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Úspešný mladý Novodubničan

Dlhé diely majú novú
oddychovú zónu

Z rokovania Mestského 
zastupiteľstva
Dňa 8. novembra sa v pries-
toroch Kultúrnej besedy ko-
nalo mestské zastupiteľstvo.  
Novodubnickí poslanci pre-
rokovali 15 bodov schválené-
ho programu. 

Hlavná kontrolórka mesta 
predložila v úvode rokovania 
správu o výsledkoch realizo-
vaných kontrol. Kontroly boli 
vykonané a ukončené v na-
sledovných subjektoch: MŠ 
Nová Dubnica, Mestský úrad, 
Mestská polícia a ZUŠ Štefana 
Baláža v Novej Dubnici. 

Poslanci Mestského  za-
stupiteľstva si v ďalšom bode 
volili kandidátov do funkcie 
prísediaceho za mesto Nová 
Dubnica. Podľa §141 ods. 1 zá-
kona č. 385/2000 Z. z. o súdoch 
a prísediacich im uplynie           
4-ročné volebné obdobie,                                                                     
a preto je potrebné ich zvo-
liť na ďalšie volebné obdobie 
rokov 2017 - 2021. MsZ v No-
vej Dubnici 13 hlasmi zvolilo                 
p. Babukovú, p. Bezdedu, Ing. 
Evu Čížovú, Máriu Dubcovú, 
JUDr. Dagmar Gregušovú, 
Nadeždu Lackovičovú, Mgr. 
Zuzanu Vankovú a Helenu 
Vranovú do funkcie prísedia-
ceho za mesto Nová Dubnica. 

Mestské zastupiteľstvo ďa-
lej schvaľovalo  nadobudnutie 
nehnuteľného majetku – ka- 

plnky do vlastníctva mesta 
Nová Dubnica. Mesto je vý-
lučným vlastníkom pozemku 
parc. KN-C č. 492/2 - zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 
45 m² v k.ú. Veľký Kolačín, na 
ktorom sa nachádza stavba 
bez súpisného čísla - kaplnka. 
Mesto od roku 2011 podnik-
lo bezúspešne kroky vedúce          
k zisteniu vlastníka kaplnky. 
Na základe vykonaných pred-
chádzajúcich neúspešných 
úkonov smerujúcich k zisteniu 
vlastníka (hlavne komunikácia 
s cirkvou od roku 2011), mes-
to v záujme majetkoprávneho 
vysporiadania stavby, nachá-
dzajúcej sa na pozemku vo 
výlučnom vlastníctve mesta, 
uskutočnilo všetky potrebné 
kroky k nadobudnutiu kaplnky 
do výlučného vlastníctva mes-
ta formou prevzatia do majet-
ku mesta Nová Dubnica na 
základe všeobecnej hodnoty 
stanovenej znalcom. Kaplnka 
Obrátenia sv. Pavla apoštola 
bola postavená v rokoch 1884 - 
1885 Pavlom Andaházyim. Vek 
kaplnky je 132 rokov. Po smrti 
autora sa o kaplnku nikto ne-
staral. 

(pokračovanie na 2. strane)

Dňa 9. až 11. novembra 
prebehlo v Bratislave celo-
štátne kolo jubilejného, už 
20. ročníka festivalu vedy                                       
a techniky AMAVET. 

Svojho zástupcu tam mala 
aj Nová Dubnica. Z krajské-
ho kola, konaného v Par-
tizánskom, tam postúpil                                                                            
Adrián Kaštíl, žiak Súkromnej 
základnej školy v Novej Dubnici                                                                                            
a člen Amavet klubu č. 966                   
Pollo. Vo štvrtok prišli Adriana 
podporiť aj spolužiaci z jeho ZŠ. 

Okrem projektov zo Sloven-
ska sa na tomto podujatí s me-
dzinárodnou účasťou zúčastnili 
talentovaní žiaci z Českej re-
publiky, Belgického kráľovstva, 
Mexika a Ruskej federácie. 
Odborná komisia vyberala z 84 
projektov, ktoré boli pripravené 
na vysokej úrovni. Aj preto bolo 
veľmi náročné vybrať tie, ktoré 

budú Slovensko reprezentovať 
na medzinárodných vedecko-
-technických súťažiach vo sve-
te.

V tejto náročnej konkurencii 
si Adrián so svojim projektom 
„Využitie 3D tlačiarne na op-
timalizáciu súčiastok pre RC 
model“ počínal veľmi dobre. 
Od krajského kola svoj projekt 
rozšíril o dáta optimalizované-
ho Minidronu, ktorého fyzický 
model mu bolo umožnené vy-
tlačiť si v priestoroch spoloč-
nosti 3dtechnologie, s.r.o. Nová 
Dubnica.

Porotcami i návševníkmi 
bola ocenená najmä kreativita 
a samostatnosť pri tvorbe jeho 
projektu, ktorý nakoniec získal 
jednu z cien poroty FVAT.
Adriánovi srdečne gratuluje-
me!

Marián Herdel

Mesto Nová Dubnica získalo 
dotáciu z Environmentálne-
ho fondu na realizáciu pro-

jektu s názvom „Zazelena-
nie plôch a výsadba zelene            
v obytnej zóne Dlhé diely“. 

V rámci projektu sa na pre-
lome mesiacov september          
a október 2017 sa upravila plo-

cha o veľkosti cca 21 000 m2           
v novovybudovanej obytnej 
zóne Dlhé diely. Plocha pre-
šla terénnymi úpravami, 
odburinením, rekultiváciou, 
následne sa vysadili stromy a 
rastliny. Po ukončení výsadby 
drevín sa pristúpilo k založe-
niu trávnika trávnou zmesou.

S fi nančnou podporou Envi-
ronmentálneho fondu vo výške 
32 204,43 € a vlastnými zdrojmi 
mesta vo výške 1 610,23 € sa 
nám podarilo upraviť nevyuži-
tú a výstavbou zničenú plochu, 
ktorá sa na jar zazelená a bude 
príjemnou oddychovou zónou.
Prosíme obyvateľov, aby nám 
pomohli ochrániť toto miesto 
pred vandalmi, kým sa stromy 
a rastlinky poriadne nezakore-
nia a tráva sa nerozrastie.

Oddelenie životného
prostredia

Adrián Kaštíl z Novej Dubnice so súťažným RC modelom.

Z tejto výsadby vznikne onedlho príjemná oddychová zóna na Dlhých dieloch.

Štúdie o komunikácii zistili, že menej 
ako desať percent toho, čo chceme 
povedať, je obsiahnuté v slovách, ktoré 
používame. 
Tón hlasu, ktorým to povieme, obsahuje 
ďalších približne štyridsať percent 
a zvyšných päťdesiat percent podáva reč 
nášho tela. 
To je rovnako dôležité pri počúvaní, ako 
aj pri hovorení.

Fyzická blízkosť a očný kontakt pomáha prijímať
a odovzdávať posolstvo: „Zaujíma ma, čo hovoríš a venujem
ti plnú pozornosť“.

Štefan Wallner

Slovko pre manželov
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Mesiac úcty k starším
v zariadení pre seniorov

Mesto si uctilo seniorov 
pekným koncertom

V Zariadení pre seniorov 
Nová Dubnica si aj tento rok 
uctili svojich klientov. 

Dňa 11. 10. všetkým se-        
niorom pripravili slávnostné 
posedenie, pri príležitosti  
Mesiaca úcty k starším. Pose-
denia sa ako každý rok zúčast-
nili aj Ing. Peter Marušinec,                
Bc. Pavol Pažítka, Ing. Eva 
Lackovičová, Mgr. Zuzana 
Vanková a členky sociálnej ko-
misie. Po úvodnom príhovore  

primátora mesta  nasledoval 
kultúrny program. Svojim 
vystúpením starkých potešili 
žiaci zo ZŠ Janka Kráľa a deti 
z MŠ. Predstavitelia mesta 
obdarovali klientov sladkou 
pozornosťou a deti z MŠ vlast-
noručne vyrobenými dielkami. 
Na záver si všetci posedeli pri 
tónoch ľudovej hudby. 

