
Nový kamerový systém
Mesto získalo dotáciu na modernizáciu kamerového systému.
Viac na strane 2.

O jablko Novej Dubnice 
V októbri sme tradične hľadali najkrajšie jablko Novej Dubnice.
Prečítajte si na strane 5.

Nová Dubnica na jeseň
Ako naše mesto ožilo počas tohtoročnej jesene – fotoreportáž.
Pozrite si na strane 3.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Základná umelecká škola Šte-
fana Baláža v Novej Dubnici 
nebola vždy umeleckou ško-
lou. Väčšina obyvateľov mesta 
si ju pamätá ako 1. základnú 
školu, ktorej história siaha 
takmer 60 rokov dozadu.  Deti 
v Novej Dubnici vtedy dos- 
tali krásne, nové priestory 
pre svoje vzdelávanie. Písal 
sa rok 1956 a už o necelé dva 
roky sa školu navštevovalo 
375 žiakov. 

Budova 1. základnej školy 
bola postavená podľa projektu 
národného umelca Ing. arch. 
Jířího Krohu. Za tých 50 ro-
kov fungovania už má budova 
súčasnej ZUŠ čo to za sebou. 
Aby sa zachovala pamiatka        
1. základnej školy, ale najmä 

aby bola budova funkčná aj 
pre ďalšie generácie, pristúpilo 
mesto v roku 2012 k rekonštruk-
cii hlavnej budovy a v roku 2015 
k rekonštrukcii krčku a telo-
cvične. 

Z výjazdového zasadnutia 
vlády, ktoré sa uskutočnilo             
v Trenčíne v marci tohto roku, 
boli mestu Nová Dubnica pri-
delené fi nančné prostriedky na 
obnovu strechy Základnej ume-
leckej školy, a to konkrétne časti 
na prepojovacom krčku medzi 
hlavnou budovou a telocvičňou. 
Mesto dofi nancovalo zvyšných 
5% a na tomto úseku sa tak 
mohla položiť nová strecha. 

Už v júlovom čísle Novodub-
nických zvestí sme informovali 
o tom, že v rozpočte mesta na 
tento rok sú vyčlenené fi nančné 

prostriedky aj na rekonštruk-
ciu ďalších priestorov. Od roku 
2007, kedy bola 1. základná 
škola zatvorená, nebola telo-
cvičňa v prevádzke. Budova sa 

nevykurovala a vplyv počasia 
a najmä času, na nej zanechal 
značné škody. Netiekla voda 
ani sprchy nefungovali, kúrenie 
bolo poškodené. Budova bola 
znehodnotená, čím sa zvýšila 
aj investičná náročnosť opráv. 
Mesto preto muselo vyčleniť  
zhruba 50 tisíc eur na rekon-
štrukciu sociálnych zariadení, 
vybudovanie nového kúrenia    
v telocvični, vymaľovanie šatní 
a telocvične a montáže nového 
osvetlenia. 

Ukončenie všetkých prác je 
plánované na koniec novem-
bra 2015. Od polovice januára 
bude potom zrekonštruovaná 
telocvičňa k dispozícii potre-
bám Základnej umeleckej školy, 
Centra voľného času a navyše 
aj verejnosti. Po dohode s riadi-
teľkou ZUŠ si bude môcť každý 
telocvičňu za poplatok prenajať 
a využívať ju tak na svoje voľno-
časové aktivity. 

-ks-

Nová strecha a zrekonštruovaná 
telocvičňa v našej ZUŠ-ke

Nová tvár
pre kino Panorex

Mestský úrad Nová Dubnica oznamuje občanom, podnika-
teľom a spoločnostiam,  že k 1. januáru 2016 bude zrušený 
bežný účet mesta vedený v Prima banke Slovensko, a.s., číslo 
účtu 4408752001/5600. 
Pre zasielanie platieb dane z nehnuteľnosti, prenájmov             
a ostatných úhrad bude od 1. januára 2016 platný účet ve-
dený v Československej obchodnej banke, a.s., číslo účtu: 
4021462456/7500, IBAN: SK 25 7500 0000 0040 2146 2456. 

ZMENA ČÍSLA ÚČTU MESTA!

V tomto roku sa rekonštruoval krčok medzi telovičňou a hlavnou budovou.

Na žiakov budú čakať aj nové sprchy. 

Mnohí obyvatelia Novej 
Dubnice – najmä tí starší – 
si určite pamätajú na časy, 
kedy kino Panorex bývalo 
výrazným strediskom kul-
túry a priestorom, kde sa 
dali vidieť dobré fi lmy. Kino 
bolo vlastne miestom, kde sa 
stretával celý región a nie-
čo z jeho predošlej slávy by 
mu mesto opäť chcelo vrátiť 
späť. 

Mesto Nová Dubnica                 
v súčasnosti spracúva projek-
tovú dokumentáciu na zníže-
nie energetickej náročnosti 
práve na objekte bývalého 
kina Panorex. Dokumentácia 
sa pripravuje pre žiadosť o ne-
návratný fi nančný prostriedok 
z Ministerstva životného pro-
stredia Slovenskej republiky, 
ktorá sa podáva na prelome 
rokov 2015 a 2016. Mesto má 
v pláne zatepliť celú budovu, 
čo znamená vymeniť sklenené 

výplne, vymeniť celú strechu 
sály kina Panorex s tepelný-
mi izoláciami a úpravu fasády. 
Rekonštrukcia je plánovaná 
tak, aby sa len vynovila pôvod-
ná architektúra Jiřího Krohu. 
Nebudú pridané teda žiadne 
moderné prvky a pôvodná 
štruktúra tak bude zachovaná. 

Nakoľko tento program 
poskytuje fi nančné prostried-
ky len na zateplenie budovy, 
rekonštrukcia sa nebude tý-
kať jej vnútornej časti. Avšak           
v prípade, že mestu budú pri-
delené zdroje na zateplenie, 
mesto Nová Dubnica vyčlení 
z rozpočtu prostriedky aj na 
vnútornú rekonštrukciu sály 
tak,  aby objekt Panorexu dos- 
tal novú tvár nielen z vonku, 
ale aj zvnútra, ale najmä aby 
sa funkčnosť v objekte zmenila 
na malú javiskovú formu. 

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Mesto zmodernizovalo 
kamerový systém

Všetko o miestnych 
daniach a poplatkoch

Na námestí vyrástla búdka ako z rozprávky

Zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva
V priebehu roku 2015 sme     

v snahe zefektívniť a moderni-
zovať  mestský kamerový sys-
tém v meste Nová Dubnica po-
dali žiadosť na Obvodný úrad   
v Trenčíne o poskytnutie dotá-
cie zo štátneho rozpočtu SR na 
zabezpečenie úloh prevencie 
kriminality. Zo štátneho roz-
počtu SR nám bola poskytnutá 
dotácia vo výške 5 000 €.  Dotá-
cia bola použitá na modernizá-
ciu kamerového záznamového 
zariadenia DVR a prechod z 
analógového na digitálny,  čím 
došlo ku kvalitnejšiemu za-
znamenávaniu kamerovaných 
priestorov na všetkých ka-
merách  mestského kamero-
vého systému, ako i možnosť 
uloženia vačšieho objemu dát 
na pamäťové médiá.  Zároveň 
bola zakúpená digitálna kame-
ra, ktorá je nainštalovaná  na 
ulici  Jilemnického oproti MŠ  
na stĺpe verejného osvetlenia. 

Táto nám pomôže monitorovať 
príjazdovú komunikáciu do 
centra mesta z Dlhých dielov.  
V súčasností mestský kamero-
vý systém tvorí osem otočných 
a osem statických kamier. Po-
čas dňa obsluhujú kamerový 
monitorovací systém prísluš-
níci mestskej polície, v noč-
ných hodinách štyria pracov-
níci chránenej dielne. Vďaka 
kamerám môžeme 24 hodín 
denne monitorovať takmer 
85% širšieho okolia centra 
mesta. 

Pavol Šimák
náčelník mestskej polície

Tento projekt bol fi nančne 
podporený Radou vlády Slo-
venskej republiky pre preven-
ciu kriminality.

Na novembrovom mestskom 
zastupiteľstve predložilo vede-
nie mesta Nová Dubnica návrh 
zmeny všeobecného záväzného 
nariadenia o miestnych daniach 
a poplatkoch, dôsledkom ktoré-
ho dochádza k zvýšeniu sadz-
by dane na priemyselné parky                
a zároveň na rodinné domy                                                      
a byty. 

Keďže dochádza k zvýšeniu   
sadzby dane za priemyselné parky, 
dotkne sa to aj bytov. Uvedomuje-
me si zaťaženie jednotlivých rodín, 
preto sme pristúpili ku kompro-
misu a toto zvýšenie sadzby dane 
budeme kompenzovať vo výške 
poplatku za komunálny odpad. 
Ten sa bude oproti minulému roku 
znižovať minimálne o 1 € na obča-
na. Obyvatelia nad 70 rokov mali 
doteraz pri komunálnom odpade 
nárok na hromadnú úľavu 30%. Od 
nového roka budú mať všetci oby-
vatelia, ktorí dovŕšili dôchodkový 
vek – čiže 62 rokov a viac – nárok 
na úľavu vo výške 20%.

