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Príjemný návrat
do minulosti

„Sú ľudia, ktorí potrebujú k 
piesni bezbrehý domov, ži-
vot bez smrti ... a sú zas iní, 
ktorým stačí malý, akomak 
tichý kúsok otčiny, aby sa v 
nich raz plne rozspievali ich 
večne uchodiace hodiny.“

Slovami básnika sme vo 
štvrtok 6. novembra otvorili 
Historickú izbu mesta Nová 
Dubnica a pokrstili knihu 
Nová Dubnica vo fotografi ách 
Petra Jelínka. „Som nesmier-
ne rád, že sa občania zapojili 
do tohto krásneho projektu a 
boli ochotní sa podeliť o veci  
zo svojich osobných zbierok.  
Pri pohľade na predmety a 
fotografi e sa nám vybavia spo-
mienky na naše spoločné chví-
le, aj napriek krátkej histórii 
nášho mesta. Sú tu aj osobnos-
ti, ktoré sa svojím športovým 
či kultúrnym umením dokázali 
presadiť vo svete a úspešne 
prezentujú naše mesto. Pre-
to verím, že táto historická 
izba bude prínosom pre všet-
ky vekové kategórie. Zároveň 
by som rád za iniciatívu tejto 
krásnej myšlienky poďakoval 
poslancovi JUDr. Miroslavovi 
Holbovi,“ prihovoril sa v úvode 
otvorenia primátor Ing. Peter 
Marušinec. „Treba zdôrazniť, 
že je to len začiatok, že ide 
o živý projekt, ktorý sa bude 
postupne dopĺňať, obmieňať a 
tematicky aktualizovať. Naším 

cieľom je vytvoriť trvalo udrža-
teľné zázemie ako zdroj pozna-
nia našej histórie, ale aj našej 
súčasnosti“, povedal JUDr. 
Miroslav Holba.

 
Krst fotoknihy

Súčasťou otvorenia historic-
kej izby bol aj krst knihy náš- 
ho novodubnického fotografa 
Petra Jelínka. Jeho snímky už 
celé desaťročia dokumentujú 
život v meste. Ako mestský 
fotograf bol pri všetkých dôle-
žitých udalostiach, či už špor-
tových, kultúrnych alebo ofi -                                                                         
ciálnych. Rozhodol sa zverejniť 
svoje obrázky na facebooku, 
čo vyvolalo veľký záujem u 
Novodubničanov. Aj preto 
sa rozhodlo vedenie mesta 
ponúknuť mu spoluprácu na 
vytvorení fotoknihy, ktorá by 
bola rozhodne nostalgickou a 
častokrát aj úsmevnou spo- 
mienkou na zašlé časy.

(Pokračovanie na 4. strane)

Pozrite si fotogalériu z otvore-
nia historickej izby:

Vážení spoluobčania, sme na 
konci volebného obdobia a 
počas nasledujúceho víkendu 
nás čakajú komunálne voľby, 
v ktorých budeme rozhodo-
vať o ďalšej budúcnosti nášho 
mesta. Preto mi dovoľte, aby 
som toto volebné obdobie  
zhodnotil a pripomenul nie- 
ktoré dôležité fakty nášho pô-
sobenia za uplynulé štyri roky.
 

Mesto Nová Dubnica má v 
súčasnosti 11 271 obyvateľov, 
čo predstavuje úbytok o 1 288 
obyvateľov za posledných 20 
rokov. Tento fakt bol pre nás 
alarmujúci, a preto sme s 
poslancami mestského za-
stupiteľstva prijali fi lozofi u 
strategického rozvoja mesta.  

Základom úspešného rozvo-
ja mesta je dať ľudom bývanie, 
obchodné a pracovné príleži-
tosti, kultúru, šport a zábavu. 
Z minulosti existovali v meste 
len štúdie obytných zón a prie- 

myselného parku, ktoré boli 
spracované na jednom vý-
krese, z ktorého sme si moh-
li len predstavovať, ako by to 
malo vyzerať v budúcnosti. 
Neúspešné boli i snahy o pri-
lákanie obchodného reťazca 
do mesta a  nenaplnené sľuby 
nového športového areálu v 
mestskej časti Kolačín.