 Mgr. Anna Vojtechová 
sociálna pracovníčka ZpS

Október je Mesiac úcty           
k starším a na svojich skôr 
narodených nezabudli ani           
v Novej Dubnici. V miest-
nom Kine Panorex všetkým 
zaspieval známy spevák aj 
z TV Šláger Ľudovít Kašuba 
so skupinou. 

Hľadisko sa zaplnilo takmer 
doplna a vo viacerých očiach 
seniorov sa objavila iskra ra-
dosti, že môžu naživo precítiť 
koncert svojho obľúbeného 
speváka, známeho z televíznej 
obrazovky. Tesne pred koncer-
tom sa prítomným prihovoril 
primátor mesta Ing. Peter Ma-
rušinec. “Prajem vám, aby sa 
vám vaša láska a obetavosť 
vracali plným priehrštím        

v podobe milého slova                                 
a vďačného úsmevu,” okrem 
iného povedal vo svojom prí-
hovore primátor a odovzdal 
kyticu kvetov dáme v prvom 
rade na znak úcty. 

Nič nebránilo tomu, aby sa 
koncert mohol začať. Sálou 
zneli populárne, aj menej zná-
me piesne. Publikum tlieskalo 
a aj pred koncom v stoji tan-
covalo. Skôr narodení Novo-
dubničania odchádzali domov          
s pocitom príjemne strávené-
ho popoludnia a s uspokoje-
ním, že sa na nich nezabudlo 
ani tento rok. Vzájomná úcta 
by mala byť vždy samozrejmo-
sťou, aj úcta k šedinám.

Peter Čačko

Predstavitelia mesta na slávnostnom posedení so seniormi.

Ľudovít Kašuba potešil všetkých seniorov koncertom.

* zelenou farbou je zvýraznený zvolený predseda TSK

* zelenou farbou sú zvýraznení zvolení poslanci do zastupiteľstva

Z rokovania Mestského 
zastupiteľstva

Výsledky hlasovania občanov mesta Nová Dubnica pre 
voľbu predsedu TSK konaná dňa 4. 11. 2017

Výsledky hlasovania občanov mesta Nová Dubnica pre 
voľby do zastupiteľstva TSK konaná dňa 4. 11. 2017
Volebný obvod č. 2

Okrsky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu

Počet zapísaných oprávnených 
voličov 1394 880 1075 1189 1185 1263 1004 928 731 9649

Počet vydaných obálok 276 258 410 420 325 376 282 243 204 2794 = 28,96%

Počet odovzdaných obálok 276 258 410 418 325 376 282 243 203 2791

Počet platných  hlasov  pre poslancov 274 258 409 410 320 374 282 241 200 2768

Kandidát Poč. hlasov Poč. hlasov Poč. hlasov Poč. hlasov Poč.hlasov Poč.hlasov Poč. hlasov Poč.hlasov Poč. hlasov Poč. hlasov

Pavol Bagin, Ing. 53 64 90 73 95 83 77 65 35 635 = 22,94%

Anton Bajzík, Ing. 17 28 39 34 10 35 16 23 7 209 = 7,55%

Juraj Bartoš 17 17 31 28 13 18 19 9 15 167 = 6,03%

Marek Behan, Bc. 15 13 13 10 8 19 10 8 11 107 = 3,87%

Eva Bočincová, Mgr. 61 48 107 81 61 104 46 36 58 602 = 21,75%

Radomír Brtáň, Mgr. 47 31 64 61 36 56 42 27 31 395 = 14,27%

Matej Buček, Ing. 11 26 24 30 17 14 14 8 20 164 = 5,92%

Pavol Budinský 9 6 3 4 4 4 2 6 38 = 1,37%

Viliam Cíbik, MUDr. 71 56 123 119 90 105 78 65 46 753 = 27,20%

Pavo Duvač, Mgr. 1 2 11 7 4 5 1 2 3 36 = 1,30%

Juraj Hort, Ing. 127 121 224 271 131 183 122 118 115 1412 = 51,01%

Michal Kňažek 21 17 16 10 10 12 13 9 10 118 = 4,26%

Jaroslav Koyš, Ing. 33 31 53 43 51 41 42 40 16 350 = 12,64%

Peter Krupa 35 32 43 45 35 27 31 21 29 298 = 10,77%

Michal Marcin, Ing. 16 21 16 32 21 20 10 9 17 162 = 5,85%

Peter Marušinec, Ing. 189 169 247 231 239 227 205 191 113 1811 = 65,43%

Denis Párovský 10 15 13 24 14 9 10 9 10 114 = 4,12%

Štefan Prekop, Ing. 52 42 68 92 47 86 71 42 33 533 = 19,26%

Martin Rác, Ing. 29 33 36 55 27 42 26 27 26 301 = 10,87%

Milan Staňo, Ing. 52 39 65 69 76 63 50 55 31 500 = 18,06%

Emil Suchánek, Ing. 41 49 88 117 53 102 70 46 47 613 = 22,15%

Dana Šťastná, Ing. 48 36 66 56 73 41 52 44 21 437 = 15,79%

Gabriela Švecová, Bc. 27 24 43 43 21 45 35 24 25 287 = 10,37%

Rastislav Turčík, Mgr. 12 8 9 7 9 11 5 4 9 74 = 2,67%

Karol Uváčik, Ing. 44 33 54 61 36 82 51 22 15 398 = 14,38%

Patrik Živojinov, Bc. 8 4 7 6 9 6 6 5 5 56 = 2,02%

Okrsky 9

Počet zapísaných oprávnených
voličov 9649

Počet vydaných obálok 2794 = 28,96%

Počet odovzdaných obálok 2791
Počet platných hlasovacích lístkov  pre 
predsedu 2731

Kandidát Poč. hlasov

Jaroslav Baška, Ing. 1296 = 47,46%

Petra Hajšelová, Mgr. 81 = 2,97%

Renáta Kaščáková, Mgr. 770 = 28,19%

Nora Pániková 47 = 1,72%

Štefan Škultéty, PhDr. 453 = 16,59%

Igor Valko 17 = 0,62%

Ferdinand Vavrík, Ing. 83 = 3,04%

(pokračovanie z 1. strany)

Občania Kolačína ju v roku 
1924 obnovili na vlastné ná-
klady. V meste Nová Dubnica 
alebo v jej m.č. Kolačín sa nič 
staršie nenachádza. Kaplnka 
je jediná kultúrna pamiatka. 
Poslanci v Novej Dubnici  13. 
hlasmi schválili nadobudnutie 
nehnuteľného majetku - kap-
lnky a príslušenstva do vlast-
níctva mesta Nová Dubnica 

formou prevzatia na základe 
všeobecnej hodnoty stano-
venej znalcom v odbore Sta-
vebníctvo, odvetvie Pozemné 
stavby, odhad hodnoty nehnu-
teľností vo výške 16 194,30 €. 

Celý zápis z rokovania Mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na internetovej stránke mesta 
www.novadubnica.eu. 

J. Bajzíková
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Školenie seniorov v IT

Byť mladým aj 
v starobe je umenie

Starnutie je neodmysliteľ-
nou súčasťou života každé-
ho človeka, no každý starne 
inak. Kalendárny rok je iba 
tradičným ukazovateľom 
toho, aby určil čas starnutia. 

Mesiac október je jedným 
z nich, ktorý nám pripomína 
úctu k starším. Považuje sa 
to za pekný prejav úcty, kto-
rý si každoročne pripomína-
me v našom Združení klubu 
dôchodcov. Aj tento roku tomu 
tak bolo. Dňa 28. októbra sme 
sa zišli v Kolačíne a oslávi-
li Mesiac úcty k starším ako 
sa patrí. Posedenie sa nieslo           
v slávnostnom duchu.   