Čo to v skutočnosti
znamená?

Vysvetlime si to na príklade 62 roč-
ného Jozefa. Jozef doteraz platil 
ročne 29 € za komunálny odpad. 
Po novom už bude platiť minimál-
ne o 1 € menej, teda približne 28 €. 
Vďaka 20% úľave bude mať popla-
tok za komunálny odpad 22,40 €. 
V konečnom dôsledku tak vzniká 
úspora na jedného občana 6,60 € 
za komunálny odpad. Pokiaľ žijú 
v domácnosti dvaja dôchodcovia, 
vzniká úspora viac ako 13 €.

Zvýšenie sadzby dane na byty 
pri výmere 70 m² obytnej plochy sa 
zvýši o 3,50 €. Čiže celková úspora 
na daniach a komunálnom odpa-
de bude približne 10 € za rok. Pri 
obytných plochách s väčšou výme-
rou (rodinné domy) sa zvýšenie 
sadzby dane nijakým významným 
spôsobom ich obyvateľov nedot- 
kne.

Aj po zvýšení sadzby dane na 
priemyselné parky bude mať mes-
to Nová Dubnica stále najnižšiu 
sadzbu daní z okolitých miest.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

V októbri tohto roku nechalo 
mesto Nová Dubnica posta-
viť na námestí drevenú búd-
ku, ktorá má slúžiť najmä 
potrebám mesta pri rôznych 
spoločenských  a kultúrnych 
akciách. 

Jedným zo zámerov pri 
stavaní búdky bol už tradičný 
výdaj vianočnej kapustnice                                                   
a druhým, aby mesto malo 
svoje vlastné priestory na pre-
daj občerstvenia počas vianoč-

ných sviatkov. Drevený stánok 
budem okrem toho počas urči-
tých mesiacov v roku k dispo-
zícii na prenájom miestnym 
podnikateľom. 

Mesto nevylučuje, že v budú-                                                                        
cnosti pribudnú aj ďalšie dre-
vené stánky, v tejto chvíli však 
ráta len s jedným. Drevenú 
búdku na objednávku posta-
vila spoločnosť EURODOM 
Kolačín.

-ks-

Dňa 4. novembra 2015 sa         
v zasadačke kultúrneho 
domu v mestskej časti Kola-
čín uskutočnilo zasadnutie 
poslancov mestského zastu-
piteľstva, počas ktorého po-
slanci prerokovali 32 bodov 
programu. 

Zmena sadzby miestnych 
daní

Prednostka mesta predloži-
la návrh zmeny VZN o miest-
nych daniach na území mesta 
Nová Dubnica. Návrh obsaho-
val nasledujúce zmeny: Daň zo 
stavby sa zvyšuje o 0,50 €/m² 
za všetky priemyselné stavby, 
stavby na pôdohospodársku 
funkciu, skleníky, stavby na 
ostatné podnikanie a zárobko-
vú činnosť a pod. Zvýšenie sa 
týka i dane za rodinné domy, 
byty a nebytové priestory,          
u ktorých je daň zvýšená o 0,05 
€/m². Primátor vysvetlil, že čo 
sa týka bytov v Novej Dubni-
ci, ich priemerná plocha je 65 
m². Zvýšenie o 0,05 €/m² pred-
stavuje priemerné navýšenie                                  
u jednej rodiny o 3,25 € za rok. 
V prípade rodinných domov, 
kde je priemerná zastavaná 
plocha 170 m² toto navýšenie 
predstavuje 8,50 €. Kompen-
zuje sa to poplatkom za komu-
nálny odpad, kde sa poplatok 
zníži minimálne o 1 € na osobu 

za rok. Dôchodcom nad 62 ro-
kov sa bude poskytovať zľava 
vo výške 20% z výšky poplat-
ku za komunálny odpad, čo 
predstavuje úsporu 5,60 € na 
osobu za rok. Zákon o daniach 
defi nuje, že rozdiel medzi mi-
nimálnou a maximálnou sad-
zbou daňou nemôže byť viac 
ako desať násobok. Minulý 
rok sa musela kvôli legislatíve 
znížiť daň z nehnuteľností pri                                                                   
priemyselných objektoch. 
Tento rok mesto chce vrátiť 
daň späť, pretože cena za m² 
pri priemyselných objektov 
bola   doposiaľ   2  €/m².  Práve 
zvýšením daní z priemysel-
ných objektov vyberie mesto 
do svojho rozpočtu približne 
40 000 €.

Zmena VZN
V piatom bode programu 

predložila prednostka návrh 
na zmenu VZN o prideľovaní 
nájomných bytov. Vysvetlila, 
že zmena vyplynula zo situ-
ácie, ktorá nastala tento rok. 
Pri prvom nájomnom byto-
vom dome sa nájomcovia žre-
bovali. Nastala situácia, keď 
jedna nájomkyňa ochorela                                             
a bola nútená byt vypovedať. 
Schválené VZN hovorí o tom, 
že ďalší nájomca musí byť vy-
žrebovaný alebo MsZ môže 
schváliť nájomcu. Bolo nutné  

v tomto prípade doplniť do 
VZN tri spôsoby prideľovania 
nájomných bytov. Návrh na 
zmenu VZN je preto nasledov-
ný: Prideľovanie nájomných 
bytov sa uskutočňuje žrebova-
ním, prijatím uznesenia MsZ 
alebo rozhodnutím primátora 
mesta. Žrebovanie sa usku-
točňuje v prípade, že je počet 
uchádzačov vyšší ako počet 
nájomných bytov a spravi-
dla len pri prvom prideľovaní 
nájomných bytov. V prípade 
uvoľnenia nájomného bytu je 
možné prideliť voľný nájom-
ný byt uchádzačovi, ktorý bol 
zaradený do zoznamu uchá-
dzačov a splnil podmienky 
podľa zákona č. 443/2010 Z. z.                                                                  
v znení neskorších predpisov. 
O pridelení uvoľneného nájom-
ného bytu rozhoduje primátor 
mesta na základe odporúčania 
Sociálno-zdravotno-bytovej 
komisie. Primátor mesta nie je 
viazaný odporúčaním komisie. 
MsZ jednomyseľne schválilo 
návrh na zmenu VZN mesta 
Nová Dubnica o prideľovaní 
nájomných bytov.

Poslanci rokovali
o Územnom pláne mesta
Územný plán mesta Nová 
Dubnica obstarávaný v rokoch 
2010 až 2012 bol schválený 
v decembri 2012 uznesením 

mestského zastupiteľstva 
Nová Dubnica č. 132. Vedenie 
mesta v šiestom bode progra-
mu MsZ predložilo návrh na 
doplnenie aktuálneho ÚPN. 
Obstaranie zmien a doplnkov 
platnej územnoplánovacej 
dokumentácie mesta vzniklo 
ako potreba korigovať pôvod-
ne stanovené a iniciovať nové 
rozvojové procesy sociálneho 
a hospodárskeho rozvoja. Ako 
primátor mesta vysvetlil, je 
dôležité si uvedomiť, že zme-
na ÚPN sa neviaže len na 
jednu náležitosť, ale na viac 
vecí, ktoré sa týmto plánom 
menia. Môže to mať vplyv na 
dokončenie plánovaných vecí 
z časového hľadiska. Po rozsia-
hlej diskusii zo strany občanov        
a poslancov mestského zastu-
piteľstva, poslanci nakoniec 
schválili návrh na uznesenie 
Územného plánu mesta Nová 
Dubnica – zmeny a doplnky 
č.1.

Na záver primátor všetkým 
prítomným poďakoval za účasť 
a rokovanie mestského zastu-
piteľstva ukončil. 

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

-ks-

Mesto Nová Dubnica zverejňuje zámer o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj motorového vozidla Hy-
undai Sonata, rok výroby 2007.

Požadovaná minimálna cenová ponuka je 1 000 €.

Predkladanie cenových ponúk: do 4. decembra 2015 do            
12.00 hod. na Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dub-
nica. Obálku označte „Cenová ponuka na predaj motorového vo-
zidla – neotvárať“.

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

Mesto  Nová Dubnica  vyhlasuje súťaž  o  najvhod-
nejší  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 
bytu je 62 m²  plus  prislúchajúci  podiel  z  pozemku pod 
stavbou a na spoločných častiach a zariadeniach domu. 

Navrhovateľ musí predložiť návrh na uzavretie kúp-
nej zmluvy. Celková minimálna požadovaná cena  je     
29 580 €. Podmienkou súťaže je zloženie fi nančnej zá-
bezpeky vo výške  2 958 €. 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené 
na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta 
www.novadubnica.sk a tiež sa nachádzajú v sídle vyhla-
sovateľa.

