč-
ným dňom plným krásnych 
zážitkov a stretnutí. Poďako-
vanie za ne si určite zaslúžia 
všetky hasičky a všetci hasiči 
pod vedením Jozefa Lehocké-
ho, ale aj všetci ostatní, ktorí 
sa zaslúžili o dôstojný priebeh 
osláv. Prepáčte mi, ak ich všet-
kých nebudem menovať, ale 
bol by to dlhý zoznam a mohla 
by som na niekoho zabudnúť, 
čo by ma  veľmi  mrzelo. 

Na záver ešte jedna po-
známka.  Ak vám to tento rok 
nevyšlo, nebuďte smutní. O 10 
rokov budú oslavy ešte väčšie 
a pompéznejšie, lebo si bude-
me pripomínať 700. výročie 
obce a 100. výročie DHZ Ko-
lačín. Určite sa máme na čo 
tešiť, lebo v Kolačíne si naozaj 
žijeme ako jedna veľká rodina.

-sk-

Darci vzácnej tekutiny v priestoroch kultúrneho domu.

Foto: p. Fulek Foto: p. Fulek 

Kladenie venca na hrob padlého bojovníka. Foto: P. Jelínek

Nastúpení členovia Dobrovoľného hasičského zboru Kolačín. Foto: Peter Jelínek. 

Foto: Peter Jelínek. 

V čase letných prázdnin majú 
niektorí zamestnaní rodičia pro-
blém, čo s dieťaťom. Základná 
škola na Ulici Janka Kráľa pre-
to oznamuje rodičom, že škol-
ský klub detí bude v prevádzke 
cez letné prázdniny od 1.7. 2015 
do 10.7. 2015 v čase od 7. hod. 
do 15. hod. Potrebné je vyplniť 
záväznú prihlášku a uhradiť 
poplatok 6 eur do 30. 6. 2015.  Sa-
mozrejmosťou je aj stravovanie                                                                     
a škola sa rozhodla pomôcť 
všetkým zamestnaným rodi-
čom nášho mesta. Kuchárky 

budú variť od 1.7. 2015 do 10.7. 
2015 pre všetky deti a stravova-
nie v jedálni bude v čase od 11.30 
hod. do 13. hod. Cena stravné-
ho zostáva nezmenená. Pod-  
mienkou je záväzná prihláška 
na 8 dní a úhrada stravného do 
30. 6. 2015. Konkrétne informá-
cie ohľadne stravovania na tel. 
č. 042/4433 657.

Mgr. Zuzana Vanková 
vedúca odd. sociálnych vecí
a školstva

DRUŽINA A STRAVOVANIE
AJ POČAS PRÁZDNIN
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Bláznivý apríl v základnej škole

Akcia s názvom „Nový areál zdravia“

Vernisáž výstavy v podaní súkromnej 
základnej umeleckej školy 

Žiaci ZUŠ Štefana Baláža vyčarili všetkým 
mamičkám úsmev na tvári

Fotoreportáž
Bláznivý apríl alebo z kaž-

dého rožku trošku, aj tak by 
sa dal charakterizovať tento 
mesiac v našej škole. Zno-
vu bol plný zábavy, súťaží                          
a úspechov. Prečo bláznivý? 
Veď ako inak nazvať 1. apríl, 
deň plný nečakaných, kreatív-
nych prekvapení, ktoré číhali 
na nič netušiacich pedagógov                                   
v každej triede. Prečo súťažný 
a úspešný? Pretože my súťa-
žíme často, radi a vyhrávame 
ešte radšej. V apríli dostali 
priestor umelci, ktorí spievali 
a recitovali. Dôkazom toho, 
že vychovávame talenty je                                                                           

2. miesto v okresnom kole 
Slávika Slovenska a hlavne 
1. miesto Jessicy Šlepeckej                        
v krajskom kole recitačnej sú-
ťaže Hviezdoslavov Kubín. Me-
dzi našimi žiakmi by ste našli aj 
úspešných riešiteľov okresné-
ho kola biologickej olympiády 
a krajského kola geografi ckej 
olympiády. Neboli by to špor-
tovci, hlavne futbalisti vo všet-
kých vekových kategóriách, 
keby sa dali zahanbiť. Úspeš-
ne reprezentovali našu školu 
na Dôvera Cupe, McDonald´s 
Cupe, či Coca-Cola Cupe. Pri 
príležitosti Dňa Zeme sme celí 

v zelenom predstavili svoje 
jedinečné stromy, ktoré boli 
odrazom jednotlivých tried.                                 
A bolo načo pozerať. Neza-
búdame ani na budúcnosť, 
preto sme dali možnosť pred-
školákom, vyskúšať si tvrdosť 
školských lavíc a na výmenu 
naši prváci putovali späť ku 
hrám do škôlky. Bolo by určite 
zaujímavé sa ich spýtať, ktorí 
boli spokojnejší. V každom prí-
pade sa tešíme, čo nám prine-
sie ďalší mesiac.

kolektív ZŠ na Ulici Janka 
Kráľa

Mnohí si ani neuvedomia, 
ako veľmi dôležité sú v mest-
skom prostredí parky a od-
dychové zóny. Miesta plné 
betónu a panelu je nutné vys-
triedať zeleňou a prírodou. 

Na tento problém sa roz-
hodli upozorniť žiaci 7.S 
Súkromnej základnej školy       
v Novej Dubnici, ktorí na Deň 
Zeme - 22. apríla 2015 vytvo-
rili vo svojom meste akciu                                                                           
s názvom „Nový areál zdra-
via“. Akcia bola realizovaná 
v rámci projektov Mladí re-
portéri, DO FÉNIX a Zelená 
škola. Cieľom tejto aktivity 
bolo však aj upozorniť na pro-
blém znečistenia pôvodného 

areálu zdravia ako aj okolitých 
lesov v Novej Dubnici. V túto 
slnečnú stredu 22. apríla o 8. 
hodine ráno začala akcia na 
mieste starého salaša, ktorý 
sa nachádzal v minulosti nad 
mestom Nová Dubnica. Salaš 
sa tu už nenachádza, ale mies-
to dodnes navštevujú ľudia 
kvôli príjemnému posedeniu, 
peknému výhľadu a malému 
jazierku. 

