
Rozbité koše počas Vianoc
Vandalizmus vyšiel mesto na viac ako 600 eur.
Prečítajte si na strane 2.

Nové mestské zastupiteľstvo
Predstavíme vám členov nového mestského zastupiteľstva.
Viac na strane 2.

Štyria na kanape
Bláznivá komédia plná smiechu.
Viac informácií o predstavení nájdete na strane 6.
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Ustanovujúce
zastupiteľstvo

Čo nás čaká v novom roku

V polovičke minulého mesia-
ca, v pondelok 15. decembra, 
otvoril primátor mesta Ing. 
Peter Marušinec ustanovujú-
ce zastupiteľstvo. 

V úvode predseda volebnej 
komisie Ing. Ján Krumpolec 
informoval o priebehu a výsled-
ku komunálnych volieb. Potom 
zvolený primátor mesta P. Ma-
rušinec slávnostne zložil sľub 
a  prihovoril sa občanom: „Vaša 
dôvera je pre mňa záväzkom.“ 
Zároveň  poďakoval za prejave-
nú dôveru. Zdôraznil, že pred 
komunálnymi voľbami spo-
ločne s poslancami mestského 
zastupiteľstva  predstúpili s vo-                                                                           
lebným programom, ktorý chcú 
presadzovať. Svoje sily sústre-
dia najmä na rozvoj výstavby 
nových nájomných bytov, do-
končenie priemyselného par-
ku, vrátenie letného kúpaliska 
občanom. Taktiež budú podpo-
rovať rozvoj školstva, športu 
a kultúrneho života v mes-                                                                           
te.  Novému zastupiteľstvu, 
ale i občanom povedal pár 
slov aj predseda Trenčianske-
ho samosprávneho kraja Ing. 
Jaroslav Baška, podľa ktorého 

Novodubničania rozhodli vo voľ-                                                                             
bách na základe pozitívnych 
výsledkov práce vedenia mes-
ta i zastupiteľstva za posledné 
roky. Zároveň vtipne podotkol: 
„Tu v  Novej Dubnici vidieť, že 
keď kone dobre ťahajú, netreba 
ich prepriahať.“ 

Sľub zložili aj noví poslanci, 
ktorí v ďalších bodoch roko-
vania odhlasovali personálne 
zloženie komisií (bližšie infor-
mácie o členoch jednotlivých 
komisií sú v článku na strane 1 
a výšku platu primátora v sume 
3 232 eur.

Zmeny v dozorných radách 
Zastupiteľstvo schválilo aj 

zmeny v dozorných radách 
spoločností TEKOS Nová Dub-
nica, Nová Dubnica Invest                         
a Termonova. Noví členovia sú:
1. TEKOS Nová Dubnica, 
s.r.o. - Mgr. Tomáš Zemko a Ju-
raj Černý.
2. Nová Dubnica Invest, s.r.o. 
- Mgr. Michal Doman a Mgr. To-
máš Zemko.
3. Termonova, a.s. - Michal 
Velič.

-maša-

Milí spoluobčania,

pred pár dňami sme  oslávili 
príchod nového roka 2015. Pri 
tejto príležitosti vám prajem 
veľa zdravia, šťastia a Božie-
ho požehnania. Aby priniesol 
do vašich rodín viac pokoja a 
porozumenia. Zároveň vám 
želám, aby rok 2015 bol úspeš-
nejší  ako ten predchádzajúci.                                      

S novým rokom sme vstúpili 
aj do nového volebného obdo-
bia. Vo vedení mesta sa usku-

točnili personálne zmeny na 
pozícii prednostu mestského 
úradu a svojej funkcie sa ujal aj 
nový zástupca primátora mes-
ta.  Medzi priority bude  patriť 
asfaltovanie komunikácií v 
miestnej časti Kolačín, ktoré 
sú po budovaní kanalizácie v 
nespôsobilom stave. Dokonče-
nie vybudovania priemyselnej 
zóny Hliny, ktorá by mala byť 
dokončená a skolaudovaná 
do mája 2015. Začiatkom roka 
bude pridelených ďalších 18 
nájomných bytov  v novovybu-

dovanej zóne Dlhé diely. V máji 
budeme oslavovať 40. výročie 
novodubnického Dychového 
orchestra a mažoretiek mes-
ta Nová Dubnica spolu s 90. 
výročím vzniku Dobrovoľného 
hasičského zboru v miestnej 
časti Kolačín.  Pred letnými 
prázdninami budú poslanci 
postavení pred rozhodnutie, 
ako sa bude uberať budúcnosť 
bývalého letného kúpaliska. 
Následne začneme s prípra-
vou projektovej dokumentácie 
a vybavovaním stavebného 

povolenia.  V priebehu roka 
plánujeme pokračovať v re-
konštrukcii chodníkov v okolí 
ulice SNP a budovaní nových 
stojísk pod kontajnermi. Aj 
napriek tomu, že naše ciele si 
vyžadujú nemalé fi nančné pro-
striedky, budeme sa snažiť ich 
realizovať z vlastných zdrojov 
a zlepšovať fi nančnú kondíciu 
mesta. 

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Dňa 11. decembra 2014 po-
slanci mestského zastupiteľstva 
schválili všeobecne záväzné na-
riadenie č. 9/2014 o miestnych 
daniach na území mesta Nová 
Dubnica . 

Zákon č. 582/2004 o miest-
nych daniach a miestnom pop- 
latku za komunálne odpady                              
a drobné stavebné odpady                                                       
v znení neskorších predpisov v 
§ 8 ods. 2 ukladá mestám a ob-
ciam určiť vo svojich všeobecne 
záväzných nariadeniach sadz-

by dane tak, aby rozdiel medzi 
najvyššou a najnižšou sadzbou 
dane nebol väčší ako 10-náso-
bok. Na základe tejto legislatív-
nej zmeny mesto pristúpilo k 
úpravám sadzby daní s účinno-
sťou od 1. januára 2015. 

V novom všeobecne záväz-
nom nariadení č. 9/2014 o miest-
nych daniach došlo z vyššie 
uvedených dôvodov k úpravám 
sadzieb daní, napr. pri sadzbách 
za  rodinné domy a byty sa zme-
nila sadzba dane z pôvodnej 

sumy 0,15 €/m2 na 0,20 €/m2.
Zmenou prešli sadzby dane 

za psa, ktoré sa zjednotili na ce-
lom území Novej Dubnice a Ko-
lačína. Správca dane upustil od 
oslobodenia od dane zo stavieb 
a bytov v prípade rozsiahlej re-
konštrukcie, stavebnej uzávery 
alebo umiestnenia na podkopa-
nom  pozemku. Pri dani za uží-
vanie verejného priestranstva 
zjednotil celé územie mesta, 
dĺžku užívania verejného prie-
stranstva ako i umiestnenie sta-

vebného materiálu na verejnom 
priestranstve.

Stanovila sa výška úľavy pre 
ťažko zdravotne postihnutých 
osôb a občanov starších ako 70 
rokov na 20 percent. Všeobec-
ne záväzné nariadenie č. 9/2014 
je zverejnené na internetovej 
stránke mesta a občanom  je k 
dispozícii na klientskom centre.

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca oddelenia
organizačno - správneho

Miestne dane v roku 2015

Finančná a majetková
komisia
Bc. Pavol Pažítka
predseda

1. Mgr. Andrej Michalčík 
2. Ing., Dr. Martin Kalafút
3. Dana Talajková
4. Ing. Irena Kunertová
5. Ing. Jozef Straka

Komisia výstavby, územného 
plánovania a dopravy
Ing. Marián Medera
predseda

1. Jaroslav Tlapák
2. Peter Galko
3. JUDr. Roman Mada
4. Ing. Michal Rafaj
5. Ing. Peter Lendel
6. Ing. Juraj Krivda

Komisia životného prostre-
dia a ekológie

Ing. Ľubomír Kunert
predseda  

1. RNDr. Jana Komorášová
2. Ing. Mária Proškovcová 
3. Ing. Martina Peterková
4. Ing. Jana Šošovičková, PhD.

Komisia kultúry
Štefan Dvorský
predseda

1. Ing. Marián Šupák
2. Lukáš Cucík
3. Mgr. Drahomíra Holbová
4. Zdenka Bieliková

Komisia sociálna,
zdravotná a bytová
Ing. Jaroslav Kusý
predseda 
1. Kamila Poláčková
2. MUDr. Mária Augustínová
3. Ing., PhDr. D. Janíková
4. Marta Babuková