Mesto Nová Dubnica ako správca dane z nehnuteľnos-
tí a poplatku za komunálny odpad sa týmto obracia na 
občanov, ktorí v lehote splatnosti  zabudli na svoje po-
vinnosti a doposiaľ neuhradili daň z nehnuteľností, aby 
tak urobili v čo najkratšom  čase. Daň z nehnuteľností  
bola splatná 30. septembra 2015 a termín na zapla-
tenie  poplatku  za komunálny odpad uplynul 31. ok-
tóbra 2015.

Tým občanom, ktorí  doposiaľ neuhradili  daň a popla-
tok  za komunálny odpad, je v súčasnom období zasie-
laná výzva na úhradu nedoplatkov. Ak ani po zaslaní 
výzvy nedôjde k úhrade nedoplatkov, mesto pristúpi 
k vymáhaniu exekučným konaním, pričom vymáhaná 
suma sa navýši o nie malé trovy konania.

Mesto Nová Dubnica zverejňuje zámer o najvhodnejší návrh na 
uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj paketovacieho lisu EKO-
PACK 50.

Požadovaná minimálna cenová ponuka je 3 000 €.

Predkladanie cenových ponúk: do 4. decembra 2015 do             
12.00 hod. na Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dub-
nica. Obálku označte „Cenová ponuka na predaj lisu – neotvá-
rať“.

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

ODPREDAJ MAJETKU MsÚ

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

UPOZORŇUJEME

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

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

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

Bližšie informácie: Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové 
oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 kl. 134 a na internetovej 
stránke www.novadubnica.sk. Podmienky nájmu a obhliadku si 
môžete dohodnúť na 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)

Súčasný kamerový systém sa mesto rozhodlo zmodernizovať.

Tento rok vás privítame v novom predajnom stánku.



3ŽIVOTNÉ PROSTREDIEwww.novadubnica.sk

Povinné čítanie poriadneho Novodubničana  
- časť prvá: Odpadové minimum Nová Dubnica na jeseň
Myslím, že môžeme povedať, 
že v našom meste je triede-
nie odpadov v domácnosti-
ach bežnou realitou. Často 
však, či už z nedbalosti, 
alebo len pre nedostatok in-
formácií, nie všetci triedime 
všetko, čo sa dá.
 
Pozrime sa spolu krátko na 
najčastejšie chyby v triedení 
odpadov:

1. Čo sa zmestí, vložme do 
kontajnera!

Kontajnerové stojisko ne-             
slúži na ukladanie akých-
koľvek odpadov k nádobám. 
Všetko treba vkladať do nádob 
(kartónové krabice poskladať, 
poskákať a dať do kontajnera 
na papier, polystyrén polámať 
a umiestniť do kontajnera na 
plasty).

 
2. Kontajner nie je vianočný 
stromček, „ozdoby“ naň ne-
vešajme!

Vyložením nepotrebného 
šatstva alebo starého chle-
ba chcú určite mnohí naši 
susedia pomôcť núdznym, 
alebo drobnochovateľom hos-
podárskych zvierat. Je však 
treba povedať, že vo väčšine 
prípadov ostáva oblečenie 
porozhadzované a často aj 
zmoknuté týždne v okolí sto-

jiska, vandali povešané vrecká 
so starým pečivom roztrhajú                    
a rozmočeným chlebom často 
„nakŕmime“ miestne hlodav-
ce! O účelnom upotrebení sa 
nedá vôbec hovoriť.

Ak odovzdáme šatstvo pria- 
mo na zbernom dvore, alebo 
umiestnime do špeciálnych 
kontajnerov (pri kostole na 
Gorkého ulici, alebo na parko-
visku pri mestskej plavárni), 
dostane sa priamo do charita-
tívnej organizácie.

Na odovzdávanie suchých 
zvyškov chleba a pečiva si 
musí každý nájsť svoju „cestič-
ku“, nakoľko v meste kuchyn-
ský odpad zatiaľ netriedime, 
ale ku kontajnerom tieto staré 
potraviny v každom prípade 
nepatria.

3. Triafa nás šľak pri pohľade 
na špinavé stojiská na kon-
tajnery? Nakladajme správ-
ne s objemným odpadom!

To, čo sa do nádob (pre svo-
ju hmotnosť alebo veľké roz-
mery) nedá umiestniť, je tzv. 
objemným odpadom. Patrí buď 
na zberný dvor, alebo s jeho vy-
ložením počkáme na termíny 
jarného alebo jesenného zvozu 
objemného odpadu. Ukladanie 
odpadu ku kontajnerom mimo 
týchto zvozov je priestupkom 
a okrem toho sú tieto odpady 

často porozhadzované ne-
prispôsobivými ľuďmi, môžu 
zmoknúť a výsledkom je ne-
pekné zapáchajúce stojisko 
plné neporiadku. Myslime 
aj na to, že stojiská sú často 
umiestnené pomerne blízko 
okien našich susedov, preto 
ich zachovajme čisté!

4. Zlepšime sa v triedení! 
Vyhodenie dvoch PET fl iaš 
za týždeň nie je triedenie 
plastov!

Papier, plasty, sklo, tetra-
paky a kovové obaly už triedi 
väčšina obyvateľov, no často 
nie  sme dôslední a vytrieďu-
jeme len zlomok z toho, čo by 
sme mohli recyklovať. Trieď-
me dôkladne! Do plastov pat- 
ria aj všetky igelity, fľaše zo 
šampónov, aviváží, čistiacich 
prostriedkov, plastové obaly 
z mäsa, ostatných potravín, 
jogurtové kelímky. Do papiera 
patria všetky papieriky z do-
mácnosti – aj menšie. Môžu 
byť aj papierové obrúsky                                                    
z utierania rúk, vreckovky 
a pod. – soplík je voda, keď 
uschne, neexistuje! Kovové 
obaly sú všetky materiály ob-
sahujúce vrstvu kovu – ple-
chovky, konzervy, obaly z paš-
tét, viečka z jogurtov, alobal                                     
z pečenia či čokolád. Tetrapa-
ky, napríklad krabicové obaly 

z mlieka či džúsov, triedime 
buď do kontajnera na tetrapa-
ky, alebo ak taký nemáme, tak 
do kontajnera na plasty. Zvyš-
kového komunálneho odpadu 
v prípade dobrého triedenia 
ostáva aj vo väčšej rodine len 
málo.

5. Využime služby zberného 
dvora!

Súčasťou nášho poplatku za 
odpady sú aj služby poskytova-
né zberným dvorom. Môžeme 
tu bezplatne odovzdať takmer 
všetky druhy odpadov, kto-
ré obyvateľom ako fyzickým 
osobám vznikajú. Jedinou 
podmienkou je priviezť odpad 
roztriedený podľa druhov, aby 
mohol byť bez zbytočných 
prieťahov spojených s jeho 
dotrieďovaním umiestnený do 
kontajnerov, ktoré sú násled-
ne odvážané odberateľom na 
recykláciu. Ale o tom bude už 
iný príbeh.

Ak ste sa dostali pri čítaní 
až po tento riadok, vyhrávate 
cieľovú prémiu! (Odmenu si 
môžete vyzdvihnúť na oddele-
ní životného prostredia MsÚ).
   
Oddelenie život. prostredia

ĎAKUJEME - ODDELENIE ŽP

FOTOREPORTÁŽ

Každoročne  zabezpečuje-
me v našom meste na jar      
a na jeseň odvoz objemných 
odpadov a konárov od rodin-
ných domov a odvoz objem-
ných odpadov od bytových 
domov. 

V tomto roku  sme začali  
12. októbra  odvozom objem-
ného odpadu z IBV Miklovky   
a Kolačína, pokračovali sme 
19. októbra odvozom konárov 
od rodinných domov a násled-
ne aj od záhradkárskych osád. 
Naše aktivity sme vystupňo-
vali 5. a 6. novembra odvozom 
odpadu od garáží  a zavŕšili 
odvozom objemného odpadu 
od bytových domov v dňoch    
9. – 13. novembra. 

Obyvateľov rodinných do-
mov chválime, odpad mali 
pekne poukladaný, množ-
stvo odpadu bolo primerané, 
vďaka čomu odvoz a následné 
roztriedenie odpadu prebehlo 
bez problémov. Konáre boli 
takisto plynulo presunuté 
odberateľovi. O niečo horšie 
to vyzeralo pri odvoze objem-
ných odpadov od bytových 
domov. Ešte bude asi pár ro-
kov trvať, kým sa naučíme, 
že chladničky či televízory ku 
kontajnerom naozaj nepatria  
- všetok elektroodpad sa  na 
zberný dvor dostal rozobratý, 
rozbitý, takže podstata oddele-
ného zberu elektroodpadu sa 
nám stratila – nezabránili sme 
úniku nebezpečných látok 
do ovzdušia či pôdy. V našom 
meste platí, že treba doviezť 
elektroodpad na zberný dvor 
– vtedy vieme, že sme urobili 

všetko pre to, aby sa s nebez-
pečným odpadom nakladalo 
bezpečne a v súlade so záko-
nom  o odpadoch. To isté platí 
o použitých farbách, obaloch 
z chemikálií či autobatériách.  
Takisto je škoda, že okolo 
kontajnerov na mnohých sto-
jiskách bolo porozhadzované 
množstvo drobných odpadov, 
ktoré mohli byť umiestnené 
do niektorého z kontajnerov. 