Ráno žiaci pripravili potreb-
né „atrakcie“ pre návštevní-
kov ako napr. ohnisko, sta-
noviská pre deti – zamerané 
na triedenie odpadu a najmä 
ohradu s ovečkami. V neďa-
lekej studničke sa zase vese-

lo otáčali lopatky dreveného 
mlynčeka, ktorý vytvorili žiaci 
z Súkromnej základnej školy. 
Prví návštevníci, ktorí prišli 
z novodubnických škôl, hneď 
hravo absolvovali a zvládli 
všetky stanoviská, či už išlo        
o triedenie odpadu, zbieranie 
odpadu, ba dokonca absolvo-
vali aj turistickú prednášku         
o okolí, v ktorom sme sa na-
chádzali. 

Neskôr začali prichádzať 
ďalší obyvatelia mesta a ďal-
šie deti nielen z blízkeho, ale 
aj z ďalekého okolia – dokonca 
až z Nových Zámkov. Približ-
ne uprostred aktivity prišli 
cvičitelia psov a psy z Trenčí-

na, ktorí prítomným ukázali 
množstvo zaujímavých kús-
kov, ale zároveň aj prezento-
vali, ako správne vycvičiť psa. 
Neskôr poobede nasledovala 
opekačka a diskusie o spomí-
nanom zničenom „Areáli zdra-
via“, nielen medzi dospelými,  
ale aj medzi deťmi. O 16. hodi-
ne akcia skončila. Samozrej-
me, všetko čo sa do prírody 
donieslo, sa aj odnieslo späť, 
aby príroda zostala nepoško-
dená. Deň sa vydaril, a snáď sa 
v dostatočnej miere poukázalo 
na problém oddychovej zóny                 
v meste Nová Dubnica. 

Michal Mazánik

Súkromná základná ume-
lecká škola  sa môže po-
chváliť mnohými ume-
leckými odbormi. Okrem 
hudobného, dramatického 
a tanečného tu má svoje 
nezastupiteľné miesto aj 
výtvarný odbor. 

K jeho hlavným vyučo-
vacím predmetom patria 
kresba, maľba, grafi ka, de-
koratívne činnosti, práca                                
s rôznym materiálom s využi-
tím rozmanitých výtvarných 
techník.

Súhrn toho najlepšieho, čo 
vzišlo z fantázie a šikovných 
rúk žiakov, majú teraz mož- 
nosť návštevníci obdivovať 
do polovičky júna v historic-
kej izbe. Vernisáž výstavy 

sa uskutočnila v utorok 12. 
mája. Návštevníkom sa pri-
hovorila učiteľka Mgr. Stanka 
Habšudová, primátor Ing. 
Peter Marušinec a niekoľko 
slov o činnosti školy, jej úspe-
choch či aktuálnej výstave 
povedala aj riaditeľka PaeDr. 
Jana Kramárová. 

Výstavu si môžete po-
zrieť do polovičky júna                                                                         
v stredu a piatok od 9 - 12 
hod. a 13 - 17 hod.  Veľké po-
ďakovanie za nádherné ume-
lecké dielka milí žiaci. 

Prajeme vám veľa inšpirá-
cie v hľadaní krásy či ďalšie-
ho zmyslu života v konkrét-
nej umeleckej činnosti. 
                                                                                                                              
EK 

V nedeľu 10. mája sa v kine 
Panorex uskutočnila dôstoj-
ná oslava pri príležitosti Dňa 
matiek, ktorú už tradične 
usporiadala ZUŠ Štefana Ba-
láža v spolupráci s mestom 
Nová Dubnica. V bohatom 
kultúrnom programe, kto-
rý  moderovala Mgr. Miriam  
Martináková spolu so žiač-
kou literárno-dramatického 
odboru Paťkou Galkovou, pri-
niesli pozdravy mamičkám 

a starým mamám žiaci aj 
učitelia základnej umeleckej 
školy.  Strhujúci príval mla-
dosti a energie bol s láskou 
prijímaný a odmeňovaný po-
tleskom vnímavého publika, 
v ktorom zaujal čestné mies-
to pán zástupca primátora 
Bc. Pavol Pažítka.  Ďakujeme 
za všetky mamičky. 
                       
EK

Úspešná Jessica Šlepecká.

Aj v Novej Dubnici sme postavili 1. máj.

Foto: Peter Jelínek

Vždy usmiate novodubnické mažoretky. Foto: Peter Jelínek 

Tradičné „chlapské“ stavanie mája v Kolačíne.

Predvečer osláv 1. mája  a vstupu SR do EÚ
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Tanečník má byť dokonalý
nielen v pohybe

Úspech vo Vansovej Lomničke

Sviatok všetkých mám

Jedovaté látky skryté v hubách

Z laického hľadiska sú huby 
fenomén, ktorý nepotrebuje 
reklamu, skôr ju oni robia nám. 
Keď uvidíte u niekoho kôš plný 
dubákov, až vám        srdiečko 
poskočí od radosti. 

V okamihu prebudia vo vás 
vzrušujúce emócie, ktoré sa 
nedajú nijako zakryť. Tento 
krásny dar Boha i zeme nemá 

žiadna iná jedlá rastlina. 
Huby tu boli od počiatku sve-
ta, kedy ešte ľudstvo nebolo. 
Sú krásnou ozdobou lesov, lúk                 
a pasienkov. Rastú v tráve, na 
zemi, strome, pod snehom aj 
pod vodou. Sú jedlé a chutné, 
trávia i zabíjajú.  Každoročne 
zbytočne zomierajú ľudia z ne-
znalosti jedovatých húb.

Kto nerozozná bedľu vysokú 
od smrteľne jedovatej mucho-
trávky zelenej, nemal by na 
zber húb bez dozoru vstúpiť do 
lesa.   