Po mojom nástupe na  post 
primátora sme sa museli 
najskôr popasovať s ťažkou 
a nepriaznivou fi nančnou 
situáciou. Dlh mesta pred-
stavoval 44,51 percent z roz-
počtu mesta, čo bolo viac ako  
2 283 587,09 eur. 

Po predchádzajúcom vede-
ní  sme dokončovali rekon-
štrukciu Mierového námes-

tia, kde bolo potrebné nájsť 
fi nančné prostriedky na pre-
krytie pódia a na technológiu 
fontán, pretože ich projekty 
neobsahovali a ich výška bola 
viac ako 100 000 eur.  Na zákla-
de viacerých skutočností sme 
pristúpili k výrazným fi nanč-
ným a ekonomickým opatre-
niam. 

Prehodnotili sme všetky do-
dávateľské zmluvy, začali sme 
splácať úvery, ktoré sa mali 
začať splácať až o 15 rokov. 
Nastavili sme všetky procesy 
tak, aby nakladanie s fi nanč-
nými prostriedkami bolo 
maximálne efektívne. Vďaka 
týmto krokom sa nám podarilo 
skonsolidovať mestské fi nancie 
a pripraviť sa na nové projekty.

V roku 2011 sme začali 
spracovávať realizačnú pro-
jektovú dokumentáciu pre 
priemyselný park a novú 
obytnú zónu bez toho, aby bola 
podpísaná akákoľvek zmluva s 
investorom alebo kupujúcimi 
na pozemky pod rodinnými 
domami. Počas spracováva-
nia dokumentácii bolo nutné 
vysporiadať pozemky  súkrom-
ných osôb v lokalite Dlhé diely. 
Po dokončení projektových 
dokumentácií pre obytnú 
zónu Dlhé diely sme pripra-
vili model samofi nancovania 
tohto projektu bez úveru. 
Presvedčili sme záujemcov, 
že mesto tento projekt dotiah-
ne do konca, aj vďaka tvrdým 
zmluvným podmienkam pod 
hrozbou zmluvných pokút v 
neprospech mesta v prípade 
nedodržania termínov. 

(Pokračovanie na 2. strane)

???

Primátor Ing. Peter Marušinec pri práci vo svojej kancelárii.

JUDr. Miroslav Holba, Peter Jelínek a Ing. Peter Marušinec

„Naše výsledky sú dôležitejšie
ako prázdne sľuby.“
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(Pokračovanie z 1. strany)

V obytnej zóne sme vybu-
dovali podmienky pre viac 
ako 46 nových vlastníkov 
pozemkov pod rodinnými 
domami a postavili sme dve 
nájomné bytovky (36 bytov) 
z prostriedkov ŠFRB. Touto 
cestou sa chcem poďakovať 
všetkým súčasným vlast-
níkom, ktorí nám prejavili 
dôveru, pozemok si kúpili  
a my sme mohli tento pro-
jekt zrealizovať do úspeš-
ného konca.                                           

Počas realizácie obytnej 
zóny sme intenzívne praco-
vali na hľadaní investorov do 
priemyselného parku. Zlom 
prišiel v roku 2013, keď vlá-
da Róberta Fica na svojom 
výjazdovom zasadnutí od-
súhlasila nášmu mestu ne-
návratnú finančnú dotáciu 
300 000 eur na inžinierske 
siete v  priemyselnej zóne. 
Na základe týchto aj mediali-
zovaných informácii sa zača-
li investori zaujímať o naše 
mesto a po 3 mesiacoch in-
tenzívneho rokovania sme 
dokázali prilákať dvoch 
zahraničných a štyroch 
domácich investorov, ktorí 
spolu takmer zaplnili celý 
priemyselný park. Koncom 
októbra sa nám úspešne po-
darilo dokončiť inžinierske 
siete, skolaudovať ich a za-
čať prípravu na budúce ko-
munikácie tejto zóny.