Všeobecne však môžeme 
povedať, že väčšina Novo-
dubničanov si už pravidlá na-
kladania s odpadmi zobrala 
za svoje, treba ešte trochu 
precvičiť tých odolávajúcich            
a zaškoliť novoprisťahova-
ných.

Veríme, že sa nám to spo-
ločnými silami podarí a Nová 
Dubnica bude žiariť čistotou    
a poriadkom – teda ak sa po-
darí  dokončiť rekonštrukciu 
tepelných rozvodov a vrátiť 
mestu pôvodnú tvár. 
 
P. S.: Zabudla som poďakovať 
aj pracovníkom, ktorí zvážali 
tieto odpady a dotrieďovali ich 
na zbernom dvore – spoluprá-
ca medzi vývozcom odpadu, 
spoločnosťou TEKOS Nová 
Dubnica s.r.o. a zberným 
dvorom naberá na obrátkach, 
pracovníci vývozcu  precízne 
nakladali a rozdeľovali objem-
ný odpad, čím výrazne prispeli 
k rýchlemu spracovaniu tohto 
odpadu na zbernom dvore, 
takže - Ďakujeme. 
 
Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia
životného prostredia

V auguste 2015 bola mestu 
Nová Dubnica poskytnutá 
dotácia vo výške 45 000 € na 
realizáciu projektu „Zazele-
nanie plôch pozdĺž komuni-
kácií a výsadba zelene v no-
vovybudovanej obytnej zóne 
Dlhé Diely“.  

Lokalita bola vybraná             
s aspektom na nevhodnú situ-
áciu prostredia, ktorá bola za-
príčinená najmä existenciou 
zdrojov znečistenia ovzdušia 
a absentujúcou izolačnou ze-
leňou, ktorá bude tieto nega-
tívne faktory v obytnej zóne 

zmierňovať.
Výsadba sa na priprave-

ných plochách realizovala         
v termíne od 19. do 28. októ-
bra. Vysadených bolo vyše 60 
ozdobných listnatých a ihlič-
natých stromov a vyše 3 000 
krov v okolí bytových domov. 
Mesto založilo aj nové trávni-
ky s výmerou takmer 3 000 m². 
Celková zazelenaná plocha 
má výmeru 5 579 m².

Veríme, že zeleň prinesie 
obyvateľom novej mestskej 
časti len radosť a že urobia 
všetko preto, aby sa z nej tešili 
čo najdlhšie.

Jesenné odvozy odpadov 
máme za sebou

Dlhé Diely ožijú na jar 
krásnou zeleňou

Už budúcu jar bude okolie Dlhých dielov krásne zelené.

Autor fotografi í: Veronika Kadlecová
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Predprimárne vzdelávanie
v MŠ P. Jilemnického 

Nebojte sa strašidiel

Škola podporujúca zdravie

Vieme, čo jeme a chutí nám!

Naša materská škola s tro-
ma elokovanými pracovis-
kami poskytuje výchovu a 
vzdelávanie deťom od dvoch 
do šiestich rokov. Vzdeláva-
nie zabezpečuje 28 erudova-
ných učiteliek.

Každé dieťa je jedinečnou 
osobnosťou, aktívnym subjek-
tom v procese učenia sa, ktoré 
chce a potrebuje interakciu 
ostatných detí a dospelých. 
Dieťaťu sa poskytuje dosta-
tok príležitostí pre rozvoj ce-
lostnej osobnosti a rozvinutie 
jeho vlastného potenciálu                         
v holistickom prístupe. Bene-
fi ty predprimárneho vzdeláva-
nia sú jednoznačne podmiene-
né jeho kvalitou.

Výchovno–vzdelávaciu čin-                                                                       
nosť realizujeme podľa škol-
ského vzdelávacieho prog- 
ramu, ktorý vychádza zo 
štátneho vzdelávacieho pro-
gramu. Ten vydáva Minister-
stvo školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky.

Jednotlivé triedy majú nad-

štandardné vybavenie, rozde-
lené na vzdelávacie zóny, kde 
deti rozvíjajú počítačovú, pred-
čitateľskú,  grafomotorickú, 
matematickú, telesno–športo-
vú, estetickú gramotnosť.

MŠ je zameraná na uplatňo-
vanie inovatívnych metód a fo-
riem edukačnej práce tvorivo 
– humanistickým prístupom    
k deťom. Umožňuje integráciu 
detí so špeciálnopedagogický-
mi potrebami, deťom s odlože-
nou školskou dochádzkou.

Počas celého dňa dieťaťa       
v materskej škole všetci za-
mestnanci vytvárajú sociálno–
emocionálnu klímu, založenú 
na vzťahoch priateľstva a dô-
very.

Dieťa absolvovaním posled-
ného ročníka vzdelávacieho 
programu odboru vzdeláva-
nia v MŠ získa osvedčenie                   
o absolvovaní predprimárne-
ho vzdelávania.

Počas tohto školského roka 
sa deti vzdelávajú v krúžku  
anglického jazyka, absolvujú 
plavecký výcvik v Trenčian-

skych Tepliciach, lesnú peda-
gogiku v Nemšovej. Podľa zá-
ujmu rodičov zorganizujeme  
školu v prírode.

Realizujeme otvorené vy-
učovanie pre rodičov. K blížia-
cim sa sviatkom chystáme už 
tradične besiedky s Mikulá-
šom, s čertom a Snehulienkou, 
so sprievodom  živej hudby.

Pripravených máme veľa 
rôznych zaujímavých,  sezón-
nych, príležitostných aktivít so  
športovým, kultúrnym, enviro-
mentálnym charakterom.

Pripravujeme projekt „Ved-
ci v MŠ“, návštevu Planetária       
v Hlohovci.

Spolupracujeme so ZUŠ, 
CVČ, ZŠ J. Kráľa, cirkevnou 
a súkromnou ZŠ, Súkromným 
centrom špeciálnych pedago-
gicko–psychologických pot- 
rieb, logopédom, pediatrom, 
zariadením pre seniorov, KD 
v Novej Dubnici.  Neoddeli-
teľná spolupráca je so zriaďo-
vateľom, rodičmi, poradnými 
orgánmi školy, MsZ.

V európskych krajinách         
v poslednom desaťročí je ve-
novaná veľká pozornosť vzde-                                                                 
lávaniu a starostlivosti                   
v ranom detstve. Prínos pred-
primárneho vzdelávania je 
vnímaný v ekonomických, ce-
lospoločenských súvislostiach, 
ale  predovšetkým v kontexte 
osobnostného rozvoja  dieťaťa.

Vychádza z presvedčenia, 
že dobrý životný štart a naplno 
prežité detstvo sú predpokla-
dom neskoršieho plnohodnot-
ného uplatnenia sa jedinca        
v spoločnosti.

PaedDr. Katarína Bližnáková
riaditeľka školy

Ani počas jesenných práz- 
dnin nezostali dvere Centra 
voľného času zatvorené. Práve 
naopak, s radosťou sme priví-
tali všetkých, ktorí sa radi boja. 
Vo štvrtok 29. októbra sme pre 
všetkých záujemcov pripravili 
akciu „Nebojte sa strašidiel“. 
Toto podujatie sa tešilo veľ-

kému záujmu už minulý rok.          
Z toho dôvodu sme sa rozhodli 
zvýšiť nielen počet skupín, ale 
aj počet ľudí v jednej skupine. 
Vďaka tomu zavítalo do straši-
delného CVČ viac ako 140 ľudí. 
Pre všetkých bolo pripravené 
nespočetné množstvo rekvi-
zít, ktoré dotvárali strašidelnú                                                                    

a tajomnú atmosféru. Tí, ktorí 
si k nám našli cestu, mohli vi-
dieť priestory Centra voľného 
času tak, ako ešte nikdy pred-
tým. V chodbách osvetlených 
sviečkami stretali duchov, 
kostry, ježibaby a mnohé iné 
strašidlá. A nielen to, všetci sa 
mohli tešiť aj na päť strašidel-
ných príbehov, v ktorých vy-
stupovali zombie, múmia, upír, 
ježibaby, vlkolak atď. Každý      
z týchto príbehov bol jedineč-
ný a deti sa často stávali jeho 
súčasťou, plnili rôzne úlohy, 
ako napr. zjesť ľudské prsty či 
vypiť čarovný nápoj zabudnu-
tia. Deti mali tiež uvariť elixír 
smrti, nájsť oko múmie, alebo 
oslobodiť sa od zlého Franken-
steina.
Sme radi, že akcia mala opäť 
veľký úspech a tešíme sa na 
všetkých o rok.

Kolektív CVČ

Základná škola na ulici Jan-
ka Kráľa získala certifi kát 
Školy  podporujúcej zdravie 
v roku 2001.