Ubezpečujeme vás, že to ro-
bíme nezištne, z lásky, a to nás 
obohacuje. Rozdávanie z toho, 
čo máme, to sú naše krídla, 
ktoré nás posúvajú vždy o krok 
dopredu. Je len na škodu veci, 
že mnohokrát si musíme polo-
žiť otázku, prečo len v októbri 
je úcta k starším. Úcta by mala 
byť prirodzeným prejavom 

blízkeho okolia v každom dni 
nášho života. Veľakrát je reali-
ta o niečom inom a iste všetci 
vieme a chápeme, o čom to        
v živote stárnuceho človeka je. 

Na toto posedenie prijal 
pozvanie aj primátor nášho 
mesta Ing. Peter Marušinec,  
ktorý vo svojom príhovore oce-
nil našu prácu a poprial nám 
veľa síl,  zdravia a trpezlivosti 
do ďalších dní. Na osvieženie 
ducha a myšlienkových po-
chodov nám svojím kultúrnym 
vystúpením spríjemnili uvede-
nú akciu žiaci zo Súkromnej 
základnej školy. Záver bol po 
všetkých príhovoroch  ukon-
čený  zábavou pri živej hudbe        
a k spokojnosti všetkých prí-
tomných. 

ŽIVOT je pekný, a čokoľvek 
nám osud prinesie,  nezabud-
nime žiť.

E. Vetrová
predsedníčka Klubu
dôchodcov

Mesto Nová Dubnica každoročne podporuje všeobecne prospešné služby a formou poskytnutia dotácií prispieva na rozvoj a plne-
nie verejnoprospešných cieľov organizáciám,  ktoré majú sídlo na území mesta, alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území 
mesta, alebo poskytujú služby obyvateľom mesta, v zmysle ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Na základe citovaného zákona mesto vydalo Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 7/2011 Mesta Nová Dubnica o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu Mesta Nová Dubnica v znení doplnenia VZN č. 6/2016 a VZN č. 4/2017, v ktorých sa upravuje spôsob a podmienky 
poskytovania dotácií na území mesta. Upozorňujeme na dôležité skutočnosti všetkých, ktorým bola poskytnutá dotácia z rozpočtu 
mesta Nová Dubnica na rok 2017:
1) dotácie poskytnuté z rozpočtu mesta podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta,
2) ak žiadateľ nevyčerpá dotáciu do stanoveného termínu 15.12. kalendárneho roka, nárok na poskytnutú dotáciu zaniká,
3) ročné zúčtovanie dotácie je povinný vykonať prijímateľ dotácie  písomne na základe účtovných dokladov do 15 dní od času použitia 
dotácie, najneskôr do 15. 12. príslušného roka, v dvoch písomných vyhotoveniach (originál všetkých účtovných dokladov k nahliad-
nutiu, spolu s ich kópiami). 

Detský a mládežnícky di-
vadelný súbor BEBČINA / 
Základná umelecká škola 
Štefana Baláža/ žal v pred-
chádzajúcich rokoch skutoč-
né úspechy. 

Po víťazstvách na krajských 
divadelných prehliadkach          
v detskej činohre a v divadle 
poézie sa úspešne zúčastnil 
niekoľkých celoštátnych festi-
valov. Koncom leta najstaršia 

skupina dokonca reprezento-
vala školu a mesto na vrchol-
nom festivale amatérskeho 
divadla Scénická Žatva v Mar-
tine s dvoma inscenáciami. 

Za svoju prácu v uplynulých 

rokoch bol súbor ocenený /ako 
jediný divadelný súbor z kraja/ 
predsedom Trenčianskeho sa-
mosprávneho kraja ďakovným 
listom na podujatí MÚZY NÁS 
SPÁJAJÚ. Poďakovanie bolo 
súboru vyslovené za tvorivý 
invenčný prínos, výnimočné 
výsledky dosiahnuté v oblasti 
dramatického umenia a vý-
znamnú reprezentáciu regió-
nu. My však dodávame, že hoci 
si všetky ocenenia vážime, pre 
nás je dôležitejším úspechom, 
že sa nám darí z detí vycho-
vávať prosociálne osobnosti           
s úctou k druhým.

Najstarší členovia súboru 
nás budú reprezentovať aj 
na podujatí NOC DIVADIEL           
v Kine Hviezda v Trenčíne dňa 
18. novembra o 17.00. Srdečne 
Vás pozývame stráviť NOC DI-
VADIEL do Trenčína aj v spo-
ločnosti divadelného súboru 
BEBČINA. 

Mgr. Miriam Martináková
učiteľka literárno – dramatic-
kého odboru

Stalo sa tradíciou, že pries-
tory kina Panorex sa v ok-
tóbri zaplnia jemnými čipka-
mi, ktoré vytvorili ruky žien. 
Inak tomu nie je ani tento 
rok. Naša výstava je jedným 
z kvetov do kytice podujatí, 
uvitej k 60. výročiu mesta 
Nová Dubnica.

V sobotu 14. októbra sme 
privítali obyvateľov Novej 
Dubnice a čipkárky z celého 
Slovenska na otvorení výsta-
vy. Svojim vystúpením nám 
program spestrili mladí ľudia 
so špeciálnymi potrebami zo 
Slnečníc z CVČ Nová Dubni-

ca. Aj touto cestou im chcem 
poďakovať, ako aj ich vedúcej 
Lenke Hnilkovej za spestrenie 
programu.

Výstava je zložená zo šty-
roch samostatných častí.  
Hneď pri vstupe vás privíta 
výstava prác pani Mrázovej, 
ktorá predstavuje  prierez  jej 
celoživotnej práce. V svojej 
tvorbe čerpala hlavne z pôvod-
nej čipky zo Španej Doliny, kto-
rá jej, ale aj ďalším členkám 
učarila.

Že je nádherná,  môžeme sa 
presvedčiť aj v ďalšej časti vý-
stavy, kde predstavujeme vždy 
nejakého hosťa. Tentokrát sú 

to práce pani Margity Gaľovej 
z Banskej Bystrice, rodáčky zo 
Španej Doliny a jej mamičky. 
Jemná čipka spletená z tenuč-
kých nití určite zaujme každé-
ho návštevníka. Že to nemu-
sia byť iba dečky, sa môžeme 
presvedčiť na slnečníku, ktorý 
pani Gaľová upaličkovala.

Trochu z iného koša je čip-
ka ďalších našich hostí z Klu-
bu paličkovanej a frivolitkovej 
čipky z Košíc. Ich frivolitkové 
práce ukazujú jemnosť a roz-
manitosť využitia tejto tech-
niky v tvorbe rôznych textílií, 
šperkov, doplnkov....

Počas vernisáže si návštev-
níci mohli túto techniku aj vy-
skúšať. Najväčšiu časť výsta-
vy tvoria práce členiek klubu          
z Novej Dubnice. Každá člen-
ka má svoje práce vystavené 
na časti, alebo i celom paneli, 
ako i na viacerých, podľa toho 
koľko má prác.

Nesmieme zabudnúť ani 
na súťaž, ktorú sme vyhlásili 
pre členky klubu na počesť 
60.výročia mesta Nová Dubni-
ca  pod názvom „Mesto Nová 
Dubnica očami čipkárky“.

Celkom sa zúčastnilo 8 čle-
niek. Prvé miesto získala Zu-
zana Robotová (Nová Dubnica 

v plienkach), druhé miesto 
získala Helena Drestová (Or-
nament na slobodárni) a tretie 
miesto získali Ľubica Pavlovi-
čová (Jiři Kroha a jeho dielo)   
a Anna Waldeckerová (Pla-
tan).

Cenu primátora mesta zís-
kala Anna Floriánová (Slobo-
dáreň) a cenu za kompozičné 
doplnenie čipkou, techniku        
a farebnosť získala Anna Po-
doláková (Obraz nad oltárom).  

Súťaže sa zúčastnili aj Eva 
Dolinská (Kostol) a Anna Bu-
rajová (Smutná vŕba).