Najkomplikovanejš ím 
a časovo najnáročnejším 
bolo pre nás získať a pre-
svedčiť manažérov obchod-
ných reťazcov, aby prišli do 
nášho mesta. Neustále som 
počúval argumenty o tom, 
že mesto za posledné roky 
stagnovalo a nie je dostatoč-
ná kúpyschopnosť občanov 
nášho mesta. Po troch ro-
koch pod ťarchou argumen-
tov výstavby nových bytov a 
rozvoja práce pre obyvateľov 
sa nám podarilo presvedčiť 
vedenie spoločnosti TESCO, 
aby otvorilo svoju predajňu 
aj v Novej Dubnici. Po troch 
mesiacoch ich prevádzky 
vedenie vyhodnotilo novo-
dubnickú prevádzku ako 
najlepšiu spomedzi všet-
kých prevádzok podobného 
typu.  V októbri tohto roku 
sme boli oslovení ďalším ob-
chodným reťazcom, ktorý by 
mal záujem postaviť svoju 
obchodnú prevádzku v na-
šom meste.                             

Na margo všetkých argu-
mentov treba dodať, že aj 
napriek týmto veľkým in-
vestíciám sa nám podarilo 
rozvíjať šport. Krytá pla-
váreň zásluhou finančných 
prostriedkov premiéra SR 
Róberta Fica prešla kom-
pletnou rekonštrukciou (vý-
mena okien, nové kúrenie, 
nová dlažba). V tomto roku 
sme zrekonštruovali aj šat-
ne a sociálne zariadenia v 
športovej hale.  Pre futbalo-
vý klub MFK Nová Dubnica 
sme kompletne zrekonštru-

ovali tribúnu, zakúpili sme 
novú profesionálnu kosačku 
na údržbu trávnika. Pre TJ 
Družstevník Kolačín sme 
postavili futbalové šatne, 
zveľadili areál a zakúpili pro-
fesionálnu kosačku. Netreba 
však opomenúť skutočnosť, 
že šatne v Kolačíne by ne-
boli bez významnej pomoci 
futbalových nadšencov a ich 
predsedu. Okrem futbalistov 
sme pamätali aj  na našich 
stolných tenistov a  pro-
stredníctvom splnomocnen-
ca vlády pre šport p. Dušana 
Galisa sa nám podarilo zakú- 
piť výstroj a technické vyba-
venie pre stolných tenistov. 
Finančne sme prispeli na 
zorganizovanie medzinárod-
ného turnaja pozemných ho-
kejistov.                                             
Nezabudli sme ani na naše 
deti, ktoré môžu využívať 
nové modernizované det-
ské ihriská. Našu mládež 
určite potešila dobudovaná 
ZUŠ Štefana Baláža, nové 
skateboardové a workoutové 
ihriská.

Pre občanov sme zmo-
dernizovali zdravotné 
stredisko, vybudovali a 
opravili viac ako 1 500 bež-
ných metrov chodníkov, 24 
nových smetných stojísk, 140 
nových parkovacích miest, 
rozšírili počty tried v mater-
ských školách a zrovnopráv-
nili školstvo v meste. A čo 
je najdôležitejšie - znížili 
sme dlh mesta o 777 255 
eur, čím celková zadlže-         
nosť klesla na úroveň 29,79 
percent. 

Pre ďalšie volebné obdo-
bie bude dôležité dokončiť 
výstavbu priemyselného 
parku, dať spoluobčanom 
späť letné kúpalisko, ma-
ximálne využiť príležitosť 
čerpania štrukturálnych 
fondov na obnovu kina Pa-
norex na javiskovú formu 
a vybudovať pevné zázemie 
pre naše deti a seniorov. 
Nevyhnutnosťou bude po-
kračovať v rozsiahlych opra-
vách chodníkov a cestných 
komunikácii. Toto všetko 
nejde bez toho, aby mesto 
prijímalo racionálne a hlav-
ne ekonomicky i spoločensky  
prospešné rozhodnutia. 