Jedovatých látok v hubách 
je veľmi mnoho a ako je zná-
me, sú pre človeka smrteľné. 
Najjedovatejšou hubou sveta 
je nepochybne muchotrávka 
zelená.  

Jej  plodnice obsahujú ama-
nitíny, ktoré sú už vo veľmi níz-
kych koncentráciách toxické. 
Obsahuje tiež faloitíny, čo sú 
typické pečeňové jedy, lebo 
spôsobujú rozpad bunkových 
stien tohto orgánu. Mucho-
trávka zelená je termo-sta-
bilná huba, ktorej jed sa ani 
dlhým varením nezničí. Jej 
jed je desaťkrát silnejší ako jed 
vretenice. 

Z histórie je známe, že rím-
sky cisár Claudius  bol pravde-
podobne otrávený pokrmom    
z muchotrávky zelenej, ktorý 
mu dala pripraviť jeho žena.

Milan Sliva
Slovenská mykologická spo-
ločnosť

HUBÁRSKE OKIENKO

Mladí tanečníci z Novej Dub-
nici brázdia jednu súťaž za 
druhou, získavajú ocenenia      
a už čoskoro - 6. júna - otvoria 
tanečné štúdio v Novej Dubni-
ci, kde individuálne i v skupi-
nách bude  mať každý, kto mi-
luje tanec, možnosť naučiť sa              
o ňom všetko podstatné.

LT - len tanec alebo Mário 
Luljak, Silvester Chorvát a Ľu-
boš Tóth porozprávali, čo nové 
sa im za posledný rok v živote 
udialo a čo plánujú do budúcna.

Čo má nové LT?

Mário: Tanečné štúdio, ktoré 
budeme otvárať 6. júna o 15. ho-
dine poobede v bývalej ZUŠ-ke 
v Sade duklianskych hrdinov. 
Ďakujeme mestu za to, že nám 
poskytlo priestory. Potom máme 
za sebou tri súťaže. Prvá bola  
v Leviciach - Majstrovstvá Slo-
venska vo výrazových tancoch. 
Podarilo sa nám v našej kategó-
rii - duo-trio, vybojovať krásne 
prvé miesto a okrem toho aj 
postup na celoeurópske kolo na 
Balaton.
Silvester: Môžete byť aj prví         

v tejto súťaži, ale nemusíte ešte 
postúpiť na celoeurópske kolo. 
Treba získať aj dostatočný počet 
bodov.

Ľuboš: My sme mali to šťastie, 
že sme získali 72 bodov, a to sta-
čilo na postup. V tomto našom 
zložení  to bolo prvé súťažné vy-
stúpenie a tým aj cennejšie.

Mário:  Ďalšia súťaž bola 24. 
apríla - Top dancing, kde sme 
sa zúčastnili. Išli sme tam                      
v podstate ako nováčikovia. Bola 
tam veľká konkurencia, lebo tam 
chodia skupiny už roky rokúce. 
My sme mali v našej kategórii 
28 skupín, z toho postupovalo iba 
šesť a nám sa podarilo postúpiť 
do fi nále. Tam sme sa už neu-
miestnili, ale aj tak to bol veľký 
úspech. 

Ľuboš: Táto súťaž je špecifi cká, 
nováčik tu nemá veľkú šancu po-
stúpiť, ale nám sa to podarilo. A 
sme iní, vidieť to aj na súťažiach,  
máme iný štýl tanca. 

Silvester: Hlavne sme si to uží-
vali, netancujeme iba pre porotu 
ako roboti. Veľa ľudí sa nás pýta, 

kto nám robí choreografi u. 

Mário: Tretia súťaž bola 1. mája 
v Považskej Bystrici, súťažilo sa 
tam o pohár primátora mesta.    
V našej kategórii sme získali 
prvé miesto a čo sme nečakali, 
to bola cena Pohár primátora 
mesta za najlepšiu choreografi u.

A kto vám teda robí choreo-
grafi u?

Silvester: Máme to tak rozde-
lené, že ja s Ľubom postavíme 
základnú kostru. Potom to spolu  
dopĺňame, aby nám choreogra-
fi a sedela a hlavne veľa o nej de-
batujeme. To je dôležité na tanci, 
nie,  aby niekto prišiel a nasekal, 
takto to budeš robiť.

Dokážete sa ako traja chalani 
dohodnúť?

Silvester: Každý sme úplne iný 
a vieme sa aj poriadne pohádať. 
Ale o tom to je. Keď sme boli pia-
ti, tak sme sa nevedeli dohodnúť. 
Tým, že máme vlastný názor, vie-                                                                             
me sa posekať, je to prínosnej-
šie, lebo si to vydiskutujeme. 
Začínali sme na začiatku sied-
mi, keď nás ľudia začali vnímať, 
boli sme už iba piati a teraz sme                        
v podstate iba traja. Je nám tak-
to dobre. Veľa ľudí nám tvrdilo, 
že skončíme, ale to nás práve po-                                                                      
tiahlo vpred.

A čo vaše tanečné štúdio?

Mário: Ofi ciálne otvorenie je     
6. júna o tretej hodine. Chceme, 
aby každý prišiel, dozvie sa, 
čo  plánujeme robiť ďalej, aké 
sú možnosti  tanečného štúdia           
a dostanú koláče.

Silvester: Tanečné štúdio bude 
fungovať formou kurzov, kde sa 
naučíte viac. Dozviete sa veľa      
z histórie, naučíte sa rôzne ta-
nečné štýly. Okrem toho budú k 
nám chodiť aj známi ľudia z tejto 
oblasti a plánujeme robiť tvorivé 
dielne pre verejnosť. Kurzy budú 
aj individuálne, pre deti aj pre 
dospelých. Tanečné štúdio bude 
otvorené od pondelka do nedele, 
od 8. h – 20. h.