5. Helena Faturíková
6. Jarmila Balážová

Komisia školstva
PaedDr. Soňa Kačíková
predseda 

1. RNDr. Peter Perichta, PhD.
2. Bc. Tibor Kramár
3. Marta Babuková
4. Bc. Pavol Pažítka 

Komisia stratégie rozvoja
JUDr. Miroslav Holba
predseda

1. Ing. Ľubomír Kunert
2. Vojtech Kováčik
3. Ing. Peter Lendel
4. Ľudovít Kusý

Komisia športu
a mládeže
Vincent Bezdeda
predseda

1. Miroslav Floriš
2. Mgr.  Michal Doman
3. Jaroslav Tlapák
4. Anna Šupáková

Komisia na ochranu verejné-
ho poriadku
Bc. Štefan Cucík
predseda

1. Mgr. Tomáš Zemko
2. Bc. Jaroslav Marušinec

Výbor mestskej časti Kolačín 
PaedDr. Soňa Kačíková
predseda

1. Alena Tlapáková
2. Zuzana Lesníková
3. Petra Ovečková
4. Miroslav Gálik
5. Erika Múčková
6. Marie Gáborová

Poslanci zvolili predsedov a členov komisií pri MsZ v Novej Dubnici pre volebné obdobie 2014 – 2018 nasledovne: 

ZMENY V KOMISIÁCH

Aj v roku 2015 mesto Nová 
Dubnica poskytne zľavy na 
poplatku za komunálne odpa-
dy a drobné stavebné odpady. 
Vyzývame občanov, ktorí spĺ-
ňajú nasledovné podmienky 
na zníženie alebo odpustenie  
poplatku za odpad:

a) budú sa zdržiavať viac ako 
90 dní v roku mimo územia 
mesta,
b) ich príjem nedosahuje ži-
votné minimum,

aby v lehote stanovenej vo 
VZN  č. 10/2014 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, požiadali pí-

somne o zníženie/odpustenie 
poplatku. 

Splnenie podmienok na zní-
ženie/odpustenie poplatku pre-
ukazuje občan okrem žiadosti 
predložením hodnoverných do-
kladov, ktorými sú: 

a) pracovná zmluva, potvrde-
nie o návšteve školy s priloženým 
dokladom o prechodnom pobyte 
alebo dokladom o ubytovaní, ale-
bo dokladom o vyrubení alikvot-
nej časti poplatku v inej obci,

(Pokračovanie na 2. strane)

ŽIADOSTI O ZNÍŽENIE
POPLATKU ZA ODPAD

do 28. februára 2015
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(Pokračovanie z 1. strany)

b) doklad o pobyte/hospitalizá-
cii v zdravotníckom alebo so- 
ciálnom zariadení,
c) doklad o výkone trestu,
d) doklad o dlhodobom pobyte 
v zahraničí (je možné preuká-
zať kópiou cestovných dokla-
dov tam a späť),
e) doklad o vyrubení poplatku 
z dôvodu prechodného pobytu 
alebo z dôvodu dlhodobého 
zdržiavania sa v inej obci (viac 
ako 90 dní),
f) doklad o poberaní dávky                    
v hmotnej núdzi.

Z predloženého dokladu 
musí byť zrejmé, ako dlho sa 

občan v príslušnom roku bude 
zdržiavať mimo územia mesta.

Tlačivo žiadosti o zníženie/
odpustenie poplatku obdržíte 
v klientskom centre Mestské-
ho úradu, alebo si ho môžete 
stiahnuť na webstránke mes-
ta: http://www.novadubnica.
eu/mestsky-urad/klientske-
-centrum/tlačivo: Ohlásenie 
vzniku, zániku alebo zmeny 
poplatkovej povinnosti – fyzic-
ké osoby. 

Po termíne 28. februára 
2015 nebude možné požiadať                   
o zníženie poplatku za TKO 
na rok 2015.

Vianočné sviatky, okrem po-
koja, priniesli aj niekoľko 
prípadov vandalizmu. Vyčí-
ňanie vyšlo mesto na viac 
ako 600 eur.  

Zničené nádoby
Prelom rokov už tradične 

prináša nepríjemnosti s použí-
vaním zábavnej pyrotechniky. 
Okrem sťažností na hluk však 
vandali tento rok poškodili aj 
mestský majetok. „Petardy 
vložené do odpadových nádob  
rozmlátili šesť  nádob na psie 
exkrementy a dva  uličné koše,“ 
vysvetľuje Mgr. Katarína Baš-
ná, vedúca oddelenia životného 
prostredia. Najväčšia škoda 
pritom vznikla na nádobách na 
psie exkrementy, pretože sú 
drahé. 

Plastová nádoba spolu                      
s upínacím mechanizmom na 
stĺpik stoja takmer 100 eur.            
Z kovových uličných košov po 
výbuchu petardy odpadlo dno.  
„Takže niekoľko hodinová zá-
bava“ skupiny výrastkov vy-
šla mesto na viac ako 600 eur.                
A neporiadok v okolí rozbitých 
kontajnerov, rozmetané vrecúš-
ka so psími výkalmi, sú k tomu 
ako bonus pre zamestnancov, 
ktorí upratujú mesto,“ pribli-
žuje situáciu vedúca oddelenia               
a zároveň dodáva: „Do doby, 
kým nám budú dodané náhrad-
né koše, budú musieť majitelia 
psov používať okolité kontajne-
ry a ostatné uličné koše. Výška 
vzniknutej škody zaraďuje toto 
vyčíňanie už medzi trestné činy, 
takže  v prípade zistenia viny, 
by vandalom úsmev na tvári asi 
zhasol.“                            

Ak niekto vie poskytnúť ďal-
šie informácie o osobách, kto-
ré poškodili mestský majetok, 
môže kontaktovať pracovníčky 
oddelenia životného prostredia. 

Zmeny v zákone
Používanie zábavnej py-

rotechniky upravoval ešte                     
v minulom roku banský zákon. 
Každý, kto ju chcel používať, 
mohol bez súhlasu obce či 
mesta strieľať petardy, komé-
ty na Silvestra a na Nový rok. 
V ostatných dňoch roka mu-
sel mať povolenie, v opačnom 
prípade ho mohla mestská 
polícia pokutovať až do výšky 
33 eur. Po novom však použí-
vanie pyrotechniky upravuje 
zákon o výbušninách, §53: „Py-
rotechnický výrobok kategórie 
2, 3, P1 a T1 je zakázané pou-
žívať vo vzdialenosti menšej 
ako 200 metrov od nemocníc, 
kostolov, detských zariade-
ní, domovov dôchodcov, škôl, 
liečební a cintorínov bez pí-
somného súhlasu vlastníka 
týchto objektov.“ Čo v praxi 
znamená, že kdekoľvek a kedy-                                      
koľvek počas roka, v meste či 
v obci, ak dodržíte predpísanú 
vzdialenosť, môžete veselo po-
užívať zábavnú pyrotechniku. 
„Ak však spôsobíte škodu na 
majetku či zdraví, postih vás            
v prípade dokázania neminie,“ 
pripomína polícia.                                              

Napriek tomu sa mestá              
a obce obávajú, čo zmeny 
môžu priniesť. Stanovisko                           
k problematike nám poskytlo 
ministerstvo hospodárstva.                                         

„Podľa nášho názoru súčas-
ná právna úprava zákazu pou-
žívať pyrotechnické výrobky je 
dostačujúca a možno vo veľa 
prípadoch aj prísnejšia, ako 
by to obec upravila všeobec-
ne záväzným nariadením,“ 
zareagovala Miriam Žiaková, 
hovorkyňa ministerstva hos-
podárstva. 

-maša-

Predstavujeme nové zastupiteľstvoPoplatky za odpad

Zábavná pyrotechnika 
a škody na majetku

MUDr. Mária AugustínováIng. Peter Marušinec

Mgr. Michal Doman

Ing. Ľubomír Kunert

Ing. Marián Medera

Marta Babuková

Štefan Dvorský

Ing. Jaroslav Kusý

Bc. Pavol Pažítka

Vincent Bezdeda

JUDr. Miroslav Holba

Ing. Peter Lendel

Bc. Štefan Cucík

PaedDr. Soňa Kačíková

Bc. Jaroslav Marušinec Mgr. Tomáš Zemko

VÝVOJ OBYVATEĽSTVA V NAŠOM MESTE ZA ROK 2014

Dôsledky vyčíňania. 
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Dňa 27. novembra 2014  vy-
hlásil prezident SR referen-
dum, ktoré  sa  uskutoční        
v sobotu 7. februára 2015.