Vážení spoluobčania,
15. novembra 2014 budeme 
rozhodovať o ďalšom sme-
rovaní nášho mesta. Využi-
te svoje právo voliť. Každý 
hlas je rozhodujúci. 

                                                                                                                                                
Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Zhodnotenie 
nášho volebného 
obdobia

Ilustračné foto.

Pohľad do priemyselnej zóny.

Výstavba kanalizácie  v Ko-
lačíne pokračuje ďalej. 

Primátor Ing. Peter Ma-
rušinec rokoval o ďalšom 
postupe prác v pondelok                      
3. novembra s predstaviteľmi 
spoločnosti Váhostav - Ele-
nou Omaníkovou a Ivanom 
Danišom. 

Rokovanie prebehlo pria- 
mo na mieste, v uliciach Ko-
lačína. Spoločne si  obhliadli 
jednotlivé úseky ciest. Primá-
tor označil momentálny stav 
ciest  za  katastrofálny, upo-
zornil na jamy, zvýšené po-
klopy a ďalšie nerovnosti.  

Ako podotkol, spoločnosť má 
povolenie na rozkopávkové 
práce do 30. novembra.                                           

Vzhľadom na to, že cesty je 
potrebné pripraviť  na zimnú 
údržbu, dohodol sa so zástup-
cami Váhostavu na termíne 
úprav do 20. novembra. „Do 
tohto termínu spoločnosť 
Váhostav ukončí rozkopávky, 
zasype jamy na ceste, vyrov-
ná všetky  nerovnosti, zníži 
poklopy a upraví cesty tak, 
aby sa mohli na jar celoploš-
ne asfaltovať,“ informoval 
primátor mesta. 

-maša-

V pondelok 3. novembra 
zasadala Komisia dopravy 
pri Trenčianskom samo-
správnom kraji (TSK).  Komi-
sie sa zúčastnilo päť členov 
z deviatich, za okres Ilava 
prišiel iba primátor Novej 
Dubnice, Ing. Peter Maruši-
nec. Cieľom zasadnutia bolo 
schválenie návrhu fi nancií na 
súvislé opravy ciest II. a III. 
triedy, ktoré budú súčasťou 
celkového rozpočtu TSK na 
roky 2015 – 2017. 

„Na komisii sme prijali  
plán  opráv ciest na rok 2015, 
v ktorom sme na môj návrh  

v okrese Ilava schválili aj fi -
nančné prostriedky na opra-
vu ciest v Kolačíne  po od-
kanalizovaní tejto mestskej 
časti v objeme 163 000 eur,“ 
vysvetlil P.  Marušinec. 

Tento materiál komisia 
schválila a predloží sa na 
najbližšom zasadnutí Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja dňa 24. novembra toh-
to roka.  Celkovo sa urobia v 
kraji opravy  na 26 kilomet-
roch  s investíciami v objeme 
3 000 000 eur. 
                                                                                                                 
-maša-

V auguste sme otvorili prvý 
supermarket a v blízkej bu- 
dúcnosti pribudne pravde-
podobne ďalší.
 

Vedenie mesta rokuje o 
vybudovaní ďalšieho obchod-
ného reťazca na území nášho 
mesta. Stretnutie medzi vede-
ním spoločnosti Lidl a mestom 
Nová Dubnica sa uskutočnilo 
30. októbra. „Momentálne si  
spoločnosť prebrala projek-
tovú dokumentáciu kruhovej 
križovatky, ktorú posúdi do-
pravný inžinier. Rokovania sa 

zúčastnili aj majitelia pozem-

kov,“ priblížil stretnutie pri-

mátor Ing. Peter Marušinec. 

Miesto, kde by v budúcnosti 

mala stáť predajňa Lidla, sa 

nachádza v areáli GT Merkel, 

medzi záhradkárskou osadou 

a autoumyvárkou. Predpokla-

daný termín začatia výstavby 

predajne obchodného reťazca 

je v roku 2016.

-maša-

Práce v priemyselnej zóne 
sa po vybudovaní a skolau-
dovaní rozvodov vody a re-
gulačnej stanice plynu typu 
STL nezastavili a pokračujú 
naďalej. 
            