Naša výstava by nemohla 
byť bez tých,  ktorí nám pomá-
hajú a  podporujú nás v našej 
práci. Naše poďakovanie patrí 
primátorovi mesta Ing. Pet-
rovi Marušincovi, oddeleniu 
kultúry MsÚ Nová Dubnica, 
CVČ Nová Dubnica, pani Emí-
lii Samuhelovej, pani Gaľovej, 
rodine Mrázovej, Klubu palič-
kovanej a frivolitkovanej čipky           
z Košíc, všetkým súťažiacim, 
ako i členkám klubu. V nepo-
slednej miere naše veľké ďa-
kujem patrí našim rodinným 
príslušníkom za pomoc, pod-
poru a trpezlivosť.

A. Waldeckerová

Mestský úrad Nová Dubnica 
zrealizoval na základe Dru-
hého komunitného plánu 
mesta Nová Dubnica dvoj-
týždňový kurz počítačovej 
gramotnosti pre seniorov 
mesta. 

Počítačového kurzu sa zú-
častnili seniori zo Združenia 
Klubu dôchodcov Nová Dub-
nica a z Jednoty dôchodcov 
Nová Dubnica v celkovom 
počte 20 seniorov. Kurz sa re-
alizoval v počítačovej učebni 
Základnej školy, J. Kráľa 33/1, 

Nová Dubnica.  
Seniori sa školili na nasle-

dovné témy: Základná práca 
s PC / Práca v operačnom 
systéme Windows / Práca 
s mailovou poštou, mailová 
komunikácia / Práca s inter-
netom / Práca s externými 
zariadeniami - mobilom, foto-
aparátom.

Seniorov školila fi rma JKC, 
s.r.o. Trenčín, ktorej ďakujeme 
za spoluprácu. 

Mgr. Zuzana Vanková 
vedúca oddelenia SVaŠ

Členovia z Klubu dôchodcov vedia čo je to dobrá zábava.

Talentovaní mladí herci z DS Bebčina v inscenácii „Len tak... Pre radosť...“.

Školenie v počítačovej učebni v ZŠ na Ulici Janka Kráľa.

Divadelný súbor Bebčina ocenený
na podujatí Múzy nás spájajú

Klub paličkovanej čipky v Novej Dubnici
otvoril už šiesty ročník výstavy Dotyky krásy

Krása paličkovanej čipky z Novej Dubnice je vychýrená.

UPOZORNENIE: Vyúčtovanie dotácií z rozpočtu mesta
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Výmena košov na psie exkrementy

Drahé zvozy – hrozí zvýšenie 
cien zvozu odpadov

Rok 2017 v znamení 
zmien a noviniek

Na oddelení životného prostredia sa hro-
madí veľký počet sťažností od psíčkarov aj 
od občanov bez psíkov. Majiteľom psov sa 
nepáči, že do košov na psie exkrementy ľu-
dia vyhadzujú aj iný  odpad. Iní občania sa 
sťažujú, že v nádobách na komunálny odpad 
sú vhadzované psie exkrementy.

Nakoľko sú v meste často koše na psie 
exkrementy poškodzované vandalmi, mes-
to Nová Dubnica ich v blízkej dobe bude 
postupne vymieňať za betónové smetné ná-
doby. Tieto budú osadené na pôvodných, ale                                                                                                               
i nových miestach a budú slúžiť  pre všet-
kých obyvateľov nášho mesta (teda do tých-
to košov sa môže vhadzovať bežný komu-
nálny odpad i zabalené psie exkrementy). 
Odpad z košov na psie exkrementy, ako aj 
odpad z bežných smetných košov končí na 
rovnakej skládke odpadov. Preto veríme, že 
pri zjednotení smetných nádob sa odstránia 
nezhody medzi obyvateľmi a udržíme čisto-
tu v našom meste.

V mesiaci október sa realizo-
val zvoz objemného odpadu 
od bytových domov v meste. 
Vyhodeného odpadu bolo 
viac než dosť. 

Čo sa z odpadu dalo vytrie-
diť, sme na zbernom dvore 
vytriedili a zvyšok bol uložený 
na skládke. Na skládku sme               
odviezli viac ako 25 ton objem-
ného odpadu. Opäť sa potvrdi-
lo, že v našom meste je ešte 
dosť bezohľadných obyvateľov, 
ktorí  s obľubou porušujú pra-
vidlá tohto zvozu. Na stojis-
kách bolo vyhodených množ-
stvo elektrospotrebičov, ktoré 
je zakázané ukladať na voľné 
priestranstvo. Tie je potrebné 
doniesť na zberný dvor (za-
darmo), prípadne odovzdať vo 
vybraných predajniach elek-
tro. Vo veľkom množstve oby-
vatelia vykladali aj drobný sta-
vebný odpad (sú ním aj okná                                                                      
a dvere), ktorý je tiež zakáza-
né vykladať na stojiská, nakoľ-
ko odovzdanie tohto odpadu je 
zo zákona spoplatnené. Svojim 
konaním sa títo obyvatelia nie 
len že vyhli poplatkovej povin-
nosti, ale zároveň sa dopustili 
aj priestupku (to platí aj pre 
vykladanie elektroodpadu) 

tým, že uložili odpad na mies-
to, ktoré nebolo na to určené. 
Náklady, ktoré mesto vynaloži-
lo na likvidáciu všetkých odpa-
dov z tohto zvozu sa rozpočíta 
do ročného poplatku za odpad.

Okrem iného bolo zarážaj-
úce a nepochopiteľné, prečo 
občania vyhadzujú celé za-
váraninové poháre aj s ich 
obsahom. Zamysleli ste sa 
niekedy nad tým, čo sa s nimi 
ďalej udeje? Pri manipulácii 
sa poháre porozbíjajú, ich ob-
sah sa na skládke rozloží veľ-
mi rýchlo, ale črepiny zo skla a 
kovové viečka tam budú ležať 
naveky. Nehovoriac o tom, že 

zaváraniny nie sú objemným 
odpadom! Pritom aké jedno-
duché by bolo doma poháre 
otvoriť, kompót vyliať a oplách-
nuté sklenené poháre vhodiť 
do kontajnera na sklo, viečka 
do kovov a zabezpečiť tak ich 
recykláciu. Len keby ľudská    
hlúposť a lenivosť nebola 
stále ešte nad zdravým ro-
zumom.

Novodubničanom, ktorí sa 
zodpovedne postavili ku trie- 
deniu odpadu a pravidlám 
zvozu objemného odpadu, ďa-
kujeme a veríme, že budete 
vzorom pre tých ostatných. 

Na výročnej schôdzi DHZ 
Kolačín konanej v januári 
boli  po ukončení funkčného 
obdobia zvolení noví členo-
via výboru. Starších členov 
nahradili mladší, ktorí budú 
od skúsených predchodcov 
využívať ich dlhoročné skú-
senosti. 

Tie sme využili hneď  10. fe-
bruára, keď  sme  po prvýkrát 
zasahovali  v Kolačíne a  pre-
ventívne  rozširovali a prečis-
ťovali brehy potoka,  aby sme  
zabránili možným škodám z 
topiaceho sa snehu.  Po zása-
hu sme sa zúčastnili pátracej 
akcie po stratenej osobe v oko-
lí Kolačína.  

V mesiaci marec sme zorga-
nizovali  pre naše hasičky po-
sedenie pri príležitosti MDŽ.

V apríli sme strážili Boží 
hrob v kostole v Kolačíne. 
Koncom apríla sme  ručne sta-
vali máj. Nielen pred zrakmi 
miestnych občanov, ale i pred 
premiérom - R. Ficom, mini-
strom vnútra - R. Kaliňákom, 
predsedom TSK - J. Baškom, 
primátorom Novej Dubnice P. 
Marušincom a ostatnými po-
slancami sme ukázali, že ruky 
nemáme len na okrasu, ale ak 
treba, vieme spoločnou silou 
postaviť máj pre našich Kola-
čanov.  Začiatkom mája sme  
zorganizovali  už  4. ročník Flo-
riánskej kvapky krvi, na ktorej 
z 57. účastníkov darovalo vzác-
nu tekutinu až 49. Za takúto 
účasť patrí všetkým darcom 
veľká vďaka. Okrem darcov 
sme sa 4. mája poďakovali aj 
sv. Floriánovi zapálením svieč-
ky a položením venca pri jeho 
soche týčiacej sa pri vstupe do 
našej hasičskej zbrojnice. 