Volebné miestnosti sú otvore-
né od 7. hodiny do 22. hodiny.

Občania oprávnení na hlaso-
vanie budú hlasovať o troch 
otázkach: 

1. Súhlasíte s tým, aby sa 
manželstvom nemohlo na-
zývať žiadne iné spolužitie 
osôb okrem zväzku medzi 
jedným mužom a jednou že-
nou?

2. Súhlasíte s tým, aby párom 
alebo skupinám osôb rovna-
kého pohlavia nebolo umož-
nené osvojenie (adopcia) 
detí a ich následná výchova?

3. Súhlasíte s tým, aby ško-
ly nemohli vyžadovať účasť 
detí na vyučovaní v oblasti 
sexuálneho  správania či eu-
tanázie, ak ich rodičia alebo 
deti samé nesúhlasia s obsa-
hom vyučovania?

Právo hlasovať v referende
Právo hlasovať v referende 

má každý občan Slovenskej re-
publiky, ktorý najneskôr v deň 
konania referenda dovŕšil 18 
rokov veku a má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky, 
ale aj  občan Slovenskej repu- 
bliky, ktorý nemá trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky. 
Každý oprávnený občan hla-
suje osobne, zastúpenie inou 
osobou nie je prípustné.

Oprávnený občan je povinný 
preukázať sa pred hlasova-

ním občianskym preukazom.
Oprávnenému občanovi,                                                    

ktorý nebude môcť hlaso-
vať vo volebnom okrsku,                                    
v ktorom je zapísaný do zozna-
mu  oprávnených voličov, vydá 
mestský úrad – klientske cen-
trum – ohlasovňa  pobytu vo-
ličský preukaz najneskôr do                
5. februára 2015. Hlasovací  
preukaz oprávňuje  občana 
na zápis do zoznamu oprávne-
ných občanov v ktoromkoľvek  
inom volebnom okrsku.

Ak oprávnený občan žiada 
o vydanie hlasovacieho preu-
kazu poštou, resp. elektronic-
kou poštou, je potrebné za-
slať žiadosť v takom časovom 
predstihu, aby mu bolo možné 
hlasovací preukaz doručiť naj-
neskôr deň pred konaním re-
ferenda.

Riadny priebeh hlasovania 

zabezpečuje  okrsková  ko-
misia pre referendum, ktorá 
dozerá na správne odovzda-
nie hlasovacích lístkov a dbá             
o poriadok v miestnosti na 
hlasovanie, posudzuje platno-
sť hlasovacích lístkov, sčítava 
hlasovacie lístky, vyhotovuje 
zápisnicu o priebehu a výsled-
ku hlasovania  v okrsku.

V Novej Dubnici  je vytvore-
ná  pracovná skupina, zabez-
pečujúca úspešnú prípravu        
a priebeh referenda, ktorej ko-
ordinátorom je JUDr. Dagmar 
Gregušová. 

Občania sa môžu s otázka-
mi súvisiacimi s referendom  
obrátiť  na mestský úrad a to: 
elektronicky na gregusova@
novadubnica.sk, telefonicky 
na tel. čísle 44 33 525, osobne           
v   klientskom centre.

REFERENDUM O RODINE 2015 VÝBEROVÉ KONANIA

Náčelník mestskej
polície

Vedúci ekonomického
oddelenia

V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov mesto Nová Dub-
nica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu náčelník mestskej 
polície.

Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské  vzdelanie 1. stupňa 

Iné kritériá a požiadavky:
- najmenej 10  rokov praxe v riadiacej funkcii
- odborná spôsobilosť v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. 
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- písomnú  prihlášku  do výberového konania
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie preukazujúce prax v riadiacej funkcii
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
  potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
  o ochrane osobných údajov)
- návrh koncepcie rozvoja  Mestskej polície v Novej Dubnici
  v písomnej forme

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke             
s označením „Výberové konanie náčelník mestskej polície 
– neotvárať“ je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najne-
skôr do 30. januára 2015  do 14. hodiny na adresu:

Mestský úrad
Ul. Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica

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

V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov mesto Nová Dub-
nica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu vedúci  ekonomic-
kého oddelenia mestského úradu.

Kvalifi kačné predpoklady:
- vysokoškolské  vzdelanie II. stupňa  ekonomického smeru   
- prax vo vedúcej funkcii najmenej 5 rokov
- znalosť právnych predpisov v oblasti územnej  samosprávy
- znalosť účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií
- bezúhonnosť a morálne predpoklady

Iné kritériá a požiadavky:
- samostatnosť,  fl exibilita
- manažérske, organizačné a komunikačné schopnosti
- práca s počítačom ( Excel, Word, Internet )

K prihláške do výberového konania je potrebné pripojiť:
- písomnú prihlášku   do výberového konania 
- overené kópie dokladov o vzdelaní
- profesijný životopis
- výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
- potvrdenie preukazujúce prax vo vedúcej funkcii
- písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre
  potreby výberového konania (podľa zákona č. 428/2002 Z.z.
  o ochrane osobných údajov)

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke           
s označením „Výberové konanie vedúci ekonomického odde-
lenia  – neotvárať“  doručiť najneskôr do 30. januára 2015 do 
14. hodiny na adresu: 

Mestský úrad
Ul. Trenčianska 45/41
018 51 Nová Dubnica

Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia 
prihláseným uchádzačom, ktorí splnia kvalifi kačné požiadavky, 
najmenej 7 dní pred termínom jeho konania. Vyhlasovateľ si vy-
hradzuje právo nezaradiť  do výberového konania tých uchádza-
čov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
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Čo je nové
v historickej izbe

Od svojho otvorenia, v no-
vembri minulého roka, zažíva 
historická izba zvýšený záujem 
návštevníkov. Tento komorný 
priestor, so stálou expozíciou 
dobových predmetov, sme sa 
rozhodli pravidelne oživovať 
kultúrnymi akciami i výstava-
mi šikovných Novodubničanov 
či ľudí z blízkeho okolia. 

Ešte v decembri sme začali 
výstavou Retro Vianoce, kde 
sme vystavili krásne, ligotavé 
gule i iné ozdoby, ktoré patrili  
k tradičným Vianociam pred 
pár desaťročiami. 

Od januára kraľuje historic-
kej izbe ďalšia výstava – tento-
krát obrazy Novodubničanky 
Anny Hladkej, ktorá potrvá do 
konca januára. 

Najbližšou lahôdkou, pre 
všetkých milovníkov čaju, 
bude čajový obrad, ktorý pri-
praví RNDr. Vladimír Ondej-
čík, okrem iného, aj osobnosť 
nášho mesta.

A už vo februári veľmi radi 
privítame všetky ženy, mi-
lovníčky šperkov a bižutérie, 
na výstave s názvom Krása 
Šperku. V rámci výstavy pri-
pravujeme aj retro expozíciu. 
Ak vlastníte krásne jantárové 
náhrdelníky či tradičné klipsne 
alebo iné zaujímavé šperky          
a bižutériu zo sedemdesiatych 
rokov, budeme radi, ak nám ich 
prinesiete do oddelenia kultú-
ry a budeme ich môcť vystaviť. 
Ďakujeme.

December bol v Základnej 
škole na Ulici Janka Kráľa 
veľmi rušný. Všetko začalo, 
ako po minulé roky, prícho-
dom Mikuláša, ktorý odme-
ňoval žiakov sladkosťami. 
 

Dňa 11. a 16. decembra 2014 
sa konali Dni otvorených dve-
rí. Malí aj veľkí sa ponáhľali, 

aby sa čo najlepšie pripravili 
na návštevu svojich rodičov  
a starých rodičov. Hodiny boli 
plné zábavy i vedomostí a za-
pájali sa do nich rovnako žiaci 
i hostia. Prebehli tvorivé diel-
ne, hodiny vedené hosťami                 
a rôzne iné, netradičné metó-
dy, ako spoločná hodina so ZŠ 
Slavičín, či hodina s využitím 

planéty vedomostí. Vyučova-
nia sa zúčastnil aj olympijský 
víťaz Janko Zachara, ktorý si 
schuti zacvičil so žiakmi na ho-
dine telesnej výchovy. Navští-
vili nás aj deti – predškoláci zo 
všetkých novodubnických ma-
terských škôl. Mali možnosť 
pozrieť si i so svojimi rodičmi 
priestory školy, zoznámiť sa  
s pedagógmi. Svoje zručnosti 
si vyskúšali pri výrobe via-
nočných pozdravov, kreslení 
na počítači. Nemalú energiu 
mohli využiť i pri prekonávaní 
prekážkovej dráhy v športovej 
hale. Veríme, že sa u nás všet-
kým páčilo a odniesli si množ-
stvo zážitkov.