-maša- Milovníčky krásnej lite-
ratúry sa stretli v pondelok 
13. marca v Kultúrnom dome 
v Ilave,  kde sa uskutočnil 48. 
ročník  súťaže v umeleckom 
prednese poézie a prózy žien                                                                               
i dievčat VANSOVEJ LOM- 
NIČKA.  Od roku 1970 túto ce-
loslovenskú súťaž zastrešoval 
a organizačne zabezpečoval  
Slovenský zväz žien, štafetu 
potom prevzala nástupnícka 
organizácia Únia žien Slo-
venska, ktorá jej dala  novú 
organizačnú tvár. Cieľom tejto 
súťaže  je podporovať rozvoj 
umeleckého prednesu žien na 
Slovensku, vytvárať priestor 
na ich umeleckú sebareali-
záciu  na počesť spisovateľky                       
a priekopníčky ženskej eman-
cipácie na  Slovensku  Terézie 
Vansovej. Táto súťaž  postup-
ne  vyrástla na veľkolepé kul-
túrnospoločenské podujatie, 
kde sa každoročne stretávajú 
všetci tí, ktorí bez krásnej 
slovenskej poézie alebo prózy 

nemôžu byť. Jednou z pod-
mienok súťaže je ovládanie 
textu naspamäť – poézia 3 až 
6 minút a próza 8 minút. Sú-
ťaží sa v kategóriách poézia                                                             
a próza od 18 do 25 rokov, od 25 
do 40 rokov a nad 40 rokov. Do 
okresnej súťaže sa zapájajú aj 
žiaci do 16 rokov. Základnú or-
ganizáciu Únie žien Slovenska 
v Novej Dubnici v tejto súťaži 
úspešne reprezentovala  pra-
covníčka odboru kultúry MsÚ 
Magdaléna Švančarková, 
ktorá precítene predniesla 
prózu Ľudmily Podjavorinskej 
ZA NEISTÝMI TÚŽBAMI. 
Za prednes  získala vo svojej 
kategórii prvenstvo. Spolu                    
s Karolínou Letkovou, Slávkou 
Slesaríkovou, Evou Jurenovou 
a Emíliou Múčkovou postúpila 
do krajskej súťaže, ktorá sa 
uskutočnila 8. apríla v Trenčí-
ne.  

Členky poroty v krajskom 
kole mali neľahkú úlohu vy-
brať z množstva výborných 

výkonov tie najlepšie. O to viac 
nás teší, že svojím umelec-
kým prednesom ich zaujala aj                                                                              
M. Švančarková a spolu s ďal-
šími reprezentovala  Trenčian-
sky kraj na celoslovenskej sú-
ťaži  VANSOVEJ LOMNIČKA, 
ktorá sa uskutočnila   v dňoch 
24. a 25. apríla v Banskej Bys-
trici. Aj tu  M. Švančarková ob-
stála v tvrdej konkurencii a ob-
sadila vo svojej kategórii pekné 
tretie miesto. Ku krásnemu  
úspechu jej  v mene mestskej, 
okresnej i krajskej organizácie 
Únie žien Slovenska srdečne 
blahoželáme, a ďakujeme za 
reprezentáciu. Určite to bol 
pre ňu krásny umelecký zá-
žitok. „Som veľmi rada, že 
som sa po rokoch mohla opäť 
vrátiť k tejto krásnej činnosti, 
akou čarovanie s textom urči-
te je.    A budúci rok by som to 
rada opäť skúsila,“ povedala                                       
M. Švančarková.  

M. Babuková

„Pri slove mama si každý 
predstaví svoju matku, ktorá 
nás pritúlila a zovrela v ná-
ručí, keď nám bolo ťažko. Vie 
dať svojim slovám tú najkraj-
šiu a najláskavejšiu podobu. 
A je to tá istá mama, ktorej 
slová sme toľkokrát nevzali  
vážne  a potom sme ju s ľúto-
sťou prosili o odpustenie.“  

To je časť príhovoru primá-
tora Ing. Petra Marušinca na 
tradičnom stretnutí v Zaria-
dení pre seniorov pri príleži-

tosti Dňa matiek. Aj keď sa 
uskutočnilo trochu onesko-
rene, posedenie v stredu                  
20. mája bolo o to srdečnejšie. 
Riaditeľka Ing. Mgr. Margita 
Urbanová  okrem  primátora 
Ing. Petra Marušinca privítala 
vedúcu Oddelenia sociálnych 
vecí a opatrovateľskej služby 
MsÚ Mgr. Zuzanu Vankovú, 
poslankyňu MsZ, členku soci-
álno-zdravotno-bytovej komi-
sie Martu Babukovú, ďalšie 
členky tejto komisie PhDr. Ing. 
Drahomíru Janíkovú a Helenu 

Faturíkovú. Primátor Ing. P. 
Marušinec pri príležitosti toh-
to krásneho sviatku odovzdal   
symbolickú kyticu riaditeľke 
Zariadenia pre seniorov  Mgr. 
M. Urbanovej a poďakoval jej 
za spoluprácu. 

Vo svojom  príhovore ďalej 
pripomenul, že Deň matiek je 
medzinárodná udalosť. „Je to 
deň výnimočný,    deň našich 
najbližších a najdrahších by-
tostí. Slovo mama znamená 
istotu, lásku a porozumenie.“ 
Zaželal všetkým pevné zdra-
vie, pohodu a lásku svojich 
najbližších, odovzdal im kvet   
a malú sladkosť.  Úsmev na 
tvári všetkých prítomných 
vyčarili deti z MŠ P. Jilem-
nického, ktoré im ako darček 
predviedli pásmo piesní, bás-
ní a tanca. Všetkým odovzdali 
vlastnoručne vyrobené srdieč-
ko s pekným vinšom.  

Na záver bolo už tradične pri-
pravené občerstvenie a k prí-                                                                                          
jemnej pohode im hral na 
harmonike učiteľ zo ZUŠ Ján 
Belina.

Text a snímka: M. Babuková

Po úspešnej súťaži. Zľava: Mário, Ľuboš, Silvester.