S blížiacim sa letom  sme sa 
začali pripravovať na súťaže. 
Prvou v sezóne bola súťaž his-
torických hasičských strieka-
čiek, ktorej sme sa zúčastnili 
ako jediní zástupcovia ilavské-
ho okresu . Už pri prezentácií 
sme vedeli, že to nebude jedno-
duché, keďže naša malá strie-
kačka sa nielen veľkosťou, ale 

aj výkonom výrazne líšila od 
ostatných. Napriek tomu sme 
zožali veľký obdiv a potlesk. To 
nám pripomenulo, že môžeme 
byť vďační za techniku, ktorou 
teraz disponujeme. Hasič-
ky – ženy  nás reprezentovali 
27. mája  v inej, tiež náročnej 
nočnej súťaži v Motešiciach. 
Dôkazom o ich pripravenosti                                                                             
v zlých svetelných podmien-
kach svedčí aj vybojované 
2. miesto. Súťaží hasičov sa 
zúčastňovali aj mladší členo-
via v družstve dorastu a detí. 
Dorast  nás reprezentoval v 
Tuchyni  spolu s mužským a 
ženským tímom na okresnej 
súťaži. Chlapci skončili 3., ženy 
6. a muži 10. Do okresnej súťa-
že Plameň v Ilave sme zapojili 
3 detské družstvá. Chlapci a 
dievčatá sa umiestnili na 2. 
mieste. 

Členovia DHZ sa zúčastnili  
na  Dňoch mesta Nová Dubni-
ca, aby prezentovali našu čin-
nosť a večer pomáhali zabez-
pečovať ohňostroj.  V sobotu 
24. júna sa naši hasiči ukázali 
ako skvelí animátori, keď pre 
fi rmu Enics pomáhali orga-
nizovať  deň pre zamestnan-
cov. Predviedli sme prítom-
ným našu hasičskú techniku                                                         
a pripravili niekoľko súťaží.  
V ten istý deň sa ešte hasičky  
zúčastnili  na nočnej súťaži        
v Šišove.  Deti  absolvovali   po-
hárovú súťaž - Memoriál Fer-
dinanda Mončeka v Pruskom 
a pripísali body do tabuľky. 
Chlapci z dorastu si boli od-
behnúť  pohárovú súťaž aj vo 
Visolajoch. 

Júl bol  pre všetkých hasi-
čov novým začiatkom. Keďže 
súčasná zbrojnica už nestíhala 
pokrývať  naše potreby, roz-
hodli sme sa  pustiť  za pomoci 
mesta do rekonštrukcie po-
žiarnej zbrojnice. Rekonštruk-
ciu sme začali premiestnením 
málo využívaného materiálu 
a premiestnením zasadacej 
miestnosti. Zásahovú výzbroj                                                                           
a výstroj sme nechali v zbroj-
nici spolu s technikou, aby 
sme zabezpečili našu akcie-

schopnosť.  Napriek náročným 
úlohám, ktoré boli za nami 
i pred nami, sme ako každý 
rok organizovali hodové zába-
vy v dňoch 18. a 20. augusta. 
Nechýbalo ani sobotné ho-
dové popoludnie, ktoré sme 
pripravili spolu s inými orga-
nizáciami. Len ako pozoro-
vatelia sme sa  9. septembra 
zúčastnili na súťaži Ďurďovský 
výstrek, ale domov sme odchá-
dzali s pohárom. Konalo sa tu  
totiž aj vyhodnotenie súťaže 
Skvelá partia hasičov, ktorú 
vyhlásili MY Trenčianske no-
viny. V rámci tejto súťaže sme 
vďaka zaslaným hlasom zís-
kali 3. miesto. Pretože nielen 
prácou je človek živý, pripra-
vili sme na 23. septembra  pre 
našich členov výlet do Pezin-
ka. V rovnaký deň  sa konala 
aj posledná pohárová súťaž                                                                         
v detskej lige, z ktorej si chlap-
ci doniesli pohár za 2. miesto                                                                         
a s pohármi sa vrátili aj 
dievčatá. Celkovo sa chlapci 
umiestnili v lige na 6. mieste 
a dievčatá na 10. mieste. Do 
konca roka nás čakajú už len 
akcie zamerané na  zazimo-
vanie techniky a preventívne 
činnosti. 

Činnosť DHZ Kolačín bola    
v roku 2017 naozaj veľmi pes-
trá a náročná, no bez pomoci      
a podpory mesta by nebolo 
možné ju v takomto rozsahu 
realizovať. Preto  by sme chce-
li poďakovať predovšetkým  
primátorovi Petrovi Marušin-
covi a mestu Nová Dubnica 
najmä za fi nančnú pomoc,  
ale i za pomoc pri materiálo-
vo – technickom zabezpečení 
nášho zboru.

Poďakovanie adresujeme 
aj všetkým fi rmám a osobám, 
ktoré či už fi nančne alebo fy-
zicky pomáhajú pri chode na-
šej organizácie, ich podporu si 
veľmi vážime a veríme, že nám 
ju zachovajú i v budúcom roku. 

                                                                                                                                                  
Dušan Kačík

Členovia DHZ Kolačín vo svojich súťažných dresoch.

Poškodené koše bude mesto postupne vymieňať.

Takto to vyzerá, keď naši obyvatelia vyhadzujú nevhodný odpad na stojiská v okolí domov.

Oddelenie Životného prostredia
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Objavujme spolu čaro 
Vianoc každý deň
Srdečne pozývame  všetkých 
(nielen) Novodubničanov       
v stredu 20. decembra 2017  
od 16:00 hod. do areálu Spo-
jenej školy sv. Jána Bosca, 
kde ožije príbeh, ktorý robí 
Vianoce Vianocami. 

Pripomenieme si narode-
nie Ježiša Krista. Slávnosť 
bude spojená s betlehem-
ským sprievodom. Jeho cesta 
povedie do Betlehema, kde 
celý sprievod bude očakávať 
kráľovská rodina s malým Je-
žiškom. Nebudú chýbať ani 
rôzne domáce zvieratá (oveč-
ky, zajace, teliatko, somárik...). 

Návštevníkov čaká pestrý 
kultúrny program, v ktorom 
sa predstavia žiaci školy, od 
najmenších – škôlkarov až po 
najstarších žiakov Spojenej 
školy sv. Jána Bosca – gym-
nazistov. V podaní bývalých 
absolventov a rodičov školy 
zaznejú vianočné piesne a ko-
ledy.

Pre rodiny s deťmi budú 
pripravené tvorivé dielničky, 
kde si zhotovia rôzne výrobky. 
Zároveň bude možnosť pozrieť 
si, zakúpiť si alebo nájsť in-
špiráciu na vianočné darčeky              
a dekorácie.

Občerstvenie nájdu malí         

i veľkí. Zahriať sa môžete via-
nočným punčom, pochutnať si 
na chlebe s masťou a cibuľou, 
palacinkách a iných vianoč-
ných dobrotách.

Príďte spolu s nami prežiť 
predvianočnú atmosféru spo-
jenú s očakávaním príchodu 
malého Ježiška. Spoločne za-
žime  a pripomeňme si posol-
stvo, pohodu, mier, nekonečný 
pokoj a lásku. Lásku, ktorá 
sa opäť zrodí v jasličkách, ale           
i tú praobyčajnú, tak vzácnu, 
rodiacu sa každý deň v našich 
srdciach.

Spojená škola sv. J. Bosca

Výstava fotografi í Vladimíra Baču v kine Panorex dňa 26.10. 
Foto: P. Jelínek.

50 podôb Vršatca – na krásne diela od V. Baču sa prišlo 
pozrieť veľa návštevníkov. Foto: P. Jelínek.