Koledy
Posledný vyučovací deň         

v roku 2014 bol v našej škole 
netradičný. Keďže sa blížil via- 
nočný čas, urobili sme si ho aj 
my sviatočný. Najskôr žiakom 
hneď pri vstupe do školy zas-
pievali koledy učiteľky Mgr. 

Martina Amrichová a Mgr. 
Andrea Mudrončeková spolu 
s učiteľom Mgr. Norbertom 
Potočným, aby im spríjemnili 
príchod do školy. Potom nás 
koledami potešili hostia z cir-
kevnej školy. Nato sa spustila 
prvá burza nápadov v našej 
škole, kde žiaci mohli predá-
vať svoje výrobky. A veru, bolo 
čo kupovať. Od rôznych dob-
rôt pod zub, až po praktické                                                                      
i skrášľujúce výrobky do na-
šich domovov. Súčasne s bur-
zou prebiehal aj vianočný tur-
naj, kde si žiaci jednotlivých 
ročníkov merali sily v basket-
bale, hádzanej, vybíjanej a fut-
bale. Bol to deň plný zábavy, 
po ktorom sme si ešte zažela-
li šťastné a pokojné Vianoce          
a pobrali sme sa prázdninovať 
a oddychovať, aby sme sa plní 
síl opäť stretli v januári. 

PaedDr. Mária Galovičová
PaedDr. Oľga Bulková

Novodubnické Vianoce 2014Novodubnické Vianoce 2014

Predvianočné aktivity v ZŠ na Ulici Janka Kráľa

HISTORICKÉ OKIENKO

Spokojní žiaci.

Stála expozícia v historickej izbe.



5KULTÚRA  / ŠKOLSTVOwww.novadubnica.sk

Boží šramot a The Gospel Family 

Úžasná energia a totálne vy-
predaný Panorex. Trojkráľo-
vé koncerty opäť zdvihli lat-
ku. 

Aké boli prípravy, čo sa poda-
rilo a čo do budúcna plánujú 
The Gospel Family a Boží Šra-
mot, nám porozprával ten naj- 
povolanejší, umelecký vedúci 
- Ing. Juraj Hort. 

Traja králi priniesli dieťaťu 
do Betlehema svoje dary, vy 
ste Novodubničanom, a nie- 
len im, priniesli ten svoj... 
Spev plný radosti, ale i Bo-
žieho požehnania. Ako sa 
vám spievalo tento rok?

Najlepšie. Ako každý rok. 
Myslím si, že sa nám podarilo 
opäť zvýšiť latku. Minuloročný 
koncert bol výborný, tento ešte 
lepší. Divák vníma koncert ako 
celok. Domov si odnáša hlavne 
emócie. Ja vidím zmeny oproti 
minulému roku. Čo sa pridalo 
na kvalite scény, zvuku, sve-
tiel, dramaturgie a samotné-
ho koncertu a výkonu, ktorý 
podávajú účinkujúci. A mys-
lím, že bol opäť o kúsok lepší. 
Nakoniec, aj diváci svojim po-
tleskom a viacerými „standing 
ovations“ ocenili našu snahu  
a podaný výkon.

Koncerty mali názov „Za-
hoď starosti“... Zahodil Juraj 
Hort starosti s prípravami 
koncertov? 

Starosti sa zahadzujú mo-
mentom príchodu na pódium. 
Keď má človek v hlave všetky 
veci, ktoré treba zabezpečiť, 
starosti neubúdajú. Keď sa 
ale všetko podarí na výbornú, 
potom sa starosti zahadzujú 
dvojnásobne rýchlo. Vybudo-
vali sme silný tím ľudí, ktorí 
vedia, čo majú robiť a robia to, 
dovolím si povedať, profesio-
nálne. No a práve kvôli týmto 
ľuďom sa starosti tento rok za-
hodili o niečo skôr a vo väčšom 
počte.

Vaša spolupráca s Janou 
Kocianovou začala nedáv-
no,  samotná speváčka si to 
veľmi pochvaľuje. Ako ste sa 
našli?

Pred štyrmi rokmi sme 
spolu spievali na galavečeri 
„Slnko v sieti“. Po vystúpení 
som za ňou zašiel a po krát-
kom rozhovore sme si vyme-
nili kontakty. Veď niekedy sa 
možno zídu. No a v júni mi-
nulého roku som bol na ná-
kupe v jednom z obchodných 
reťazcov a zvoní mi mobil, že 
Janka Kocianová. Jej prvé 

slová boli, citujem: „Ja si vás 
pamätám, nezabudla som, že 
máte dobrý zbor. Idem spie-
vať jeden veľký koncert do 
Modry pre 600 ľudí a potrebu-
jem zbor.“ Neváhal som ani 
chvíľu, pripravil som scenár, 
dohodli sme sa na spoločných 
piesňach a koncert bol vý-
borný. Popri tom sme sa viac 
spoznali. Janka je obdivuhod-
ná žena a spolupráca s ňou 
bola, okrem profesionálnej, 
aj na vysokej ľudskej úrovni. 
Ja fungujem tak, že na čom 
sa dohodnem, to platí. Janka 
je taká istá. Preto sme nema-
li spolu doteraz žiadny pro-
blém, naopak, sympatie boli 
vzájomné. Na profesionálnej 
úrovni sa sympatie veľmi ne-
prejavujú, preto každý, kto 
príde do našej komunity, je 
milo prekvapený náklonnos-
ťou, ktorú mu prejavujeme. Či 
už je to spevák zo zboru, hu-
dobník z kapely, zvukár alebo 
osvetľovač. O to je spolupráca 
na pódiu jednoduchšia.

Záujem o Trojkráľové kon-
certy je veľmi veľký, vypre-
dané boli už pred Vianoca-
mi, neplánujete niečo aj pre 
tých, ktorým ostali oči pre 
plač?

Sám som bol prekvapený, 
keď sme predpredaj vstupe-
niek na Trojkráľové koncerty 
vyhlasovali len v nedeľných 
oznamoch na sv. omšiach              
u nás vo farnosti. Bez akej-
koľvek inej inzercie (plagáty, 
pozvánky, oznamy...) sme šty-
ri koncerty vypredali za dva 
týždne (2 000 ľudí)!!! Ak to 
pôjde takto ďalej... Každopád-
ne som tým chcel povedať, že 
sa teším a ďakujem. Ale k veci. 
Už minuloročný koncert bol 
vydaný na DVD v HD kvalite 
a s pomerne dobrým zvukom. 
Televízia LUX ho vysielala 
na Silvestra ako hlavný pro-
gram. Podobne bude vyzerať 
aj záznam z týchto koncertov. 
Okrem kvalitného obrazu, 
mám informácie, sa tento rok 
podaril ešte lepší zvuk. Záu-
jemcovia sa budú môcť potom 
informovať buď u vás, v od-
delení kultúry, alebo priamo           
u protagonistov koncertu...

A čo plány do budúcna, kde 
vás môžeme opäť vidieť? 

Pre veľkú náročnosť (tech-
nickú aj fi nančnú) zabezpe-
čenia výpravy v takejto po-
dobe, si dovolím povedať, že 
na Trojkráľových koncertoch 
2016. Každopádne, s Jankou 
Kocianovou budeme 9. marca 
natáčať vystúpenie v obľúbe-
nej „Chartshow“ na Markíze. 
S miestnym farárom Štefa-
nom Wallnerom chystáme 
veľký koncert, tu vo farnosti, 
pri príležitosti 200-stého výro-
čia narodenia Don Bosca a 10. 
výročia posvätenia kostola sv. 
Jozefa robotníka. The Gospel 
family má na tento rok asi 10 
pozvánok na vystúpenia v rôz-
nych mestách, Boží šramot 
vydal CD s názvom „Hojdač-
ka“, tak očakávame, že aj tu 
sa frekvencia koncertov zvýši. 
Teraz, na začiatku roka, sú 
však veci ešte v štádiu nefor-
málnych rozhovorov, preto 
neviem s určitosťou povedať 
ostatné.