Ing. P. Marušinec všetkým matkám a ženám odovzdal kvet.
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KONCERT NEDVĚDOVCOV
nedeľa 21. júna  o 19. hodine
kino Panorex  

ŽIVOTNÉ MAPY - prednáška
3. júna o 17. hodine
kultúrna beseda
vstupné: 4 eurá

Divadlo poézie TÁ LÁSKA 
piatok  5. júna  o 17. hodine
parčík pri kultúrnej besede (v prípade nepriaznivého počasia 
kultúrna beseda) 

Verše Miroslava Válka, Jozefa Urbana, Ľudmily Podjavorinskej, 
Jacquesa Preverta, Maši Haľamovej, Samuela Maršoka, Bulata 
Okudžavu, Karla Kryla, Jiřího Suchého a Václava Hrabě recitujú 
Magdaléna Švančarková, Katarína Bašná, Peter Hort, Jessica 
Šlepecká, Soňa Kršková a Eva Kebísková. Hudobný sprievod             
D. Dobiáš. O občerstvenie postarané. Vstup voľný. 

Divadelný súbor BEBČINA
a Základná umelecká škola Štefana Baláža

v Novej Dubnici vás pozývajú na

DIVADELNÚ AKADÉMIU  
literárno-dramatického odboru

v kine Panorex 31. mája o 16. hodine.

Uvidíte víťazné predstavenia z divadelných súťaží.

Výstava prác žiakov Súkromnej Základnej
umeleckej školy Nová Dubnica  
12. mája – 19. júna
historická izba 

Otvorené v stredu a piatok od 9. h – 12. h  a 13. h – 17. h.

Otvorenie tanečného štúdia LT - len tanec
6. júna o 15. hodine 
v bývalej ZUŠ, Sad Duklianskych hrdinov.
Pozývame všetkých milovníkov tanca, deti i dospelých.

VEDECKÁ HRAČKA – KOLESO JEDINEČNÁ 
INTERAKTÍVNA VÝSTAVA 
30. mája – 28. júna 
kino Panorex    
                                                                                                                           
O čo ide? KOLESO – VEDECKÁ HRAČKA je výstavný súbor 
vedeckých hračiek pre všetkých, ktoré jednoduchým  spôsobom 
demonštrujú alebo približujú niektorú prírodnú zákonitosť či 
jav alebo technický fenomén. Vstupné je 1 euro, pre organizo-
vané triedy a skupiny 1 euro alebo 1 kultúrny poukaz, v rámci 
MDD 30. mája  je výstava prístupná zadarmo. Otváracie hodiny:                                 
v pracovných dňoch otvorené od 9. h – 13. h, v sobotu a nedeľu 
od 14. h – 17. h

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

HLAVNÝ ŤAHÁK

TROŠKU ROMANTIKY

NA DLANI JEDNU Z TVÝCH...

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

Pridajte sa za priateľa  a sledujte aktuálne 
pozvánky na zaujímavé akcie.

Pozvánka na zájazdy

DEŤOM K MDD

 
BUDAPEŠŤ  
Streda 17.6.2015  

Spoznajte krásu majestátnej Budapešti, dámu medzi 
európskymi metropolami! Prevedieme vás historickým 
centrom, navštívime Budínský hrad, Rybársku baštu, vrch 
Gellért, Parlament a mnohé iné zaujímavosti. Prežite 
príjemný deň a vychutnajte si krásu tejto maďarskej 
metropoly, ktorá si zaslúžene získala prezývku „Paríž 
východu“!  
Cena: 25 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)  

 

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)  

  
 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. 
 

MÔJ MACÍK - DETSKÉ DIVADIELKO 
30. 5. (sobota) 15.30 h
kino Panorex

Hry, súťaže a detské divadielko Môj Macík (Mestské divadlo 
Trenčín) o 15.30 h. Vstupné: 1,50 eur



Valéria Barančíkova
Dňa 22. mája uplynulo 15 rokov, odkedy nás na- 
vždy opustila milujúca manželka a babka Valéria 
Barančíkova. S láskou a úctou spomínajú man-
žel a dcéry s rodinami. 

Miroslav Dubnička
Dňa 27. mája uplynú tri roky, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný brat Miroslav Dubnička. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomínajú ses-
try, švagrovia, synovci, netere a krsniatko. 

Vladimír Petráš
Dňa 11. mája uplynuli dva roky, odkedy nás náh- 
le opustil vo veku 70 rokov milovaný manžel, 
otec a dedko Vladimír Petráš. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manželka a deti s rodinami. 

Ing. Michal Jurkovič
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary  rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí  7. apríla  na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca Ing. Michala 
Jurkoviča. Ďakujú manželka, dcéry a syn s ro-
dinami.

Alojz Drgoň
Dňa 15. apríla uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec a dedko Alojz Dr-
goň. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú 
milujúca manželka, syn a dcéra s rodinami.

Gustáv a Katarína Bložonovci 
Dňa 25. apríla uplynulo 24 rokov, čo nás navždy 
opustil otec a starý otec Gustáv Bložon a dňa       
6. mája uplynuli dva roky, čo nás navždy opustila 
mamička a babička Katarína Bložonová. Kto ste 
ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku. 
S láskou v srdci spomína dcéra Jana s rodinou.

Rastík Stopka
Dňa 2. mája uplynulo osem rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, vnuk, kamarát Rastík 
Stopka. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu          
s nami tichú spomienku.

Tibor Meszáros
Dňa 30. mája uplynie desať rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otecko          
a dedko Tibor Meszáros. S láskou a úctou  spo-
mínajú dcéry, vnučky, vnuci a ostatná rodina.
 

Zdenka a Silvester Marušincovci
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás mal rád, 
nedokáže zabudnúť. Aj keď nie ste medzi nami,    
v srdciach žijete s nami. Dňa 30. mája uplynu-
li dva roky, odkedy nás navždy opustila mama          
a babka Zdenka Marušincová a 27. októbra uply-
nulo päť rokov, čo nás navždy opustil otec a ded-
ko Silvester Marušinec. S láskou spomínajú syn 
Milan a deti s rodinami. 

Valéria Prekopová 
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 30. apríla na poslednej ceste odprevadili 
našu milovanú manželku, matku a babku Valériu 
Prekopovú. Ďakuje manžel, deti a vnuci Laďo, 
Marek, Paľko a Natálka.