Aj v tomto školskom roku 
rôznymi aktivitami vedieme 
žiakov k zdravému spôsobu ži-
vota. V októbri sme jeden celý 
týždeň venovali rozprávaniu    

o jedle. Zapojili sme sa do sú-
ťaže, ktorej cieľom bolo vzdelá-
vanie detí o potravinách a dob-
rých stravovacích návykoch 
ako súčasti zdravého život-
ného štýlu a o úlohe potravín 
pri ochrane zdravia. Zapoje-
nie školy do súťaže spočívalo            
v tom, že ku každej dennej 
téme, ktorých bolo spolu päť, 

si triedy 1. stupňa pod vedením 
triednych učiteľov alebo v spo-
lupráci so školskou jedálňou, 
pripravili a zrealizovali aktivi-
ty, zdokumentovali ich a z nich 
starší spolužiaci  vypracovali 
súťažný príspevok vo forme 
prezentácie. Deti si napríklad 
vyrábali rôzne druhy nátierok 
alebo šalátov, ktoré nakoniec 
s chuťou zjedli. Okrem týchto 
aktivít sa predovšetkým deti     
z 1. stupňa  vyjadrili aj výtvar-
ne a ku každej z tém namaľo-
vali a vyrobili krásne výtvarné 
práce, s ktorými sa zapojili do 
výtvarnej časti súťaže „Chutné 
maľovanie“. Žiaci z 2. stupňa 
sa realizovali predovšetkým          
v literárnej časti súťaže                
a v príprave prezentácií. 

Súťaž deti zaujala a teraz už 
len nedočkavo čakáme na zve-
rejnenie výsledkov.

Mgr. Andrea Mudrončeková

Jeseň prichádza vždy            
v rovnakom čase. Na zemi 
sa vytvárajú farebné kober-
ce. Ovocné stromy nám odo-
vzdávajú svoje plody, ktoré 
sú zdrojom nášho zdravia.              
V jeden októbrový deň dosta-
la skupinka žiakov deň voľna 
ako „bonus“ za najaktívnejšiu 
účasť na projekte „Vieme, čo 
jeme a chutí nám“. Projekt 
prebiehal v školskej jedálni 
s cieľom upevňovať správne 

stravovacie návyky detí pri 
konzumácii stravy. Cestovali 
sme autobusom. Bez dohliad- 
nutia dospelých, pedagogočky 
Mgr. Sýkorovej, to samozrej-
me, na výlete mimo školy nej- 
de. Výlety sú niečím, na čo sa 
tak skoro nezabúda. Vybrali 
sme sa pozrieť rozľahlé ovoc-
né sady fi rmy Plantex, s. r. o., 
Veselé pri Piešťanoch, kto-
rá  je dodávateľom „školské-
ho ovocia“ do našej jedálne.           

Z odborného výkladu ovociná-

rov sme sa dozvedeli, ako sa 

sadia, štepia, ošetrujú ovocné 

stromy, ako sa ďalej spracová-

va a uskladňuje ovocie. Žiaci 

pozorne vnímali, tí starší hľa-

dali rôzne detaily a súvislosti. 

Pozorovali náročný proces 

práce mnohých ľudí, ktorého 

produkty sa exportujú nielen 

na území Slovenska. Exkur-

zia sa nám vydarila, atmosfé-

ra bola výborná, počasie nám 

prialo. Nesmieme zabúdať 

dožičiť deťom tento zážitok, 

ktorý sme ukončili spoloč-

ným obedom v našej školskej 

jedálni. Verím, že i týmto 

spôsobom formujeme u detí 

pozitívne, hodnotové postoje, 

ktoré sú pre nich najlepšou 

investíciou do budúcnosti.

Veľká vďaka za sponzoring  

exkurzie patrí  naším obchod-

ným partnerom Hôrka, s. r. 

o., Trenčianska Teplá a SMP, 

Dubnica nad Váhom, Ing. Jo-

zefovi Mutalovi.
                                                                              
Mgr. Ľubomíra Slobodová
vedúca ŠJ, ZŠ, ul. J. Kráľa

Po CVČ pobehovali v októbri malé aj veľké strašídlá.

V MŠ sa k deťom pristupuje ako k jedinečným osobnostiam.

Je dôležité deti vzdelávať aj v oblasti výživy. 

Deti zistili, že vzdelávanie môže byť aj veľká zábava.
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Ovocie vyrezávané s láskou Ontario sa stalo jablkom
Novej Dubnice pre rok 2015

Tento rok bola súčasťou vý-
stavy O jablko Novej Dubni-
ce aj ukážka dekoratívneho 
vyrezávania do ovocia a zele-
niny, tzv. carvingu. Predviesť 
nám ho prišla Oľga Barcíko-
vá, ktorá sa tomuto umeniu 
venuje už od roku 2004, keď 
ju s carvingom zoznámil jej 
bývalý žiak Oto Hvizdák, no-
siteľ zlatej olympijskej me-
daily v carvingu. Popri tom, 
ako nám pani Barcíková vy-
rezávala jabĺčko, trochu sme 
ju vyspovedali. 

Pani Barciková, ako dlho sa 
carvingu venujete?

Carvingu sa venujem asi 
desať rokov. Začínala som ako 
samouk, potom som bola aj na 
kurze a napokon som začala 
chodiť po súťažiach.

Dá sa vôbec carving naučiť 
ako samouk?

Určite dá. Treba mať ale 
trošku talent a človek by mal 
aspoň trochu vedieť maľovať. 
Jednoduchšie vzory sa naučí-
te aj doma a ak viete aj maľo-
vať, pôjde vám to o to jednodu-
chšie. 

Čo vás ku carvingu privied-
lo?

Asi pred dvadsiatimi rokmi 
som bola v Berlíne na výsta-
ve a tam som videla podobné 
veci, aj keď v tej dobe to ešte 
nebolo na takej úrovni ako 

dnes. Vtedy som si myslela, že 
to tým kuchárom robia nejakí 
umeleckí rezbári. Po dvaná-
stich rokoch som to videla                        
v Púchove a robil to jeden 
môj bývalý žiak. Pýtam sa ho: 
„Kto to robil?“ a on, že: „Ja.“ 
Tak mi ukázal knihu, nože,                           
a tak som sa s tým začala ako 
samouk hrať. Neskôr som mu 
priniesla ukázať svoje výrob-
ky a on hovorí: „No, musíte 
ísť na súťaž!“ To ma nakoplo, 
išla som na svoju prvú súťaž 
do Hradce Králové a tam som 
získala striebro. Neskôr sme 
veľa chodili po súťažiach aj                                                
s mojím bývalým žiakom Patri-
kom Smahom z Novej Dubnice 
a vyhrávali sme, čo sa dalo. 

Je to pre vás aj určitá forma 
relaxu?

Mňa to veľmi baví. Len to 
zaberie veľmi veľa času. Melón 
napríklad vyrezávam cca. štyri 
hodiny. 

Nie je vám potom ľúto, že ta-
kéto umelecké diela zase až 
tak dlho nevydržia, prípadne 
ich niekto zje?

Zo začiatku mi to bolo ľúto, 
ale uvedomila som si, že keby 
to má vydržať, tak by to bolo 
pre mňa príliš gýčové. Takto je 
to originálne a keď robím neja-
ký kúsok, napríklad na svadbu, 
tak si to ľudia odfotia ako tor-
tu, pokochajú sa a potom to 
zjedia. 

Ďakujeme za rozhovor!

-ks-

Vestibul kina PANOREX sa 
v dňoch 20. až 22. októbra 
rozvoňal a rozkvitol tým 
najkrajším, čo dala príroda                   
v tohtoročnej sezóne v spo-
jení so zručnosťou a praco-
vitosťou novodubnických zá-
hradkárov. Uskutočnil sa tu 
už 18-ty ročník  tradičnej výs-                                                           
tavy Z NAŠICH ZÁHRAD,  
ktorej súčasťou je súťaž          
O JABLKO NOVEJ DUBNI-
CE a O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ 
VÝPESTOK. 

V tomto roku bola o to vý-
znamnejšia, že si pripomína-
me 50-te výročie založenia 
prvej záhradkárskej osady              
v Novej Dubnici. O jej výni-
močnosti svedčila nielen pes-
trá paleta prinesených jabĺk, 
ale aj ovocia, zeleniny a kvetov. 
Šikovné ruky členiek výboru 
ZO Únie žien Slovenska, ktoré 
v spolupráci s vedením mesta 
a záhradkármi túto výstavu 
každoročne organizujú, vdých-
li výstave čaro jesene a dotvo-
rili ju po estetickej stránke.

V utorok 20. októbra sa 
uskutočnilo slávnostné ot-
vorenie výstavy. V úvode 
prítomných potešili svojím 
vystúpením deti z FS DUBIN-
KA z CVČ, ktoré pod vedením            
A. Masárovej predviedli krát-
ke pásmo ľudových piesní                          
a tancov. Predsedníčka ZO 
Únie žien Slovenska v Novej 

Dubnici M. Babuková privítala 
primátora mesta Ing. P. Ma-
rušinca, viceprimátora Bc. P. 
Pažitku, tajomníka OO SZZ J. 
Čučku, predsedníčku OO ÚŽS 
M. Hrubú. a ďalších, ktorí sa 
otvorenia výstavy zúčastnili.