V októbri sme si uctili starších občanov koncertom Ľudovíta 
Kašubu s kapelou.

Nezabudli sme ani na tých najmenších. 
Smejko a Tanculienka...

Vernisáž výstavy Tajomstvá umenia v kine Panorex. Autorky 
obrazov: zľava B. Rusnáková, V. Droblenková a A. Magyarová.

Na vernisáž troch umelkýň prišiel nazrieť aj zástupca 
primátora Bc. Pavol Pažítka.

Jana Pronská: 
Kumánska princezná
Julián Bakšai sa kvôli otcovým 
dlhom zaviaže, že bude slúžiť 
grófovi Ratoldovi a jeho zhýra-
lému synovi Františkovi. Keď 
mu gróf po synovej smrti navrh-
ne, aby od Kumánov priviedol 
jeho jediného vnuka, Julián ne-
váha ani chvíľu: za odmenu mu 
totiž Ratold sľúbil vrátiť rodinné 
sídlo – hrad Kamenec.

Jeden rok odpočinkových ak-
tivít s deťmi
Radi by ste so svojimi deťmi 
strávili príjemné chvíle, ale in-
špirácia zakaždým neprichád-
za? 
V tejto knihe nájdete viac ako 
200 hier a relaxačných aktivít, 
ktoré ľahko zvládnu i najvyťaže-
nejší rodičia. Publikácia môže 
byť inšpiráciou i pre učiteľky       
v materských školách.

John Grisham: 
Svišť
Vyšetrovateľku Lacy Stoltzo-
vú kontaktuje záhadný zdroj a 
sľubuje, že jej poskytne infor-
mácie, ktoré odhalia totožnosť 
skorumpovaného sudcu. S ko-
legom Hugom sa pustia do vy-
šetrovania. Musia čeliť korup-
cii, prostitúcii, organizovanému 
zločinu, ba i priamemu odstra-
ňovaniu nepohodlných ľudí.

Jean Pendziwolová:
Dcéry strážcu majáka
Elizabeth na sklonku života pri-
šla o zrak. Keď na stroskotanej 
lodi jej brata nájdu stratené 
denníky ich otca, poprosí mladú  
Morgan, aby jej ich čítala.  Me-
dzi oboma ženami sa pri odha-
ľovaní príbehu spred mnohých 
desaťročí, rozvinie nečakaný 
vzťah. Vyblednuté stránky 
obom odhalia tajomstvá.

Emily Bleeker: 
Ostrov
Lillian navonok pôsobí ako 
hrdinka, ktorá prežila pád lie-
tadla. Lenže odkedy ju spolu           
s Daveom zachránili z opus-
teného ostrova, klamú rodine, 
priateľom aj celému svetu. Stali 
sa obľúbencami médií, ktoré 
pátrajú po detailoch dvojročné-
ho pekla, ktoré prežili odsúdení 
na milosť a nemilosť prírody. 

Jozef Karika: 
Čierny rok
Mafi ánsky boss, drogový prie-
kupník, skorumpovaný úradník 
a malí pešiaci sa snažia pre-
žiť vo vrcholiacom šialenstve 
deväťdesiatych rokov. Všetci 
zažívajú čierny rok, ktorý sa 
pre nich môže stať posledným. 
Túžili po lepšom živote, vplyve   
a bohatstve, ale dostanú iba ná-
silie, smrť a temnotu.

Novinky v knižnici zakúpené z dotácie Fondu na podporu umenia
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Vianoce v Novej Dubnici
Valašský mikulášsky jarmok

Betlehem so živými zvieratkami

Vianočná kapustnica

Silvester

Trojkráľové koncerty Božieho
šramotu a The Gospel Family

Vianočný koncert Dychového
orchestra a Mažoretiek mesta

Vianočné remeselné trhy

Zapaľovanie adventných sviec

Príchod Mikuláša 
a rozprávka O zlatej rybke

sobota 2. decembra, Valašské Klobouky, zájazd

Cestujte s nami! Zažijete jedinečnú a neopakovateľnú jarmočnú atmosféru s valašskými 
čertmi, pravou vianočnou zabíjačkou, vynikajúcimi miestnymi špecialitami, ochutnávkou 
slivovice a „zhřívanice“, predvádzaním umeleckých remeselníkov a bohatým kultúrnym 
programom. Odchod o 7,30 hod. z Mierového námestia, predpokladaný príchod medzi 
14 - 15 hod. Poplatok 7€.

Rozprávka  v podaní členov Divadla zo šufl íka, prináša poučenie o tom, že lakomosť               
a chamtivosť sa nevypláca! Je to veselé bábkovo-činoherné predstavenie, ktoré vzniklo 
na motívy klasickej ruskej ľudovej rozprávky.  Presunieme sa do histórie, do obdobia na-
šich prastarých či praprastarých mám, keď sa nite priadli na kolovrátku, bielizeň sa prala 
v korýtku a mlieko bolo priamo od kravičky... Po predstavení príde medzi deti Mikuláš              
s anjelom  a čertmi! Každé dieťa dostane od Mikuláša darček! Vstupné:1€.

Obľúbená atrakcia pre malé deti – živé ovečky pri betlehemskej maštali – a možno... mož-
no bude aj teliatko...

Predaj originálnych ručne vyrobených darčekov, ktoré prídu predávať deti zo škôl, ale aj 
zruční remeselníci, program detičiek z materskej školy, školská kapela s názvom 11:33 zo 
Spojenej školy sv. J. Bosca, občerstvenie - vianočný punč, varené vínko, čaj, frgále a iné 
dobroty...

Sála kina Panorex   už tradične ožije vystúpeniami žiakov hudobného a tanečného odboru.
Koncert novodubnickej  ZUŠ-ky isto prispeje k spríjemneniu jedného z predvianočných 
večerov. To, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, pripomenie aj záverečná choreografi a so 
sviečkami a prskavkami.

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

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine ANTOLOGIA. Do nálady 
bude hrať DJ Števo, nebude chýbať ani  polnočný príhovor a prípitok  vedenia mesta.

Vstupenky v sume 9€ si môžete zakúpiť od 27. 11. 2017 na oddelení kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica nasledovne: Pondelok 13:00 - 15:30 hod. / Utorok 13:00 - 15:30 hod. / Streda 
14:30 - 17:00 hod. / Štvrtok 13:00 - 15:30 hod. / Piatok 12:15 - 14:00 hod.

3. decembra o 17:00 hod.: žiaci Základnej školy na Ulici Janka Kráľa a Súkromnej základnej 
školy, sviečku zapáli primátor Ing. Peter Marušinec spoločne s deťmi.

10. decembra o 17:00 hod.: žiaci Centra voľného času a Základnej umeleckej školy Štefana 
Baláža, sviečku zapáli hokejista Tomáš Kopecký.

17. decembra o 17:00 hod.: koncert Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica a žiakov 
Spojenej školy, sviečku zapáli predsedníčka Klubu paličkovanej čipky Anna Waldeckerová.

24.decembra o 12:00 hod.: koncert skupiny Boží šramot, sviečku zapáli farár Jozef Ragula.

15. až 24. decembra v čase od 15:30 do 18:00 hod., Mierové námestie

nedeľa 24. decembra v čase od 12:00 do 14:00 hod., Mierové námestie

nedeľa 31. decembra v čase od 22:30 do 02:00 hod., Mierové námestie

6., 7., 12., 13. a 14. januára 2018 o 19:00 hod., kino Panorex (vstupné 9 eur)

nedeľa 17. decembra o 15:00 hod., kino Panorex

piatok 15. decembra v čase od 10:00 do 17:00 hod., Mierové námestie

každú nedeľu od 3. do 24. decembra, Mierové námestie

utorok 5. decembra o 16:30 hod., kino Panorex

10. február 2018 o 19. hod. 

Kúpeľná dvorana

Trenčianske Teplice

REPLAY BAND, Ľudová hudba Leoša Staněka,

hudobná skupina FRAGILE, tanečná škola manželov 

Paškovcov, tombola, kulinárske špeciality

a vynikajúca zábava.