Vladimír a Jozefína Hanákovci
Od života pre seba nič ste nežiadali, všetko len pre 
svoje deti a rodinu, svoje zlaté srdcia ste nám dali, 
večný pokoj nech vám dá Boh za odmenu. Dňa                                                                                                      
5. mája uplynulo päť rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý otec, dedko a pradedko Vladi-
mír Hanák. Dňa 20. júla uplynie 18 rokov od smrti 
milovanej mamy, babky a prababky Jozefíny Ha-
nákovej. S láskou a úctou spomínajú dcéra Anka  
s rodinou a syn Vlado s rodinou. 

Odchyt túlavých psov
Mestská polícia v priebehu 

mesiaca apríl 2015 odchytila 
siedmich túlavých  psov, ktorí 
sa voľne pohybovali po mes-
te bez svojho majiteľa. Všetci 
odchytení psi boli umiestnení 
do odchytných kotercov mest-
skej polície. Na základe evi-
denčného čísla sme zistili pi-
atich majiteľov túlavých psov.                               
O dvoch zvyšných tulákov sa 
osobne prihlásili majitelia na 

oddelení MsP v Novej Dubni-
ci. Šiesti  majitelia psov boli                                                                            
z Novej Dubnice. Jeden ma-
jiteľ psa bol z Dubnice nad 
Váhom. V šiestich prípadoch 
museli majitelia štvornohých 
miláčikov za porušenie zákona 
a miestneho VZN uhradiť blo-
kové pokuty a jeden priestu-
pok sme doriešili dohovorom.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

V rôznych novinách a časopi-
soch čítame väčšinou škanda-
lózne alebo negatívne články 
týkajúce sa našej spoločnosti 
a nášho života. Rada by som 
sa podelila s obyvateľmi Novej 
Dubnice a okolia o príjemnú 
skúsenosť. Potrebovala som 
urobiť nejaké vonkajšie úpravy 
na rodinnom dome, a tak som 
sa obrátila na stavebnú a re-
konštrukčnú spoločnosť ALMA 
sídliacu v Dubnici n/V. Okamžite 
som mala konzultáciu s pánom 
Živčicom, ktorý si urobil pot- 
rebné zamerania, poradil mi                                                            
a vypracoval fi nančnú ponu-
ku. Toto sa udialo v septembri                     
v roku 2014. Požiadala som ho, 
či by mohol počkať do jari 2015, 
aby som si mohla ušetriť nejaké 
eura na dané opravy. Súhlasil                                                           
a ja som sa mu v apríli tohto 
roku ohlásila, že môžeme začať 
s úpravami. Behom jedného 
týždňa sa práca na našom dome 
začala. Pán Vlado Živčič, schop-

ný stavebný operátor, spolu                                             
s pánom Alešom Červenkom, 
v dvojici tichučko a usilovne 
ako včielky, pracovali na našom 
dome. Najviac ma prekvapilo, 
že dvaja schopní stavební ope-
rátori nenarobili žiaden hluk,           
i keď pílili kameň alebo monto-
vali a demontovali lešenie, kto-
ré bolo treba prenášať z jednej 
strany na druhú a vôbec nič ne-
pýtali, žiadne pílky, kliešte či iné 
náradie, ktoré si predošlí príle-
žitostní opravári poväčšine po-
zabúdali doma. Po sebe všetko 
odpratali, dokonca vyčistili. Ich 
poriadok a systém v práci ma 
priam pozitívne šokoval. Chce-
la by som touto cestou popriať 
pánom Vladovi a Alešovi veľa 
krásnych dni, veľa rodinného 
šťastia, aby im práca nikdy ne-
chýbala. Chlapci ste krásnym 
obrazom poctivej a pracovitej 
„SLOVAČE“. 

Mgr. Veronika Krasnohorská

Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Narodili sa: Liliana Balcárková, Maximilián Hort, 
Adam Ronec, Tamara Pružincová, Patrik Letko, 
Timea Straková, Sofi a Ševčíková, Viola Haviarová, 
Soňa Macúšová, Sabine Pavlačková, Tereza
Hrubošová, Gabriela Jariabková 

Na spoločnej ceste životom: Ing. Tomáš Pecucha 
– Ing. Zdenka Hunanová, Ing. Martin Minár – Klára 
Holá

Úmrtia: Miroslav Košinár, Emil Ferdinandy, Jozef 
Smolka, Július Beláň, Valeria Prekopová, Anna 
Vrkočová, Ing. Milan Sadloň, Lýdia Klimáčková, 
Danka Úradníková

Spoločenská kronika

Z listov čitateľov

Z bloku mestskej polície

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
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE

„Ale je tu krásne“ - Novodubnická 25-ka

Pozemný hokej znova 
na najvyšších priečkach

Celomestské plavecké 
preteky 2015

Novodubnická latka 2015

Termín ďalšieho zo série 
pretekov v tomto roku, kto-
rý pre vás pripravujeme sa 
neúprosne blíži. Bicykle ne-
cháme doma a trochu sa pre-
behneme...  

V krásnom prostredí bý-
valého Salaša sa aj tento rok 
13. júna stretneme, aby sme 
si zmerali svoje sily a bežec-
ké schopnosti. Pre najmenšie 
deti opäť pripravujeme krátku, 
no náročnú trasu asi 150 m. 
Bude dôležité, ako deti zvlád-
nu beh dolu kopcom... Pre 
staršie deti je opäť vzdialenosť 
300 metrov, čo nie je tak veľa, 
no v spojitosti s reliéfom teré-

nu (do kopca a z kopca) prine-
sie opäť zaujímavé súboje. 

Pre ostatné dve kategórie 
sme trasu pozmenili v snahe 
zatraktívniť preteky. Takže 
deti sa nám na chvíľku stratia 
z dohľadu a pobežia i lesíkom 
nad Salašom.