Na obdobie, keď začali 
vznikať v Novej Dubnici prvé 
záhradkárske osady, zaspo-
mínal  M. Smak, ktorý bol 
pri ich zrode. Potom sa slo-
va ujal primátor mesta Ing.                                           
P. Marušinec, poďakoval no-
vodubnickým záhradkárom                              
a usporiadateľom výstavy za 
ich záslužnú prácu a ocenil 
najlepších v kategórii O JA-
BLKO NOVEJ DUBNICE a               
O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝ-
PESTOK.

Vybrať tie najkrajšie jablká 
z takmer 90 vzoriek a tie „naj“ 
z viac ako 40 výpestkov nebo-
lo vôbec ľahké. Hodnotiaca 
porota zložená zo zástupcov 
záhradkárskych osád, kto-
rej predsedal tajomník OO 
SZZ J. Čučka, sa nakoniec 
rozhodla udeliť prvenstvo 
odrode ONTARIO. Jablká 
vypestovala A. Adamcová 
zo ZO SZZ č. 5.  Druhé mies-
to získala odroda IDARED  V. 
Škodu tiež zo ZO SZZ č. 5, tre- 
tie miesto udelila porota minu-
loročnému víťazovi G. Šarlayo-
vi za jablká JEAMS GRIVE.

Z výpestkov porotu najvi-
ac zaujali ozdobné tekvičky        

E. Kupkovej zo ZO č. 3. Dru-
hé miesto obsadila zmes zele-
niny, ktorú v košíku zaujímavo 
naaranžovala M. Kubicová 
z m.č. IBV Miklovky,  tretie 
miesto získalo hrozno odrody 
EGRIČILAN J. Bogára zo ZO 
SZZ č.1.  

Usporiadatelia výstavy dali 
možnosť vybrať najkrajšie 
jablká a výpestky aj návštev-
níkom výstavy. Formou hlaso-
vacích lístkov rozhodli o tom, 
že ich najviac zaujali jablká  
odrody IDARED, ktoré sa uro-
dili V. Novanskej z  m.č. IBV 
Miklovky, zabodoval aj SPAR-
ŤAN  J.  Buchelovej z osady  
pod Dubovcom a odroda FAN-
TÁZIA F. Kupku zo ZO SZZ                          
č. 3.  V ďalšej kategórii  najviac 
zaujal čili džem, ktorý zo svojej 
úrody v ZO SZZ č. 2 vyrobila   
E. Vavríková, druhé miesto 
obsadila paprika SAMURAJ        
E. Vetrovej a tretiu priečku 
obsadil obrovský  kel i kapusta  
E. Špánikovej  zo ZO č. 2. 

Pri príležitosti významného 
výročia usporiadatelia výstavy 
Z NAŠICH ZÁHRAD pripravili 
viaceré sprievodné akcie. Po 
slávnostnom otvorení výsta-
vy sa uskutočnila prednáška 
o ošetrovaní a reze ovocných 
stromčekov, návštevníci si 
mohli kúpiť ovocné kríky, vý-
robky z ovčieho syra, včelie 
produkty, medovníky,  pozrieť 
ukážky umeleckého zdobenia 
tekvíc a ovocia. 

Možno povedať, že toh-
toročná výstava Z NAŠICH 
ZÁHRAD sa naozaj vydarila. 
Poďakovanie patrí organi-
zátorom, ale predovšetkým 
záhradkárom, ktorí tentoraz 
nesklamali a priniesli na výs- 
tavu plody svojej celoročnej 
práce vo veľkom počte. Naj-
aktívnejšia bola ZO SZZ č.1.  
Vďaka patrí aj ZŠ a MŠ, ktoré 
prácami detí umocnili jesennú 
atmosféru a prispeli k vysokej 
úrovni výstavy.

Osobitne treba poďakovať 
všetkým, ktorí  venovali ceny 
na vyhodnotenie výpestkov.
                                                                                                                  
M. Babuková

Juraj Červenák:
Ohnivé znamenia
Tretí prípad historických detek-
tívok  sa odohráva v Prešporku. 
Kapitán Stein a notár Barbarič 
opäť čelia záhadným zločinom, 
ktoré má možno na svedomí 
prízrak mŕtveho vraha.

Camilla Läckberg:
Anjeličkárka
Jedna z najúspešnejších auto-
riek severskej krimi nás zave-
die na ostrov Valö, kde na Veľ-
kú noc zmizne bez stopy celá 
rodina. Záhada sa vyrieši až po 
rokoch.

Jozef Banáš:
Dementi
Autor podáva dementi o stave 
Slovenskej republiky. Kniha je 
určená všetkým, ktorí sa doká-
žu na seba a svoje okolie pozrieť 
kriticky, ale zároveň s nadhľa-
dom.

Zuzka Slaninka:
Skrytý dar
Adam je úspešný mladý muž, 
ktorý má dobre zabezpečenú, 
ale povrchnú priateľku. Keď 
stretne mladú rozvedenú ma-
mičku, uvedomí si, že ona spĺňa 
všetko po čom túžil.

Tina Van der Holand:
Kronika sendvičovej ženy
V románe napísanom s hu-
morom, ale vážne, sa stretáva-
me s manželmi Gabikou a Mi-
lanom. Autorka v ňom ponúka 
literárny náhľad do života v ty-
pickom izraelskom kibuci.

Jane Featherová:
Nevestou proti svojej vôli
Úspešná autorka historických 
romancí tentoraz prichádza        
s ľúbostným príbehom, odohrá-
vajúcim sa v odľahlých konči-
nách Anglicka i na kráľovskom 
dvore v Londýne.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici

O. Barcíková predviedla deťom umelecké vyrezávanie do ovocia a zeleniny.

Carving vás musí baviť. Ale výsledok stojí za to!

Pohľad na jablká a výpestky, ktoré súťažili na výstave.
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PASKUDÁRIUM V PODANÍ ELY A HOPA A PRÍCHOD MIKULÁŠA
Piatok 4. decembra, kino Panorex, 17:00 

Predstavenie divadla PIKI  o neposlušných deťoch a starostlivých rodičoch je  určené pre deti 
od dvoch rokov. Po predstavení príde medzi deti Mikuláš s anjelom a čertmi! Každé dieťa dosta-
ne od Mikuláša darček! Vstupné:1 €. 

VIANOČNÉ DARČEKY VYROBENÉ VLASTNÝMI RUKAMI, 
OCHUTNÁVKA PUNČU A VIANOČNÝCH SLADKOSTÍ
Piatok 11. decembra, historická miestnosť, 10:00 – 17:00 

Darujte na Vianoce výtvory vašich vlastných rúk. Potešia, zaujmú a sú nápadité. Ponúkame 
vám možnosť vyrobiť si darček s pomocou umeleckých remeselníkov.
Zároveň vás pozývame na ochutnávku punču, čaju a vianočných sladkostí, ktoré pre vás pripra-
via ženy z Jednoty dôchodcov.

VIANOCE S KOLLÁROVCAMI
Sobota 12. decembra, kino Panorex, 18:00 

Kapela KOLLÁROVCI k nám  prichádza  už druhýkrát. Pevne veríme, že tento koncert vám 
spríjemní krásne, sviatočné chvíle a pomôže vám hlbšie prežiť vianočný čas. 
Vstupné: 8 €. 

ŽIVÝ BETLEHEM
16. – 24. decembra, Mierové námestie,15:00 – 18:00

Betlehemská maštaľ so živými ovečkami, vianočným stromčekom a tým pravým čarom blížia-
cich sa sviatkov.

VIANOČNÉ TRHY
Streda 16. decembra, Mierové námestie, 10:00 – 17:00

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Vianoc. Rozžiarené námestie 
so stromčekom, živý Betlehem, originálne výrobky remeselníkov, typické vianočné produkty              
a drobné radosti, práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie. Od 16:00 hod. vystúpi 
Miešaný spevácky zbor Nová Dubnica.

VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA
A MAŽORETIEK MESTA NOVÁ DUBNICA
Nedeľa 20. decembra, kino Panorex, 16:00 

Slávnostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek a dojímavá atmosféra aj vďaka 
záverečným koledám a prskavkám. 

VIANOČNÁ KAPUSTNICA
Štvrtok 24. decembra, Mierové námestie, 12:00 – 14:00

Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským 
svetlom, skupina Boží šramot s  koledami a prvé želania radostných sviatkov.

Koncert  Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica
Nedeľa 27. decembra, Kostol sv. Jozefa, robotníka, 15:00

Silvester
Štvrtok 31. decembra, Mierové námestie,  22:30 – 02:00

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine ANTOLOGIA. Do nálady bude hrať DJ, nebude chýbať polnočný príhovor 
vedenia mesta a tento rok so skvelou moderátorskou dvojicou Adamom Bajom  a Emou  Martinákovou.  