 

Vstupné: 49 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie:

Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

042/44 33 484 kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk

XVI. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica

20. decembra 2017 o 16:00 hod.
v areáli školy



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Diana Filipová, Olívia Pavlačková, Lea Rácová, Kristián Bubenčík, Richard Žovinec, Luis 
Šimon Horečný, Michal Bielik, Benjamín Kišon, Malvína Kováčová.

Opustili nás: 
Ján Paiger, Zdenka Siekelová, Rudolf Valčík, RNDr. Juraj Karáčoň.

Spoločenská kronika

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Štefan Sýkora
Dňa 14. novembra uplynul rok, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko Štefan    
Sýkora. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu   
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spo-
mína manželka a deti s rodinami. 

Katarína Kubaščíková a Kamil Kubaščík
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto vás 
mal rád, nemôže zabudnúť. V tomto roku 
2017 uplynulo 10 rokov od smrti našej mamy             
a babky Kataríny Kubaščíkovej. A 33 rokov 
uplynulo od smrti nášho otca a dedka Kamila                                                                                                       
Kubaščíka. Kto ste ich poznali, venujte im 
tichú spomienku. S láskou spomínajú syn        
Miroslav a vnúčatá Andrea a Zuzana s rodi-
nami. 

Ľubomíra Kubaščíková
V roku 2017 uplynulo 20 rokov od smrti našej 
sestry a tety Ľubomíry Kubaščíkovej. Kto 
ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomínajú brat      
Miroslav a netere Andrea a Zuzana s rodina-
mi. 

Zdenka Kubaščíková
Dňa 8. 11. 2017 uplynul rok, odkedy nás na-
vždy opustila manželka a mama Zdenka                        
Kubaščíková. S láskou a úctou spomínajú 
manžel Miroslav a dcéry Andrea a Zuzana                                                                  
s rodinami.

Ľudovít Mauer
Dňa 17. 12. si pripomenieme nedožité sté narodeniny nášho 
otca a dedka pána Ľudovíta Mauera. S láskou a úctou spomí-
najú deti Ervín, Jozef, Mária a Daniela s rodinami.

Dušan Turan
Dňa 18. 11. 2017 je to už 30 rokov, odkedy nás 
navždy opustil otec, dedko a pradedko Dušan 
Turan. S láskou a úctou spomínajú manželka 
a dcéry s rodinami. 

Martin Doktor
Dňa 4. 11. 2017 je to už 7 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný syn a brat Mar-
tin Doktor. S láskou a úctou spomínajú mama 
a brat. 

Anna Margetinová a Štefan Margetin
Dňa 29. 9. sme si pripomenuli nedožité 85.na-
rodeniny našej mamy Anny Margetinovej, 
rodenej Kozáčkovej a 16. 10. uplynulo 35 ro-
kov od úmrtia nášho otca Štefana Margetina. 
Spomínajú dcéry Evka a Blažena s rodinou.

Ing. Viliam Kolenič
Dňa 3. 12. 2017 je to už 5 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil manžel, otec a dedko Ing. Viliam 
Kolenič. S láskou a úctou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Jozef Šošovička
Dňa 14. 11. 2017 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, brat, starý otec a priateľ 
Jozef Šošovička. Ostaneš  v našich spomien-
kach. Smútiaca rodina.

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Mestská polícia v Novej Dubnici informuje obyvateľov a návštevníkov mesta, že od mesiaca október 
2017 zameriavajú príslušníci mestskej polície svoju pozornosť aj na používanie chodníkov cyklistami, 
nakoľko jazdou na bicykli ohrozujú bezpečnosť iných osôb na chodníku v zmysle ustanovenia § 22 a § 52 
ods. 2 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Telefónne čísla mestskej polície v Novej Dubnici: 0905 694 455 (nonstop), bezplatné tel. číslo 0800 500 
159.

Dňa 5. 11. 2017 o 02.03 hod. prijatý telefonát od občana mesta, že v Sadoch Cyrila a Metoda pri bu-
dove č. 21 sa pohybuje nejaký mladík a vyzváňa na vchodové zvonce a budí spiacich obyvateľov. Oka-
mžitý presun na miesto. Na ul. Topoľovej pri bývalom Apolle spozorovaná skupinka troch mladíkov.                        
K vyzváňaniu na vchodové zvonce sa priznal M. M. Za spáchanie uvedeného priestupku z Msp odišiel                       
z blokovou pokutou 20,- €.  

Dňa 9.11.2016 o 23.18 hod. prijatý telefonát z  OO PZ SR Dubnica nad Váhom, ktoré požiadalo o pre-
verenie sťažnosti na adrese Sad kpt. Nálepku 50/24, kde z jedného bytu je počuť hlasnú hudbu a vra-
vu. Ostatní obyvatelia vchodu kvôli hluku nemôžu spať. Presun na uvedenú adresu. Po viacnásobnom 
búchaní na dvere bytu, otvoril majiteľ bytu, ktorý bol zjavne pod vplyvom alkoholu. Bol upozornený na 
hlasnú hudbu a vravu v jeho byte. Priznal svoju chybu a uloženú blokovú pokutu 10,-€  na mieste uhra-
dil a prisľúbil, že v byte už bude kľud.

Dňa 16.11.2017 o 04.00 hod. oznámil pracovník kamerového systému, že na POH 17 neznáma osoba 
zobrala zo stojana prenosnú dopravnú značku a odnáša ju preč. Na POH 68 spozorovaný P. J. značne 
pod vplyvom alkoholu. Tento sa ku skutku priznal a značku vrátil na pôvodné miesto, skutok v doku-
mentovaní.

Dňa 18.11.2017 o 08.50 sa dostavil na útvar MsP v Novej Dubnici obyvateľ mesta, ktorý uviedol, že 
pred garážami na ul. Topoľovej niekto driftuje na motorovom vozidle. Hliadka na miesto vykonala vý-
jazd, kde zistila že pred garážami niekto na OMV driftoval a po ňom zostali kúsky zhoreného plášta. 
Priestupca zistený, priestor očistil, uložená bloková pokuta 10,-€.

Mestská polícia upozorňuje

Z bloku mestskej polície

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

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
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Národné športové „náboženstvo“ FUTBAL

Výkony fl orbalistov 
v mesiaci október

V októbri odohrali naši 
muži 4 zápasy, z ktorých dva 
úspešne zvládli a pripísali si 
do tabuľky dôležité body. 

V rámci 6. kola sme sa pred-
stavili na pôde Partizánskeho. 
Zápas bol veľmi vyrovnaný, 
hra išla z jednej strany na 
druhú, no Partizánskemu sa 
podarilo dať o gól viac a zvíťa-
zili 8:7. Michal Janiga: „Zápas 
sme si sami pokazili. Mali sme 
množstvo šancí, ktoré zostali 
nevyužité. Musím povedať, že 
väčšinu zápasu sme boli lep-
ším tímom, ale opäť sme poro-
bili školácke chyby. Musíme sa 
z nich už konečne ponaučiť.“

Deň na to sme nastúpili na 
domáci zápas proti Topoľča-
nom. S Topoľčanmi sa nám 
podarilo navýšiť našu pozi-
tívnu vzájomnú bilanciu na 
už tri víťazné zápasy v rade. 
Peter Blažej: „Proti Topoľča-
nom sme nastupovali veľmi 
opatrne. Od začiatku sme boli 
lepší v prihrávkach a v držaní 
lopty. Výborne zahrala junior-
ská lajna, ktorá prispela tromi 
gólmi. Konečne sa začíname 
rozbiehať!“

V 8. kole mužskej 1. ligy 
sme vycestovali do Badína 
na ‘‘šesťbodový‘‘ zápas proti 
Zvolenu. Boli sme dominant-
ní, lepší v osobných súbojoch                                                                     
a v presných prihrávkach. To 
bol základ nášho úspechu. 