-maša-

Žena a jej tvár, farby, ktoré 
evokujú teplo, ale i spleen, 
zádumčivý pohľad, ktorý za-
nechá stopu. To všetko mô-
žete nájsť, do 30. januára, na 
výstave obrazov Anny Hlad-
kej, v priestoroch Historickej 
izbe mesta Nová Dubnica. 
 

Farebný svet  a atmosfé-
ra pri sviečkach priniesla na 

vernisáži, v stredu 7. januára, 
príjemný umelecký zážitok                
a  historická izba dostala zrazu 
nový rozmer. 

Múzy
Čo je inšpiráciou pre autor-

ku a ako tvorí obrazy? Opýtali 
sme sa. „Mojou inšpiráciou sú 
rôzne impulzy. Najviac inšpirá-
cie dostávam z prírody, kde sú 

nevyčerpateľné možnosti. Za-
ujímavým impulzom je stretá-
vanie  ľudí,  ich tvorba, pohľady, 
názory na rôzne situácie. Tieto 
impulzy sa snažím pretrans-
formovať do podoby obrazu,“ 
približuje autorka svoje tvo-
rivé múzy. Väčšina obrazov 
zachytáva tváre žien, objavujú 
sa ženy počas ročných období, 
súčasťou výstavy je aj aktuálny, 
akoby plesový záber dvoch ľudí 
vo víre tanca. Dominantou vý-
stavy je však portrét muža. Kto 
je to? 

„Muž na obraze je otec môj-
ho priateľa. Portrét je nama-
ľovaný z fotografi e, ktorá bola 
vyhotovená dva mesiace pred 
jeho smrťou.  Choroba a utr-
penie zanechali svoju stopu na 
jeho tvári,“ vysvetľuje A. Hlad-
ká. 

Ateliér
Okrem výstavy pracuje au-

torka aj na tvorbe svojho ate-
liéru, ktorý plánuje už čoskoro 

otvoriť.  Výstave Impulzy želá-
me veľa spokojných návštev-
níkov a autorke veľa tvorivých 
okamihov.

-maša-

Farebný svet Anny Hladkej

Počas vernisáže. Sprava: Anna Hladká. 

Hudobná nádielka v Panorexe. 

Dominantný obraz výstavy. 

Naši úspešní matematici. 

Úspechy šikovných
detí z klubu Amavet

Informatická súťaž iBobor 
2014 a Hejného matematika 
2. ročník ZŠ.

Asociácia pre mládež, 
vedu a techniku, zastúpená 
Amavet klubom č. 884 Nová 
Dubnica, sa zapojila aj v roku 
2014 do medzinárodnej infor-
matickej súťaže iBobor 2014. 
Súťaž chce posmeliť deti v 
intenzívnejšom a kreatívnej-
šom používaní moderných 
technológií pri učení sa. Viac 
na http://www.ibobor.sk/ 

V kategórii Bobríci (3. a 4. 
ročník ZŠ) dosiahol Ján No-
vosad (nar. 2007, žiak 2. roční-
ka ZŠ) 96 bodov z 96 možných 
a Mária Novosadová (nar. 

2005, žiačka 4. ročníka ZŠ) 87 
bodov z 96 možných. Obom 
deťom gratulujeme a praje-
me veľa úspechov v ďalších 
informatických súťažiach. 

Je vidieť, že skúsenosti, 
ktoré deti získali pri zozná-
mení sa s matematikou podľa 
prof. Milana Hejného (2. roč-
ník ZŠ), im pomohli vo výbor-
nom zvládnutí tejto informa-
ticko-matematickej súťaže. 
V kategórii Bobríci sa súťaže 
zúčastnilo 13 211 detí s prie-
merným počtom bodov 43,37.

    
Ing. Mgr. Igor Bukovčák
vedúci Amavet
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Venušky 
relaxovali

DONSKÍ 
KOZÁCI

Vďaka fi nančnej podpore 
mesta Nová Dubnica a dvoch 
percent z dani z príjmov sa 
mohli štyri členky Klubu 
Venuša v dňoch od 24. - 28. 
novembra 2014 zúčastniť re-
laxačného pobytu v kúpeľoch 
Nimnica. Využili všetky do-
stupné liečebné procedúry, 
relax v plaveckom bazéne, 
ako aj masáž chrbtice. Veľ-
kým prekvapením bola soľná 
jaskyňa, ktorá mala blahodar-
ný účinok na psychickú poho-
du, ktorú tak veľmi potrebujú 
najmä tí, ktorých postihlo 
onkologické ochorenie. Racio- 
nálna strava a príjemný per-
sonál prispeli k pozitívnemu 
hodnoteniu pobytu. Členky 
Klubu Venuša ďakujú všet-
kým, ktorí nám pomáhajú.
                                                                      
Kristína Tinková 
predsedníčka

Piesne kozákov, to sú meló-
die a slová zo života kozáckych 
rodín pri práci, v bojovom na-
sadení, pri zábave, pri oddy-
chu, pri pití vodky či laškovaní 
s mladými kozáčkami. Piesne 
veselé, roztopašné, zádumči-
vé, ale hlavne svojské a typic-
ké pre kozácku dušu. Piesne 
dravé a pokojné ako neviazaná 
rieka DON - srdce, telo a duša 
kozákov.

Práve preto už piatykrát 
zavítajú na Slovensko z rod-
ného Rostova na Done sólisti 
Donského kozáckeho chóru: 
Alexander Džalašov, Grigorij 
Polovinka /majster ruského 
bajanu/, Nadežda Bulanovo-
vá a Anastasija Krivoručková 
so svojou formáciou VOLNIJ 
DON.

Program PIESNE DON-
SKÝCH KOZÁKOV je zosta-
vený zo známych kozáckych, 
ruských a ukrajinských piesní. 

Piatok 20. februára
o 17. hodine
v kine Panorex
Vstupné: 5 eur

PUTOVANIE S ČAJOVŇOU DOBRÝCH ĽUDÍ
30. januára o 17. hodine
Historická izba Mesta Nová Dubnica

Rozprávanie Alenky a Vladimíra Ondejčíkových o najslávnej-
ších čajových oblastiach sveta s čajovými rituálmi, ukážkami 
správnej prípravy čajov a prezentáciou unikátnych čajov a ich 
ochutnávkou. Manželia Ondejčíkovci vás zavedú na čajové plan-
táže, ale aj do bonsajových záhrad, chrámov a prekrásnych hôr 
Japonska, Číny, Indonézie a Nepálu. Novinka: Vedecké čaje z Ja-
ponska, ktoré dokážu pomôcť pri príznakoch alergií, oslabenej 
imunite, únave, cukrovke či vysokom krvnom tlaku. Prednáška 
je spojená s  premietaním fotografi í. 
Na ochutnávku si prineste hrnček! 

NOVODUBNICKÉ FAŠIANGY 2015 
14. februára od 10.30 hodine - 15.30 hodine
amfi teáter Nová Dubnica 

Sprievod masiek z mierového námestia do amfi teátra, vystúpe-
nie FS Liborčan, HS Krškoband, cimbalistu Michala Baláža          
a akordeonistu Filipa Olejníka, fašiangové súťaže, ochutnávky, 
domáce zabíjačkové špeciality, pečené prasiatko. Príďte sa zaba-
viť na Novodubnické fašiangy 2015! 

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
28. februára o 15.30
kino Panorex 

Známa rozprávka trochu inak s výborným Divadlom bez opony. 
Zoberte deti a príďte v sobotu do kina.  Vstupné: 1,50 eur.

JAPONSKO 
4. marca o 17. hodine 
kultúrna beseda 

Prednáška o Japonsku v podaní PHDr. Jany Šoucovej z veľvysla-
nectva Japonska v Bratislave. Prednáška bude zameraná okrem 
premietania fotografi í na praktické ukážky japonskej kuchyne 
spojené s ochutnávkou, predvádzaním kimona a kaligrafi ckým 
workshopom. Vstup voľný 

VLASTA  MUDRÍKOVÁ
a HUDOBNÁ SKUPINA BLACK  BAND
7. marca o 15. hodine
kino Panorex 
Venované všetkým Novodubničankám k MDŽ 

Vlasta Mudríková je heligonkárka a speváčka, ktorá svojou hrou 
na heligónku a neuveriteľne čistým spevom patrí medzi elitu 
slovenského folklóru. Skupina BLACK BAND je známa prievidz-
ská hudobná skupina, ktorá v poslednej dobe obsádza popredné 
miesta v Šláger TV. Vstup voľný. 
Miestenky na koncert si môžete vydvihnúť v oddelení kultúry         
a športu na MsÚ od 26. februára.