Tri Trojkráľové koncerty Božieho šramotu & The Gospel Family
Streda 6. januára, sobota 9. januára, nedeľa 10. januára, kino Panorex, 19:00

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty domácich hudobných telies pod vedením Juraja Horta. Kultúrny rok 2016 bude 
opäť začínať jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanejších podujatí celého roka. Vstupné: 5 €.

Vstupenky na kultúrne podujatia predávame do 18. decembra a od 4. januára.  
Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch a na www.novadubnica.eu.

Valašský jarmok vo Valašských Kloboukoch
5. december 2015

Jedinečnú a neopakovateľnú jarmočnú atmosféru s rojmi va-
lašských čertov, pravou vianočnou zabíjačkou, vynikajúcimi 
miestnymi špecialitami a bohatý kultúrny program zažijete, ak 
sa prihlásite na zájazd na valašský jarmok do Valašských Klo- 

boukov.  Poplatok: 7 €.

Vianočná Viedeň
9. december 2015 

Zažite jedinečnú vianočnú atmosféru Viedne. Navštívime čoko-
ládovňu KITSEE, navštívime vianočné trhy  pri zámku Schön-
brunn, absolvujeme prehliadku centra mesta (Hofburg, Graben, 
Nám. sv. Štefana, Štefanský dom, Kapucínsky kostol, Hoher 
Markt, Radničné námestie). Od 13:00 - 18:00 bude individuálny 
program. Poplatok: 22 €.

Nová Dubnica žije kultúrou

Zájazdy oddelenia kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica:

Informácie a predpredaj miesteniek: Oddelenie kultúry a špor-
tu MsÚ Nová Dubnica, tel.0424433484, kl. 110,112, kebiskova@
novadubnica.sk.

Cestujte s nami

Novodubnické Vianoce 2015Novodubnické Vianoce 2015
XIV. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica

sa uskutoční dňa 23. januára 2016 o 19. hod. 

v Kúpeľnej dvorane v Trenčianskych Tepliciach.

Orchester Happy band, ľudová hudba Leo Band,

Freddie Mercury QUEEN revival,

spoločenské tance TŠ Paškovcov Trenčín,

tombola, kulinárske špeciality

a vynikajúca zábava. 

Vstupenky v predaji od 2. novembra 2015

na odd. kultúry MsÚ v cene 39 EUR. 



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Zina Dobošová, Filip Bača, Martina Zubová, Alex              
Richárech, Marína Tankovičová 

Na spoločnej ceste životom:
Adam Puček – Lenka Darnadyová, Ing. Michal Fúsik 
– Sára Braunová, Vlastislav Švrček – Helena Vlachová

Opustili nás:
Rudolf Rýdzi, Antonín Mrázek, Otília Černá, Vladana 
Ševčíková, Emília Šimkovičová, Milada Mičietová, Eva 
Luciaková, Radovan Vančo

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Ing. Viliam Kolenič
Dňa 3. decembra uplynú tri roky, odkedy 
nás navždy opustil manžel, otec a starý otec                            
Ing. Viliam Kolenič. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú manželka a synovia s rodinami.

Ing. Anton Luljak
Dňa 27. novembra uplynulo deväť rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec a starý otec Ing. An-
ton Luljak. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú manželka, syno-
via Anton a Zdeno s rodinou. 

Martin Doktor
Dotĺklo srdce, prestalo biť, skončilo svoju púť, 
nedá sa na teba zabudnúť. Tá rana v srdci stále 
bolí a zabudnúť nedovolí. Dňa 4. novembra uply-
nulo päť rokov, čo nás navždy opustil náš syn        
a brat Martin Doktor. Tí, ktorí ste ho mali radi, 
venujte mu tichú spomienku. Spomínajú mama, 
brat Patrik a priatelia.

Vendelín Chudý
Dňa 25. novembra uplynuli štyri roky, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Vendelín Chudý. Tí, ktorí ste 
ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou spomínajú manželka, dcéry           
s rodinami a ostatná rodina. 

Peter Guliš
Dňa 12. decembra si pripomenieme 10 rokov, od-
kedy nás opustil náš milovaný otec Peter Guliš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou spomínajú syn a dcéra s rodinami.

Miroslav Donoval
Dňa 3. decembra uplynie rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn, manžel, otec a dedko 
Miroslav Donoval. S láskou na neho spomína 
celá rodina.
Lásku v našich srdciach nezničí ani čas. Zbo-
hom nestihol si povedať, len žiaľ v srdciach nás 
všetkých zanechal. Spi sladko, drahý náš ocko, 
snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri 
tebe každučký deň.

Peter Bložon
Dňa 7. decembra uplynie 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel a otec Peter Bložon. Kto 
ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.         
S láskou spomínajú manželka Anna a synovia 
Lukáš a Tomáš s rodinami.

Viliam Ďatko
Dňa 31. januára uplynuli dva roky, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Viliam 
Ďatko. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo- 
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka, 
deti a vnúčatá.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 12. októbra o 7:35 hod. 
bolo prijaté telefonické ozná-
menie, že pri budove Mestské-
ho úradu onanuje mladý muž. 
Hliadka mestskej polície pre-
verením priľahlých ulíc identi-
fi kovala osobu zodpovedajúcu 
popisu. Konanie 28-ročného 
muža následne riešila privolaná 
hliadka Policajného zboru.

Dňa 10. októbra bolo na 
mestskej polícii prijaté oznáme-
nie od obyvateľky mesta, týka- 
júce sa zranenia jej psa, ktoré 

spôsobila argentínska doga 
dňa 9. novembra v čase cca                                         
o 19:00 hod., ktorej majiteľom 
je obyvateľ Novej Dubnice.                                                                       
U veterinára bolo zistené, že pes 
utrpel zlomeninu troch rebier 
na ľavej strane, tupé poranenie 
brušnej steny bez súčasného 
poranenia kože a zlomeninu 
sánky. Vec je v súčasnosti v štá-
diu objasňovania príslušníkmi 
mestskej polície.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Z bloku mestskej polície

Jozef Kafúnek 

Dňa 28. októbra uplynu-
lo 15 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš strýko 
Jozef Kafúnek. 

S láskou spomína neter 
Nelka Ducká s rodinou. 
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

2.ročník seriálu pretekov pre 
deti – OSA CHALLENGE 
2015 je za nami. Vzišli z neho 
noví, ale aj „staro-noví“ ví-
ťazi šiestich kategórií, ktorí 
si prevezmú svoje ocenenia 

počas nášho posledného toh-
toročného podujatia – OSA 
NAPRIEČ SLOVENSKOM 
– dňa 28. novembra 2015              
o dvanástej hodine v športo-
vej hale v Novej Dubnici.

Tento ročník OSA CHAL- 
LENGE 2015 nám okrem 
radosti z úspechov mladých 
športovcov priniesol mnohé 
poznatky nielen z pohľadu or-
ganizačného tímu či z pohľadu 
trénerov, ale najmä z toho ľud-
ského. Najväčšie ponaučenie 
by sme si však chceli zobrať od 
hlavných aktérov našich podu-
jatí – detí, ktoré sa ich s takou 
radosťou a bojovnosťou zú-
častňujú, a ktoré sú naším naj-
väčším hnacím motorom. Deti 
sa vydávajú na štart s odhodla-
ním, túžbou byť najlepší. Mno-
hé s istotou, iné s prekonaním 
vlastného  strachu či trémy, 
bok po boku s kamarátom, kto-
rý im je zároveň súperom. Aj 
keď sa každý nestane víťazom, 
ich sklamania či slzičky trvajú 
len krátko, a oni sa opäť smejú 

a tešia zo života. Neobzerajú 
sa späť, neľutujú sa, nehnevajú 
na súpera, ktorý im vošiel do 
cesty či spôsobil kolíziu. Jed-
noducho idú ďalej, pretože žijú 
prítomnosťou. Nezaťažujú sa 
zbytočnými otázkami či myšli-
enkami o tom, čo si kto pomys- 
lí, alebo ako sa na nich poze-
rajú „tí druhí“. Chuť športovať, 
trénovať, súťažiť – jedným 
slovom hýbať sa, im je vlastná. 
Sú sami sebou a to je na nich 
úžasné. Každé dieťa je iné a vo 
svojej podstate jedinečné.  Aj 
keď sa kamarát či kamarátka 
umiestnia na vyšších prieč-
kach, nevidíte náznak závisti. 
Sú to malí veľkí ľudia. Pre nás 
sú víťazmi všetci. 

GRATULUJEME a pozý-
vame všetky deti, rodičov, 
starých rodičov a športových 

nadšencov na slávnostné vy-
hlásenie výsledkov 2. ročníka 
OSA CHALLENGE 2015 (vý-
sledky sú uvedené napravo       
v tabuľke), ktoré bude súčas-
ťou sprievodného programu 
pretekov 10-členných tímov na 
bike a run trenažéroch.

Zároveň sa tešíme na všet-
ky deti z OSA SPORT ACA-
DEMY, ktoré sa na jeden deň 
stanú našimi „kolegami“ spo-
lu-organizátormi  tohto indoor 
maratónu pre dospelých, kde 
budú mať možnosť na vlastnej 
koži zažiť atmosféru pretekov 
z inej perspektívy. Srdečne vás 
pozývame!