Strelec hattricku Michal Ku-
baščík: „Na zápas so Zvole-
nom sme sa začali už počas 
týždňa aktívne pripravovať. Po 
úspešnej prvej tretine sme na 
začiatku druhej trochu poľa-
vili, no zvládli sme to udržať 
a dotiahli sme zápas do víťaz-
ného konca. Celý tím podal 
zodpovedný výkon, mne osob-
ne sa dnes podarilo prelomiť 
streleckú smolu, za to by som 
chcel poďakovať svojim spolu-
hráčom.“

Posledným zápasom v ok-
tóbri bol domáci zápas proti 
Detve. Asistent trénera Michal 
Sokolík: „Ešte pred začiatkom 
stretnutia sme vedeli, že zápas 
proti Detve bude veľmi fyzicky 
aj psychicky namáhavý. Ča-
kali sme veľmi tvrdú a najmä 
silovú hru od nášho súpera. 
Zápas sa skončil prehrou 4:12, 
stratili sme 3 body, ale berie-
me ako úspech, že nikomu sa 
nič nestalo a všetci hráči sú 
fi t a pripravení na ďalšie kolá,                                                        
v ktorých sa ukáže naša sila.“

Všetky aktuálne výsledky 
a tabuľky môžete sledovať na 
webovej stránke klubu www.
fl orbaldca.sk.

Príďte povzbudiť našich hrá-
čov! Ďakujeme mestu Nová 
Dubnica za fi nančnú podporu 
nášho klubu.

Tak ako sa už stalo každoročnou tradíciou, aj počas tejto zimy 
sa uskutoční Zimný futbalový halový turnaj,  ktorý sa bude opä-
tovne konať v novo rekonštruovanej Mestskej športovej hale          
v Novej Dubnici. Turnaj sa uskutoční v dvoch hracích dňoch 
a to 6 - 7. 1. 2018. V sobotu 6.1. v priebehu celého dňa, od ran-
ných až do večerných hodín, budú prebiehať zápasy v skupinách 
o postup do ďalšej fázy turnaja. Nasledujúci deň, nedeľu 7 .1. po-
stupujúce mužstvá budú medzi sebou súperiť o konečné umiest-
nenie a titul víťaza turnaja. 

Už v časoch, keď bolo mesto 
ešte len v plienkach, skupi-
na mládencov poskladala 
peniaze, kúpila si „koženú“        
a naháňali ju na lúke v Ko-
lačíne - terajšie futbalové 
ihrisko. Vo vypožičaných 
dresoch na bicykloch ces-
tovali na priateľské zápasy 
po okolitých dedinách, spo-
mína dnes 88-ročný Pavol                                                      
Ondreička, neskorší fun-      
kcionár futbalového oddielu.   
  

Nadšenie vyústilo v roku 
1955 založením TJ TATRAN 
a prvým oddielom bol futba-
lový. Iniciátorom bol Štefan 
Cibulka, ktorý bol zvolený 
predsedom. Vo výbore boli 
Š. Sukopčiak, J. Trokan a J. 
Vongrej. Na svojpomocne vy-
budovanom hlinenom ihrisku                                
v priestore terajšieho mi-
nigolfu a športovej haly sa                                                     
v roku 1956 prihlásili do 3. trie- 
dy okresnej súťaže. S dopra-
vou (korba nákladného auta) 
a základným vybavením (lopty, 
dresy), pomohla stavebná fi r-
ma z Trenčína. Už v roku 1960, 
keď bolo aktívnych 27 hráčov, 
pod vedením hrajúceho tré-
nera Jána HEČKU postúpili 
do „dvojky.“ Dňa 19.12. 1960 
bola TJ Tatran premenovaná 
na TJ SPARTAK a pričlenená                       

k závodu Adamovské stro-
járne Dubnica n/V (ADAST). 
Zlepšením podmienok bolo 
nové škvarové ihrisko. Na 
ešte lepšie časy svitlo v roku 
1961 započatím výstavby tráv-
natého futbalovo-atletického 
štadióna s tribúnou a ochozmi 
pre 12000 divákov, samozrej-
me formou akcie „Z“. Práce 
boli v roku 1962 prerušené                                                                    
a pokračovali až v roku 1965. 
Dobudovaný bol  až v roku 
1967. Pri tejto príležitosti zoh-
rali futbalisti priateľské stret-
nutie s hokejistami Slovan  
Bratislava na čele s Vladom 
Dzurilom, čo bolo atrakciou 
pre široké okolie. Futbal v tých 
časoch bol hlavnou spoločen-
skou udalosťou pre obyva-
teľov mesta. To už hrali muži 
A, muži B, dorastenci aj žiaci. 
Predsedom už bol M. Gru-
špier. Do konca sezóny 1966-
1967 viedol družstvo mužov A 
pán Kapuš a predsedom bol 
J. Vlacuška. Prejavila sa prá-
ca 5-tich platených trénerov 
a futbal mal kvality krajskej 
súťaže. A-čko prevzal tréner 2. 
triedy František Král, ktorý sa 
svojou odbornosťou, aktivitou 
a svojskou charizmou neza-
budnuteľne zapísal do pamäti 
širokej verejnosti. Futbal pre-
žíval jedno z najúspešnejších 

období. Od roku 1970 už pod 
názvom TJ SLOVAN ZVS. 
Prispelo k tomu v roku 1978 
dokončenie šatní. Brigádnícku 
činnosť riadil aktívny výbor TJ 
Slovan s predsedom R. Kipile-
com.                                 

Začiatkom 80-tych rokov bol 
futbalový oddiel najpočetnejší. 
Evidoval 404 členov. Činnosť 
6-tich mužstiev zabezpečo-
valo 9 trénerov a 1 metodik. 
Výsledky však nezodpovedali                                                            
podmienkam! Vynikol P. Ne-
mečkay. Ten v roku 1988 
prestúpil do Dubnice, za ktorú 
v roku 1996-2000 hral 1. sloven-
skú ligu!

Keď po roku 1989 vplyvom 
spoločenských zmien stratil 
futbal materiálne zázemie, 

prišlo v roku 1991 k zániku TJ 
Slovan. Od začiatku roka pôso-
bí futbal ako rezerva Spartaka 
ZŤS Dubnica. To však nebolo 
perspektívne a preto dňa 8. 
8. 1991 pod patronátom mes-
ta vznikol MFK s predsedom 
Ing. Milom a tajomníkom M. 
Vrbovským. Od jari 1992 MFK 
Nová Dubnica pôsobí nano-
vo v okresnej súťaži, rovnako 
ako mladší aj starší žiaci (tí 
aj postúpili do vyššej súťaže). 
Dorastenci hrali v 1. A triede. 
Vrcholom bol postup mužov 
do 5. ligy v roku 1995. Po dlh-
šie trvajúcich „fi nančných su-
chotách“,  nastala stabilizácia 
až príchodom Ing. Petra Šve-
ca. Toho v roku 2017 nahradil 
jeho syn Denis. V súčasnosti 
hrajú muži v štvrtej lige seve-
rozápad, mladší dorast v tretej          
a žiaci vo štvrtej lige Juh.                                                     

Do histórie futbalu sa okrem 
množstva hráčov zapísali aj 
mnohí obetaví funkcionári                                                                   
a svoj čas mu venovali aj za-
nietení tréneri. Okrem už spo-
menutých aj Frohn, S. Plach-
ký, K. Berstein, J. Ďurech, J. 
Demura, J. Bača, J. Remšík,  
P. Bencz, či pokladník Fun-
dárek a veľa ďalších. Futbal 
by nefungoval ani bez mužov           
v pozadí ako Kozáček a neza-
budnuteľný správca Gustáv 
Hrankaj.                     

Zo spomienok mnohých pa-
mätníkov a archívu V. Bezde-
du  vybral M.Ondřejíček

Najúspešnejšie obdobie novodubnického futbalu - začiatok 70. rokov.

Funkcionári futbalového oddielu.

HISTÓRIA ŠPORTU V NOVEJ DUBNICI

Októbrové zápasy boli fyzicky aj psychicky náročné.