No ako posledné, na podnet 
rodičov z minulého roku sme 
sa rozhodli pripraviť ešte dve 
trasy aj pre tých, ktorý neprí-
du len na gulášik či špekáčiky, 
ale budú si chcieť tiež zmerať 
svoje sily v kategórii mužov                
a žien (od 13 do 99 rokov). Sme 
zvedaví, či ste to mysleli minu-
lý rok vážne.

10.00 hod.: Začiatok registrácie
11.00 hod.: OSA 1 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
11.00 hod.: OSA 2 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
12.00 hod.: OSA 3 (najskôr dievčatá, potom chlapci)
12.30 hod.: OSA 4 (najskôr dievčatá, potom chlapci)                      
13.00 hod.: FINÁLOVÉ BEHY DETÍ 
13.30 hod.: SALAŠNÍCKY RÝCHLOŠĽAP
                    (preteky pre všetkých nad 12 rokov) 
14.00 hod.: VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV PRETEKU
14.30 hod.: OSA - GULÁŠ A SLANINA PÁRTY

Deti, vezmite svojich rodičov a príďte si spolu zašportovať. 
Zopár špekáčikov a gulášik zabezpečíme, no v prípade hladu
si prineste svoju slaninku, zemiak...
 
OSA TEAM sa na vás všetkých teší.
Adrián Gazdík

OSA Beh salašmi - 13. júna 2015 - harmonogram preteku:

Túto pamätnú vetu bolo po-
čuť v sobotu 16. mája veľakrát  
z úst účastníkov Novodubnic-
kej 25-ky Ivana Markoviča, 
pre ktorých Klub slovenských 
turistov  Kolačín pripravil už     
33. ročník turistického podu-
jatia  ukrývajúceho v svojom 

názve meno popularizátora tu-
ristiky z Novej Dubnice, ktorý 
tradíciu tohto podujatia založil 
a k odkazu ktorého sa turisti     
z Kolačína hrdo hlásia.

Počasie bolo naozaj vymod-
lené, a tak si 196 turistov a 15 
cyklistov  mohlo naplno vy-

chutnať prekrásne výhľady, 
ktoré sľubovali  organizá-
tori. Trasy boli pripravené 
tak, aby ponúkli to najkrajšie                       
a najlepšie, čo máme v okolí 
nášho mesta. Usporiadatelia 
sa poučili z chýb, ktorých sa 
v minulosti dopustili, o čom 
svedčili pochvalné slová  na 
adresu značenia v cieli. Po 
krásne prežitom dni v kruhu 
priateľov či rodiny  padol vhod 
guláš a možnosť občerstviť sa 
v Hostinci na Lúčkach. V cieli 
si účastníci vyzdvihli účast-
nícky list a mohli si zakúpiť 
aj pohľadnice z Kolačína. Or-
ganizátori pozorne zbierali 
postrehy a námety pre budúci 
ročník.  Hoci sa podujatie ne-
radí medzi najväčšie počtom 
účastníkov, myslím si, že tu-
risti z Kolačína môžu byť spo-
kojní.  Novodubnická 25-ka  
má svoju tradíciu a osobitú, 
takmer až rodinnú atmosféru, 
pre ktorú  je obľúbeným podu-

jatím nielen obyvateľov Novej 
Dubnice a Kolačína. 

Viac o podujatí spolu s foto-
grafi ami nájdete na faceboo-
kovej alebo webovej stránke 
KST Kolačín.

Úspešné preteky
V sobotu 16. mája sa ko-

nalo aj krajské kolo pretekov 
turistickej zdatnosti v Košeci.  
Dievčatá i chlapci, dorastenci, 
ženy i muži vo farbách  Klubu 
slovenských turistov Kolačín  
si počínali naozaj skvelo.  Tri-
násť pretekárov si domov od-
nieslo šesť prvých a tri tretie 
miesta a postup na Majstrov-
stvá Slovenska v PTZ, ktoré 
sa budú konať začiatkom júla 
v Košickej Belej. Veríme, že 
sa našim pretekárom bude da-
riť rovnako dobre a budú šíriť 
dobré meno klubu. Držte nám 
palce!
 
-sk-

Skončila sa halová sezóna       
v pozemnom hokeji. Počas tej- 
to sezóny mal klub HC - Nová 
Dubnica hlavne v detských ka-
tegóriách výrazné zastúpenie.   
V kategórií prípravka sme mali 
v súťaži prihlásené dve druž-
stvá, taktiež sme sa prihlásili  do 
kategórií žiakov a dorasteniek. 
Najviac odohraných zápasov 
mali prípravkári - nakoľko sa po 
všetkých zápasoch konalo play-
-off,  z ktorého sme vyšli ako 
víťazi!

Dievčatá mali na 1. mies-
to, no nezúčastnili sa jedného 
kola, nakoľko v daný termín 
sme boli na turnaji v Poznani                                     
a Slovenský zväz pozemného 
hokeja nám zápasy skontumo-
val. Počas halovej sezóny sme 
sa zúčastnili aj poľského tur-
naja v meste POZNAŇ. Tohto 
turnaja sa zúčastňujeme pravi-
delne už asi sedem rokov. Tento 
rok sme sa už druhýkrát vybrali 
na turnaj s dvoma družstvami - 
jedno družstvo prípravka a dru-
hé dievčatá.                              

Prípravkári skončili počas 
štvordňového turnaja  zo  16 
družstiev  na veľmi peknom 
7. mieste. Minulý rok skončili 
zo 16 družstiev na 15. mieste. 
Dievčatá nám robili veľkú rado-
sť na tomto turnaji. Zúčastnili 
sme sa turnaja, kde boli samí  
chlapci - ročník 1998 a  naše 

dievčatá sú ročník 2000. Dievča-
tá na tomto turnaji, kde bolo  
celkovo osem chlapčenských 
družstiev, napokon skončili na 
peknom 3. mieste.                                               

Nakoľko skončila halová se-
zóna a začala sa nám už vonka-
jšia jarná súťaž, tak ešte jedno 
veľké pochválenie našich úspeš-
ných dievčat. Naše dievčatá sa 
v kategórií starších žiačok už 
druhý rok zúčastňujú aj českej 
ligy. Napriek náročnosti, naše 
dievčatá vedú českú tabuľku. 
Držme našim dievčatám palce, 
aby sa stali majsterkami českej 
ligy!!!!