ŠTYRIA NA KANAPE
20. marca o 19. Hodine
kino Panorex Nová Dubnica 

Zaručene neverná komédia.
Účinkujú: Petra POLNIŠOVÁ, Henrieta MIČKOVICOVÁ, Emil 
HORVÁTH, Richard STANKE, Ľuboš KOSTELNÝ/Michal KU-
BOVČÍK.
Vtipná a bláznivá komédia o peripetiách rozpadu manželstva. On 
advokát, ona lekárka - zdanlivo poľahky sa mienia vzdať svojho 
celoživotného partnera. Nie však svojej polovice domu. A čo ešte 
keď sa v obývačke objavia aj milenci oboch. Už dávno ste sa toľko 
nenasmiali, ako zaručene na tejto fraške, kde plieskajú facky aj 
dvere, padajú obvinenia aj zábrany a víťazí všeobjímajúci humor. 
Nenechajte si ujsť skvelé výkony vašich obľúbených hercov.
Vstupné v predpredaji: 14 eur, priamo pred predstavením: 17 eur.

Od Grófovca po Markovicu

Nová Dubnica žije kultúrou

Turisti z Kolačína nezaháľali 
ani medzi sviatkami a zorga-
nizovali dve tradičné turis-
tické vychádzky. 
 

Prvá smerovala na Grófo-
vec, nenápadný vŕšok medzi 
Kolačínom a Trenčianskymi 
Teplicami. Zopár snehových 
vločiek a studený vietor sa sna-
žili navodiť zimnú atmosféru 
pre viac ako tridsať turistov. Tí 
si mali možnosť vychutnať pek-
né výhľady na teplickú stranu. 
Varené vínko bolo odmenou 

pre všetkých, ktorí nenápadný 
vrchol  bez problémov zvládli. 

V sobotu 3. januára poveda-
lo dosť zaháľaniu takmer 130 
turistov z blízkeho okolia. Ich 
kroky smerovali na Markovicu, 
obľúbené miesto KST Kolačín, 
ktoré sa po rokoch stalo akousi 
klubovou základňou. Organi-
zátori urobili tento rok výnim-
ku a podujatie presunuli na 
sobotu. Stretnutia s priateľmi 
a známymi, novoročné želania, 
predsavzatia, smiech, teplý 
čaj i hriatô už neodmysliteľne                  

k tomuto podujatiu patria. Ško-
da len, že toho snehu bolo akosi 
skromnejšie. Zato dobrú  nála-
du a kolačanskú človečinu bolo 
cítiť doďaleka. 

Najbližšie sa vyberieme na 
akciu našich priateľov - 21. 
februára, kedy sa bude ko-
nať Zimné stretnutie turistov 
trenčianskeho regiónu na 
Baskom. Podrobnejšie infor-
mácie nájdete na našej webo-
vej stránke alebo na facebooku.

-sk-

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

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

NECHAJTE SA POZVAŤ

PRIPRAVUJEME NA MAREC

NENECHAJTE SI UJSŤ

KRÁSA ŠPERKU
Otvorenie 11. februára o 16. hodine

Srdečne vás pozývame
na unikátnu kolektívnu výstavu 

šperkárov z okolia Novej Dubnice

v Historickej izbe mesta Nová Dubnica

Anita  Šebíková - brošne
Petronela Novosádová - korálky
Željko Král - drôtikované šperky

Klub paličkovanej čipky
Zlatica Hlaváčová - PupaArt



Narodili sa:
Zoja Nováková, Natália Husárová, Annika Jordánová, 
Ema Mazánová, Dominik Kopčan, Samuel Jambor, Oliver 
Kecskesy, Hugo Kyzek, Matej Fabo, Alexander Ševčík 

Smútime:
Mgr. Václava Vlkovičová, Mária Novanská, Anton Gonda, 
Jarmila Nemáková, Augustína Balážová, Michal Petko, 
Klára Bendíková, Mariana  Pížová, Mária Klímová, Gejza 
Leitmann, Peter Kapko, Helena Kuchariková, Anna No-
váková, František Kurkin, Mária Mišovcová, Ján Ďuriš, 
Ivan Kyta, Štefan Čelko, Jozef Marcinát, Jaroslav Červe-
ňan, Ladislav Holý, Ing. Valentín Cigánik, Jozef Toman

Bujará zábava
Dňa 3. decembra 2014 za-

sahovala policajná hliadka 
v jednom z bytov v dome                       
v Sadoch Cyrila a Metoda. 
P.N. sa rozhodol, že ostatným 
obyvateľom vchodu „spríjem-
ní“ stredajší večer púšťaním 
hlasnej hudby a umocní ju 
hlasným vykrikovaním vul-
garizmov v byte. Obyvatelia 
nemali pre tento druh zábavy 
pochopenie a privolali hliad-
ku mestskej polície. Hliadka 
P.N. upozornila, že aj keď ešte 
nie je po 22. hodine, nesmie 
ostatných obyvateľov vchodu 
rušiť. Na základe dohovoru 
menovaný hudbu stíšil. Asi 
po dvadsiatich minutách sa 
P.N. rozhodol, že si to pôjde                  
s obyvateľmi vchodu vyjasniť. 
Na spoločnom schodisku ich 
začal slovne urážať a vyhrážať 
sa im. Hliadka musela opätov-
ne prísť, pre správanie P.N. 
už nemala pochopenie a do-
riešila ho v blokovom konaní 
za spáchaný priestupok voči 
občianskému spolunažívaniu. 

Rodinné problémy otca         
a syna

Dňa 18. decembra 2014          
v podvečerných hodinách 
zasahovala hliadka na zákla-
de telefonického oznámenia         
v rodine E.V na Trenčianskej 
ulici. Po celodennej konzu-
mácii alkoholu sa M.V. vrá-
til domov a chcel si vyjasniť 

dlhodobé problémy so svojím 
otcom. Začal ho slovne urážať 
a vyhrážať sa mu fyzickým 
násilím. Po príchode hliadky 
M.V. pokračoval vo vulgariz-
moch smerujúcich na svojho 
otca. Nakoľko podgurážený 
syn nemá v uvedenom byte 
trvalý pobyt, bol na základe 
žiadosti majiteľky bytu vyzva-
ný, aby byt opustil, čo aj učinil. 
Za spáchaný priestupok hru-
bého správania sa voči otcovi 
sme M.V. doriešili v blokovom 
konaní.  

Verejné pohoršenie
Dňa 25. decembra 2014,        

v skorých ranných hodinách, 
zasahovala hliadka na Ulici 
SNP. Tam sa svojským spôso-
bom rozhodol osláviť vianoč-
ný čas M.Č. z Novej Dubnice. 
Obyvateľom ulice hlasno vy-
krikoval „koledy“ a svoje ko-
ledovanie umocnil aj stiahnu-
tými nohavicami. Svoje nahé 
„pozadie“ pretŕčal pred ostat-
nými obyvateľmi mesta, ktorí 
sa pohybovali po ulici. M.Č 
sme za jeho „koledy“, doplne-
né o „kultúrnu vložku“, odme-
nili blokovou pokutou, ktorú 
na mieste uhradil.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Spoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

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

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY
A KAMENÁRSKE PRÁCE

NIE SME PLATCI DPH

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
V NOVEJ DUBNICI A KOLAČÍNE

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398

MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY

KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

František Kurkin
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 2. januára odprevadili na poslednej ceste 
nášho milovaného manžela, otca a starého otca 
Františka Kurkina. Ďakuje manželka a dcéra        
s rodinou. 

Štefan Čelko 
Chceme sa poďakovať za prejavy sústrasti, účasť 
a kvetinové dary rodine, susedom, priateľom        
a známym, ktorí 9. januára 2015 odprevadili na 
poslednej ceste nášho milovaného manžela, 
ocka a starého otca Štefana Čelka. Ďakuje man-
želka, deti a ostatná rodina.

Peter Kapko
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí  31. decembra na poslednej ceste odpre-
vadili nášho milovaného manžela a otca Petra 
Kapku.  Ďakuje manželka, syn a ostatná rodina. 

Anna Beňušková 
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí  4. decembra  na poslednej ceste odpreva-
dili našu milovanú mamičku Annu Beňuškovú.  
Ďakuje smútiaca rodina. 

Jarmila Nemáková
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, zá-
hradkárom, známym a zástupcom MsÚ, ktorí 
dňa 19. decembra na poslednej ceste odpreva-
dili našu mamičku, babičku a prababičku Jar-
milu Nemákovú. Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a za kvetinové dary. Smútiaca rodina.

Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynú tri roky, odkedy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Mi-
loslav Vlach. S láskou a úctou spomína manžel-
ka, dcéra a syn s rodinami, vnúčence a ostatná 
rodina.

Jaroslav Ištók
Dňa 16. januára uplynulo 20 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Jaroslav 
Ištók. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína manželka                
a deti s rodinami. 

Božena a Štefan Kajanovci
Dňa 21. januára uplynuli tri roky, čo nás navždy 
opustila naša mamička, babka a prababka Bože-
na Kajanová a 25. februára uplynie šesť rokov, čo 
nás navždy opustil  náš otecko, dedko a praded-
ko Štefan Kajan. Kto ste ich poznali, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou 
spomínajú dcéry so svojimi rodinami.

Milan Bašo
Dni plynú ako v tichej vode prúd, len bolesť           
v srdci trvá a nedá sa zabudnúť. Dňa 12. januára 
uplynulo sedem rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý a milovaný manžel, otec a dedko Milan 
Bašo. S láskou spomínajú manželka, deti s rodi-
nami, vnúčatká a ostatná rodina. 

Peter Stacho
Dňa 10. februára uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Pe-
ter Stacho. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu            
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
na manželka s celou rodinou.

Jolana Kočková
Dňa 21. januára uplynulo sedem rokov, odkedy 
nás navždy opustila manželka, mama a babka 
Jolana Kočková. S láskou spomína smútiaca 
rodina.

Jozef Galko 
Dňa 3. februára uplynie jeden rok, odkedy nás 
navždy opustil Jozef Galko. S láskou a úctou spo-
mína manželka, dcéra a syn s rodinami . Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Pavol Filko
Odišiel si bez slova, na rozlúčku nebol čas. Spo-
mienky na teba zostávajú navždy v nás. Dňa 20. 
januára uplynulo tretie výročie, čo nás navždy 
opustil náš brat, švagor, ujo, priateľ  Palino Filko. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Viliam Ďatko
Dňa 31. januára uplynie rok, odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko Viliam Ďatko. S lás-
kou a úctou spomína manželka, deti, zaťovia, ne-
vesty, vnúčence a ostatná rodina. Kto ste ho po-
znali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 

Otto a Emília Roháčovci
Dňa 3. januára uplynulo 15 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil otec, dedko a pradedko  Otto Roháč. 
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Dňa 24. januára uplynuli tri roky, 
odkedy nás navždy opustila mama, babka a pra-
babka Emília Roháčová. S láskou a úctou spomí-
najú deti s rodinami. Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. 

Ing. František  Manas
Dňa 18. januára uplynulo šesť rokov, čo nás na-
vždy opustil milujúci manžel, otec a starý otec 
Ing. František Manas. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou a bolesťou 
v srdci spomínajú manželka a dcéry s rodinami. 

Štefan Tašár
Dňa 24. decembra by sa dožil 80-tich narodenín 
náš milovaný otec, svokor, dedko a pradedko 
Štefan Tašár z Kolačína. Už len kytičku ti mô-
žeme na hrob dať a s láskou na teba spomínať.                    
S úctou syn Milan, dcéry Emília, Štefánia                                            
a Viera, zaťovia Jaroslav a Igor, vnúčatá Peťka, 
Simonka, Igorko, Maťko a Jarko, pravnučka So-
fi nka a hasiči z Kolačína. 

Jozef Kormúth
Dňa 19. januára uplynulo päť rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec               
a dedko Jozef Kormúth. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou          
a úctou spomínajú manželka, syn Peter a dcéra 
Iveta s rodinami. 

Ondrej Donoval
Dňa 9. januára uplynul rok, odkedy nás navždy 
opustil manžel, otec, syn, brat, švagor a ded-
ko Ondrej Donoval. S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Marco Hochel:
Túžili sme vyhrať

Úspešná sezóna pre tenistov Novej Dubnice

Predstavujeme nové športové talenty

Aj v Kolačíne  máme mnoho 
mladých ľudí, ktorí sa venujú 
netradičným športom a dosa-
hujú v nich výborné výsledky. 

Dnes  vám predstavíme ďalšiu 
dvojicu priateľov, ktorí sa venujú 
adrenalínovému prekážkové-
mu behu pod názvom Spartan 
Race a sú súčasťou tímu Spartan 
Brothers. O tomto netradičnom            
a veľmi namáhavom  športe  nám 
porozprávali Dane Krivokuča        
a Matej Múčka.

Čo si pod pojmom „adrenalí-
nový prekážkový beh“ máme 
predstaviť?

Spartan Race  sú uznávané  
svetové prekážkové preteky, 
ktoré založili fanúšikovia ex-
trémnych športov  v roku 2010  
s jednoduchým cieľom - vytvoriť 
serióznu výzvu pre odhodlaných 
športovcov, ktorí hľadajú alterna-
tívne vytrvalostné a silové prete-
ky. V  Európe sa organizujú  pre-

teky typu: Spartan Sprint (min. 5 
km a min. 15 prekážok), Spartan 
Super (min. 13 km a min. 21 pre-
kážok), Spartan Beast ( min. 20 
km a min. 26 prekážok).  Po zdo-
laní všetkých týchto troch pre-
tekov získate Trifectu, ktorá vás 
posunie do vyššieho stupňa súťa-
že a absolútnej európskej špičky. 
Odtiaľ už vedie cesta len do USA.

Ako sa stretli vaše cesty a 
čo vás viedlo práve k tomuto 
športu? 

Bývame neďaleko od seba         
a poznáme sa už od detstva, no 
každý sme sa venovali inému 
športu. Matej sa venoval profe-
sionálnemu plávaniu  a stal sa 
aj majstrom Slovenska. Dane 
sa venoval futbalu a neskôr bo-
jovým športom, takže oboch 
nás rodičia viedli k športu. Ten-
to šport nás zaujal tým, že je to 
kombinácia silovej aj kondičnej 
prípravy, ktorej sa venujeme už 
odmalička.

V čom spočíva vaša príprava? 
Ako často trénujete? 

Trénujeme dvojfázovo, to zna-
mená, že každý deň absolvuje-
me jeden tréning ráno a druhý 
poobede, ranný býva zameraný 
na kondíciu a poobedný na vytr-
valosť či silovú prípravu. Každú 
nedeľu chodievame behávať po 
okolitých vrchoch a kopcoch. Nie 
je to ľahké, ale keby to bolo ľahké, 
robil by to každý.

Aké  športové úspechy ste do-
siahli? 

Ako prvý  sme zdolali Spartan 
Super vo Valčianskej doline, kde 
sme sa umiestnili  na 11. mieste 
v našej štartovej vlne. Štartuje sa 
každých 30 minút  vo vlnách po 
250 ľudí a je úspechom už len to,  
že vôbec dôjdete do cieľa, takže 
na prvý pokus to nebolo zlé.  Úro-
veň pretekov je vždy  veľmi vyso-
ká, organizácia skvelá, oklamať 
nemôžete ani seba, ani druhých. 
Pri každej prekážke stoja dvaja 
dobrovoľníci, ktorí kontrolujú, 
či ste prekážku zdolali a ak nie, 
počítajú vám trestné „angličá-
ky“. Ďalšie preteky nás čakali na  
Donovaloch. To už bol Spartan 
Beast, tu sme sa umiestnili na                              
9. a 11. mieste v našej štartovej 
vlne. Doposiaľ  posledný  sme 
absolvovali Spartan Sprint v Bu-
dapešti , kde už bolo cítiť progres                             
a umiestnili sme sa na 5. a 6. 
mieste v našej štartovnej vlne. To, 
že končíme tesne za sebou, nie je 
náhoda. Súťažíme síce každý za 
seba, ale bez občasnej vzájomnej 
pomoci by to bolo oveľa ťažšie. 
Napokon, sme kamaráti! 

Čo plánujete  v ďalšej sezóne?
V Budapešti sme  získali aj Tri-

fectu, takže naše plány pre tento  

rok sú jasné.  Snažiť sa útočiť na 
popredné priečky  a  podať čo 
najlepšie výkony na Majstrov-
stvách  Európy v Španielsku, kde 
budeme pretekať v septembri, 
ak sa všetko podarí. Na každých 
pretekoch  sa zúčastní 5 000 až                      
12 000 ľudí z celej Európy. Pred-
tým nás  ešte v Demänovskej 
doline -v Jasnej čaká vôbec prvý 
zimný Spartan Race na svete. Ve-
ríme, že podmienky budú dobré, 
rovnako ako náš výkon.
 