Andrea Pasqualon
OSA SPORT ACADEMY

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Z miestneho „fi tka“ na majstrovstvá 
Európy v bikini fi tness

Mladí futbalisti
bojovali v Dubnici

Mikulášsky turnaj prípraviek

Kompletná zbierka medailí OSA CHALLENGE.

Novodubničanka Aneta Pav-
lová sa vo svojich 26-tich ro-
koch rozhodla, že sa začne 
venovať naturálnej kulturis-
tike. Začala pravidelne cvi-
čiť, upravila stravu a po pol 
roku sa prihlásila na svoju 
prvú súťaž. V kategórii bi-
kini fi tness skončila prvá.           
A ďalšie úspechy na seba ne-
nechali dlho čakať.

Anetka, popíšte nám, čomu 
presne sa venujete.

Bikini fi tness je pomerne 
novou disciplínou v ženskom 
fi tness. Najjemnejšia ženská 
kategória, ktorá predstavuje 
zdravý životný štýl v spojení so 
športom. Hodnotí sa symetria, 
zdravý, pevný vzhľad tela s cel-

kovou vizážou a ladnosť pohy-
bov. V bikini fi tness nad 170 cm 
aj súťažím. Som registrovaná 
v Slovenskej asociácii naturál-
nej kulturistiky (SANK) a sú-
ťažím pod športovým klubom 
WP bodybuilding Bratislava.

 
Aký je rozdiel medzi natu-
rálnou a tou „zvyšnou“ kul-
turistikou?

Pre nás naturálov platí        
„V zdravom tele zdravý duch“. 
Základom je správna životo-
správa a vysoko bielkovinová 
strava, aby svaly mohli rásť. 
Naturálna (prírodná) kultu-
ristika je čistejšia a môžeme 
si pomáhať len legálnymi 
prostriedkami. Vykonávajú sa 
prísne dopingové kontroly, či 

náhodou neužívate vo svojej 
výžive zakázaný doping.

 
Ako dlho sa naturálnej kul-
turistike venujete?

Venujem sa jej rok, avšak 
už od malička mám k športu 
blízko. Pred rokom počas vy-
sokoškolského štúdia v Prahe 
som začala aktívne navštevo-
vať  fi tness centrum, k čomu 
ma priviedol priateľ, ktorý ma 
neustále podporuje, motivuje 
a verí mi. Postupne sme sa 
rozhodli, že by som mohla skú- 
siť  súťažiť vo fi tness. 

Čo všetko to obnáša, keď sto-
jíte v bikinách na pódiu?

Nakoľko od pätnástich ro-
kov sa príležitostne venujem 
modelingu, na pódiu pred 
kamerami a publikom sa cí-
tim prirodzene. Dôležitá je 
prezentácia na pódiu, zdravé 
sebavedomie, či celková atrak-
tivita pretekárky. Zároveň byť 
bez stresu a nervozity, pretože 
porota to na vás hneď zbadá. 
Na súťaž sa pripravujem na-
ozaj dlho, preto si ten deň aj 
svoje vystúpenie na pódiu uží-
vam naplno.

Ako vyzerá príprava na sú-
ťaž?

Moja príprava na jesen-
nú sezónu trvala tri mesiace             
a bola nesmierne náročná.  
Príprava kvalitnej stravy, tvr-
dé tréningy, či regenerácia 
tela nielen počas prípravy. 
V rysovacej fáze prípravy sa 
zbavujete tuku a pripravuje-
te súťažnú formu svojho tela. 
Dva týždne pre súťažou mu-
síte striktne dodržiavať stravu 
a dva dni pred súťažou už na-
príklad ani nemôžete piť vodu. 
Treba si dobre zvážiť, či do 
toho chcete ísť. Ale keď vás to 
baví, robíte to s radosťou a ste 
vytrvalí, tak sa to dá zvládnuť. 
S pevnou vôľou a sebadisciplí-
nou „Nič nie je nemožné“.

Vy to ale asi zvládate výbor-
ne, na poslednej súťaži ste 
dosiahli skvelé výsledky...

Na Majstrovstvách Európy 
v Taliansku, v meste Bologna, 
som skončila štvrtá. Myslím, 
že po roku cvičenia je to naozaj 
úspech. Navyše nemám osob-
ného trénera, nikto mi nezos- 
tavuje špeciálny jedálniček. 
Som samouk, všetko si pripra-
vujem sama. Fitness sa stal 
mojím životným štýlom, na-
pĺňa ma a je pre mňa vášňou. 
Pre úspech každého športovca 
je dôležitá podpora najbližších, 
za čo ďakujem svojej rodine                            
a priateľovi. 

Je tento šport fi nančne ná-
ročný?

Áno. Pokiaľ nemáte sponzo-
ra, tak ako ja, všetko si hradíte 
sám. Cestovné náklady, ubyto-
vanie, štartovné, náter na telo, 
či líčenie. Ani plavky, ktoré si 
dávate šiť na mieru výlučne 
na súťažné vystúpenie s dopln-
kami a topánky nie sú lacnou 
záležitosťou. Samozrejme je     
s tým spojená každodenná ná-
všteva fi tness centra, či nákup 
kvalitných potravín a doplnkov 
výživy. 

Aké sú vaše ďalšie plány?
V júni začína jarná sezóna 

súťaží, na ktorú sa veľmi te-
ším. Je ich hneď niekoľko - po-
hárové súťaže, Majstrovstvá  
Slovenska, či Majstrovstvá 
sveta v Maďarsku. Už teraz 
začínam pomaly s prípravou. 
Nechcem nič podceniť, je to 
pre mňa nová výzva so silnou 
motiváciou neustále na sebe 
pracovať, zdokonaľovať sa          
a napredovať.

Ďakujeme za rozhovor a praje-
me veľa ďalších úspechov!

-ks-

Dňa 7. novembra sme sa zú-
častnili v mestskej športovej 
hale v Dubnici nad Váhom 
turnaja prípraviek ročníka 
2008 a mladších. 

Zúčastnili sa ho mužstvá FC 
Slavičín, ŠK Vrakuňa Bratisla-
va, MFK Nová Dubnica, MFK 
Ilava a hostiteľ MFK Dubnica 
nad Váhom s dvoma mužstva-
mi. Hralo sa systémom kaž-
dý s každým. Chcel som, aby 
hrali všetci nominovaní hráči, 
teda aj ročník 2009. Vzájomné 
zápasy sme prehrali väčšinou 
len o gól, ale aj tak chlapci hra-
li dobre, veď sa ešte len učia. 
Niektoré mužstvá mali aj star-

ších hráčov, a to sa prejavilo aj 
na výsledku s Ilavou. Napriek 
tomu, chlapci sa veľmi snažili 
a nevzdávali. Posledný zápas 
s Dubnicou nad Váhom so 
skupinou A sme dokonca dlho 
vyhrávali, až v závere po chy-
bách sme tesne prehrali 2:1. 
Po konzultáciách s trénermi 
to bol údajne najkvalitnejší 
zápas.

Touto cestou chcem poďa-
kovať aj organizátorovi, nakoľ-
ko s takýmto turnajom v Dub-
nici nad Váhom sme sa ešte 
nestretli. Ďakujeme!                       

Milan Úradník
tréner MFK Nová Dubnica

Mestský futbalový klub or-
ganizuje už 10. medzinárodný 
Mikulášsky turnaj futbalo-
vých prípraviek ročníkov 2006                                                                            
a mladších. Zúčastní sa 10 muž-
stiev zo Slovenska a Moravy.

Mikulášsky turnaj sa usku-
toční 5. decembra 2015 v špor-
tovej hale 2. ZŠ. Začiatok tur-
naja je o 8:30 hod.

Pre návštevníkov bude za-

bezpečený bufetový predaj.  
Všetkých fanúšikov futbalu 
srdečne pozývame. Veríme, že 
naše pozvanie prijmete a už 
dnes sa tešíme na vašu účasť!
                         
Športu zdar, futbalu zvlášť!

Milan Úradník 
Tréner MFK Nová Dubnica 
0908 115 957

OSA 2 (2008 – 2007):
1. HUDOKOVÁ Lucia
2. BUKOVČÁKOVÁ Veronika
3. ŠEDÍKOVÁ Ema

1. NEMEČEK Michal
2. KUČA Adrián
3. SAMUL Patrik

OSA 3 (2006 – 2005):
1. SAMULOVÁ Tatiana
2. GALBAVÁ Alexandra
3. GAZDÍKOVÁ Nina

1. KAŠTIL Alex
2. MOJTO Marek
3. MRÁZEK Lukáš

OSA 4 (2004 – 2003):
1. MURÁRIKOVÁ Jennifer
2. HÜBSCHOVÁ Lívia
3. VRNDŽÚROVÁ Michaela

1. GAZDÍK Libor
2. PASQUALON Simon
3. TURŇA Michal

Čo poviete, budú z nich reprezentanti Slovenska?

Stačil rok tvrdej práce, aby Aneta dosiahla súťažnú formu.