Konečné výsledky halovej 
súťaže a sezóny:

Žiaci: 3. miesto/ zo 6 družstiev / 
HC Nová Dubnica
Dorastenky: 2. miesto/ zo 4 
družstiev/  HC Nová Dubnica 
Prípravka: 1. miesto a majstri 
SR / HC Nová Dubnica ,,A,,/               
6. miesto HC Nová Dubnica ,,B,,

Chceli by sme touto cestou 
pogratulovať našim nižšie 
uvedeným majstrom SR: 
Dário Wijnands, Maťka Rodová, 
Maťko Szabo, Jakubko Szabo, 
Miško Kubaščík, Nataška Dra-
ková, Matejko Letko.

Jana Uherková

Vážené dámy, vážení páni, športoví priatelia,

srdečne vás pozývame na IX. ročník medzinárodného futbalo-
vého turnaja prípraviek ku dňu MDD o pohár primátora mesta 
Nová Dubnica, pre ročník 2006 a mladší, ktorý sa uskutoční v so-
botu 30. mája 2015 od 9. hodiny na hlavnom štadióne MFK Nová 
Dubnica. Predpokladaný koniec turnaja je o 16. hodine.

FC BANÍK Horná Nitra / MŠK Považská Bystrica / FC Nitra / ŠK 
Kysucké Nové Mesto / MFK Vítkovice / SFM Senec /

MFK Dubnica nad Váhom / FK SLOVAN Levice /
PFK Piešťany / FC JUVENTUS Žilina / AS Trenčín /

ČSFA Malacky / FK DUKLA Banská Bystrica /
MFK Ružomberok / ŠK SLOVAN Bratislava /

FC PETRŽALKA Bratislava / FK INTER Bratislava /
FA Bratislava / FKM KARLOVÁ VES Bratislava /

FK SPARTAK Bánovce / FK Uherský Brod /
FC ELSEREMO Brumov / ŠK MORAVSKÁ SLÁVIA Brno

Veríme, že naše pozvanie prijmete
a už dnes sa tešíme na vašu účasť!

Prehľad výsledkov z Novodubnickej latky - 24. apríla 2015:

Prehľad výsledkov
Celomestských plaveckých pretekov

v Novej Dubnici - 31. marca 2015:

Zúčastnené mužstvá:

MFK Nová Dubnica

takto to vidíme my...

POZVÁNKA

Účastníci Novodubnickej 25-ky. 

 
Kategória 
dievčatá 

 

 
1. miesto 

 
2. miesto 

 
3. miesto 

dievčatá 5. ročník Margaréta 
Vráblová (SZŠ) 

Eliška Klčová 
(SŠJB) 

Natália Hrubošová 
(ZŠJK) 

dievčatá 6. ročník Lucia Mauerová 
(ZŠJK) 

Simona Kočkovská 
(ZŠJK) 

Eva Božíková 
(SŠJB) 

dievčatá 7. ročník Mária Terézia 
Dzurková  (ZŠJK) 

Karolína 
Zicháčková 

(ZŠJK) 

Maruška 
Jánošíková (SZŠ) 

dievčatá 8. ročník Anna Štroffeková 
(SZŠ) 

Nicol Pémová 
(ZŠJK) 

Darina Gáborová 
(ZŠJK) 

dievčatá 9. ročník Nina Kopčanová 
(ZŠJK) 

Monika 
Chovancová 

(ZŠJK) 

 

 
Kategória chlapci 

 

   

chlapci 5. ročník Patrik Olaš (ZŠJK) Michal Mikulík 
(ZŠJK) 

Adrián Kaštíl 
(SZŠ) 

chlapci 6. ročník Jakub Peceň 
(SŠJB) 

Jakub Pecuš 
(ZŠJK) 

Denis Matejčík 
(ZŠJK) 

chlapci 7. ročník Jakub Dzurko 
(ZŠJK) 

Dušan Antala 
(ZŠJK) 

Adam Štěrba 
(ZŠJK) 

chlapci 8. ročník Viliam Krajčovič 
(SZŠ) 

Šimon Bajo 
(SŠJB) 

Kristián Baričák 
(SŠJB) 

chlapci 9. ročník Miroslav Dubnička 
(SŠJB) 

Jakub Držík 
(ZŠJK) 

Ľuboš Barták  
(ZŠJK) 

Kategória 1. miesto 2. miesto 3.  miesto 
Kategória I. CH Patrik Kulíšek 

(Slavičín) 
Adam Číž 
(Slavičín) 

Jakub Pecuš 
(ZŠ J. Kráľa) 

Kategória I. D Kateřina Dědková 
(Slavičín) 

Timea Drieniková 
(ZŠ J. Kráľa) 

Lucia Mauerová 
(ZŠ J. Kráľa) 

Kategória II. CH Lukáš Kapusník 
(ZŠ J. Kráľa) 

Martin Huťa 
(Slavičín) 

Jakub Dzurko 
(ZŠ J.Kráľa) 

Kategória II. D Amy Van Brecht 
(ZŠ J. Kráľa) 

Kvetoslava 
Vojtechová 

(SŠ J. Bosca) 

Janka Gagová 
( ZŠ J. Kráľa) 

Kategória III. CH Marek Beláň 
(SŠ J. Bosca) 

Stanislav Moško 
(SŠ J. Bosca) 

Lukáš Galovič 
(ZŠ J. Kráľa) 

Kategória III. D Klára Šajbenová 
(SŠ J. Bosca) 

Katarína Tóthová 
(SŠ J. Bosca) 

 

Kategória IV. CH Michal Černý 
(Slavičín) 

Milan Tinka 
(ZŠ J. Kráľa) 

Adam Garaj 
(ZŠ J. Kráľa) 

Kategória IV. D Nikola Maňasová 
(Slavičín) 

Alžbeta 
Kubaščíková 
(ZŠ J. Kráľa) 

Simona Zlochová 
(ZŠ J. Kráľa) 