Máte nejaký odkaz pre ľudí, 
ktorí sa tomuto športu plánujú 
venovať? 

Skôr ako začnete cielene tré-
novať, odporúčame poctivú  kon-
dičnú prípravu, pretože behy sú 
väčšinou v kopcoch, čo je dosť 
náročné. Pokiaľ  chcete siahnuť 
na dno svojich síl a skúsiť niečo 
nové, tak neváhajte a prihláste 
sa. Máme vytvorenú  tréningovú 
skupinu pre Trenčiansky kraj,  
pomáhame pri príprave na tieto 
preteky, nájsť nás môžete aj na 
sociálnej sieti. Záleží len na vás. 
Ako hovorí motto Spartan Race: 
„Pochopíš až v cieli.“
                                                                                                                                                    
-sk-

Slovensko nedávno opäť žilo 
hokejom, bronzový úspech 
mladíkov na Majstrovstvách 
sveta v hokeji do dvadsať 
rokov (MS 20) vzkriesil vo 
verejnosti radosť z tohto 
obľúbeného športu. 

Reprezentantom bol aj náš 
Novodubničan Marco Hochel. 
Ako sa mu hralo, čo bol hlavný 
faktor úspechu, ale aj čo ďalej, 
nám prezradil v rozhovore.

Nedávny úspech na MS 20 
v Toronte rozhodne prekva-
pil, najmä, keď cieľom bol 
postup zo skupiny. Prekva-
pilo aj vás, ako hráča,               
3. miesto? Prezraďte recept, 
ako sa to podarilo?

Naozaj to nečakal nikto, 
vrátane nás samotných, aj 
keď sme si verili. Neveri-
li tomu ani ľudia, čo som sa 
mal možnosť dočítať sa aj                         
v niektorých internetových 
diskusiách. To sa vystupňo-
valo hlavne nepodareným zá-
pasom s Kanadou,  hneď v pr-
vom stretnutí na šampionáte. 
Sústredili sme sa hlavne na 
herný prejav a taktickú hru, 
ku ktorej nás viedli. Taktiež 
na Nemecko, keďže to bol náš 
sezónny cieľ a kľúč na udrža-
nie sa v skupine. No podaril 
sa nám zápas s Fínskom, kto-
rý nás nakopol a aj keď sme 
možno individuálne neboli na 
úrovni s niektorými tímami, 
podarilo sa nám ich viacero 
prekonať, zrejme vďaka tomu, 
že sme túžili vyhrať viac ako 
súper. To bol hlavný faktor 
úspechu.

Momentálne ste hráčom HK 
Dukla Trenčín, ako sa vám 
hrá na domovskom poli? 

Áno,  keď skončil projekt, 
rozhodol som sa dohrať se-
zónu doma v Trenčíne a hrá 
sa mi tu naozaj skvele. Sú tu 
skvelí ľudia a takisto veľmi 
dobré podmienky. Zatiaľ mám 
odohraný jeden zápas za         
A-tím s Popradom a výherne, 
uvidíme ako to pôjde ďalej.

Aký je Marco Hochel                  
v súkromí, čo rád robí? 

Rád športujem a nemyslím 
tým len hokej, v lete medzi 
sezónami sa venujem rôznym 
športom a hlavne letnej prí-
prave, v ktorej sa sústredím 
na svoj výkon. Taktiež sa rád 
stretávam s priateľmi, ale 
hlavne som rád s rodinou.

Okrem MS 20, aké sú vaše 
úspechy, hokejové kvality, 
pochváľte sa...

Keďže hokej je kolektívny 
šport, veľa úspechov sme do-
siahli spolu s celým  tímom, 
v ktorom som pôsobil. Mám 
doma množstvo medailí                
z turnajov, ešte, keď som bol 
mladší a taktiež som chodie-
val na rôzne výbery, reprezen-
tačné zrazy, turnaje. Bohuži-
aľ, na majstrovstvách sveta                                                    
18-ročných som sa nezúčast-
nil, ale o to viac som si užil 
tieto bronzové. Úspechy sú 
rôzne, menšie aj väčšie, ale 
myslím/dúfam, že tie veľké 
ešte len prídu. 

-maša-

V roku 2014 sa v tímovej súťa-
ži predstavili muži, dorasten-
ci, staršie žiačky, starší žiaci, 
mladší žiaci a družstvo detí. 

Muži hrajúci II. ligu Východ 
skončili na treťom mieste                                                 
a udržali sa v nej. V regionál-
nej súťaži dorastenci zotrvali 
v I. triede, staršie žiačky vybo-
jovali postup do I. triedy, starší 
žiaci postúpili z III. do II. triedy. 
Veľkým úspechom je postup 
družstva  mladších žiakov                                                                
z druhého miesta I. triedy re- 
gionálnej súťaže na Majstrov-

stvá Slovenska družstiev. Nad-
viazali tak na úspech mladších 
žiačok z roku 1999. Družstvo 
vedené trénerom Marekom 
Mauerom, v zložení Milan 
Bežák, Tomáš Šuran, Lukáš 
Kučera, Aleš Misař, Samuel 
Vido, Ivan Stacho, si vybojovalo                       
v dňoch 21. - 23. augusta 2014  
na dvorcoch tenisovej akadé-
mie v Prešove 7. miesto, tesnou 
výhrou 4:3 nad TK Nitra. Pek-
ný úspech do-   siahli v súťaži 
detí chlapci, ktorí suverénne 
vyhrali Stredoslovenský región 
detského Davis Cupu do osem 

rokov. Družstvo pod taktov-
kou trénera Jozefa Medvedí-
ka, v zložení Norbert Langer, 
Marek Balážik a Tomáš Glos, 
víťazstvom vo fi nále nad TK 
Banská Bystrica „A“, v pome-
re 4:1,  potvrdilo svoju nepora-
ziteľnosť v regióne. Družstvo 
dievčat do 10 rokov skončilo                                            
v oblastnom kole detského Fed 
Cupu - Stred na treťom mieste. 
Veľkým úspechom v Detskom 
Davis Cupe chlapcov do 10 ro-
kov bolo získanie absolútneho 
titulu v celoslovenskom fi nále 
pre nášho hráča Karola Vlčku, 
ktorý hos- ťoval v družstve ŠK 
BLAVA J. Bohunice. Družstvo 
v NTC v Bratislave viedol k ví-
ťazstvu náš tréner Jozef Med-
vedík.

V súťaži jednotlivcov treba 
vyzdvihnúť Milana Bežáka za 
bronzovú a striebornú medai-
lu z najvyšších halových aj ot-
vorených regionálnych súťaží               
v štvorhre a Tomáša Šurana za 
bronzové medaily vo štvorhre 
tých istých súťaží. Z dievčat sa 
darilo Vande Langerovej, ktorá 
získala zlatú medailu v štvor-
hre z halových aj letných maj-
strovstiev regiónu a bronzovú 

medailu v štvorhre z halových 
majstrovstiev republiky. V tej 
istej regionálnej súťaži Na-
tália Slabá získala bronzovú                         
a striebornú medailu v štvor-
hre a ako hosťujúca hráčka za 
TC EMPIRE Trnava získala 
titul Majsterka Slovenska v sú-
ťaži družstiev mladších žiačok.                                                                         
V súťaži seniorov Marian Ďu-
rech získal bronzovú medailu 
v dvojhre na medzinárodných 
Majstrovstvách Slovenska                                                                           
v Spišskej Novej Vsi v kategórii 
65+.

Sezóna 2014 bola na medai-
lovú žatvu, ale aj na konečné 
umiestnenie družstiev, veľmi 
úspešná. Horeuvedení, ale aj 
ostatní hráči a ostatné hráčky 
nášho klubu, dosiahli v nej veľa 
úspechov, v individuálnych tur-
najoch či už doma, ale aj v za-
hraničí. Za úspechmi je mnoho 
driny na tréningoch. Za týmito 
úspechmi sú aj tréneri nášho 
klubu, ktorým patrí vďaka. Ďa-
lej sa chceme poďakovať vede-
niu mesta za dlhodobú podpo-
ru. Našou odmenou je vzorná 
reprezentácia mesta.

TK Nová Dubnica

Slovenská bronzová nádej už v drese HK Dukla Trenčín. 

Tenisový tím.

Náročné situácie.