V októbri sme skolaudovali 
splaškovú kanalizáciu a re-
alizovali práce s preložkami 
elektrických rozvodov nízkeho 
napätia. Kolaudácia prebehla 
posledný októbrový týždeň. 
Práce pokračujú na preložke 
elektrických rozvodov vyso-
kého napätia, jednu vzdušnú 
linku sme demontovali, od-
stránili sme pôvodné drevené 

stĺpy, nové káble sme uložili do 
zeme. V priebehu novembra 
máme v pláne vybudovať novú 
trafostanicu a preložiť ďalšie 
dve linky vysokého napätia. 
Stavba si vynútila aj preložku 
existujúceho optického kábla 
spoločnosti Swan, čo sme za-
bezpečili takisto v priebehu 
októbra. Ďalej pokračujeme 
s budovaním komunikácie,  
momentálne sa pripravuje 
„prevápnenie“ podložia, ktoré 
zabezpečí väčšiu stabilitu pod-
kladu.

 
Ing. Ján Krumpolec
vedúci oddelenia výstavby

Cesty v Kolačíne je potrebné pripraviť na zimu

Získali sme fi nancie z TSK
na opravu ciest v Kolačíne

Bude u nás v meste nová predajňa Lidl?

Novinky v priemyselnej zóne Hliny

Primátor pri obhliadke v teréne.

Na opravu ciest by malo mesto dostať 163 000 eur.
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Voliť, či nevoliť?  To je 
otázka!  Dôležitejšia je však 
odpoveď. V prípade komu-
nálnych volieb pôjde už o 
štvrté volebné hlasovanie na 
Slovensku v priebehu 12 me-
siacov, čo by mohlo spôsobiť 
nižšiu volebnú účasť. Takto 
nejako možno uvažujú poli-
tológovia a volební  analytici. 

Ja osobne si myslím, že 
občan Novej Dubnice a jej 
mestskej časti Kolačín by 

tento fakt vôbec nemal brať 
do úvahy. V sobotu 15. no-
vembra 2014 budeme rozho-
dovať o ďalšom smerovaní 
nášho mesta. Každý hlas 
je rozhodujúci a každý by 
mal  využiť svoje právo voliť, 
jedno zo základných občian-
skych práv. 

Každý zodpovedný volič by 
mal zhodnotiť skutky, odhad-
núť reálnosť sľubov a hlavne 
pozerať sa na Novú Dubnicu 

a jej mestskú časť Kolačín  
otvorenými očami.

Volebné miestnosti sú v 
sobotu 15. novembra otvo-
rené len do 20-tej hodiny! 
Nepremeškajte svoju príle-
žitosť. Majte na pamäti, že 
rozhodovanie samosprávy 
dokáže ovplyvniť váš každo-
denný život. 
   
-sk-

Budúcnosť nášho mesta je 
vo vašich rukách

Zaregistrovaní kandidáti na 
primátora mesta Nová Dubnica
1

2

3

4

5

6

7

Vladimír Bežák, Bc., 51 r., manažér výroby,  nezávislý kandidát

Štefan  Dvorský, 54 r., moderátor, nezávislý kandidát

Juraj Hort, Ing., 34 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, 
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

Peter Krupa, 33 r., SZČO,  Ľudová strana Naše Slovensko

Peter Marušinec, Ing., 33 r., primátor, SMER - sociálna demokracia, Strana demo-
kratického Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

Branislav Patka, 46 r., výpravca,  nezávislý kandidát

Štefan Prekop, Ing., 51 r., riaditeľ,  Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokra-
tická únia Slovenska

Volebný obvod číslo 1

Volebný obvod číslo 3

Volebný obvod číslo 2
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7 Kandidáti

1. Mária Augustínová, MUDr., 54 r., všeobecná lekárka, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST 
- HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

2. Marta Babuková, 64 r., dôchodkyňa, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického Slo-
venska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

3. Jozef Bukovčák, Bc., 31 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

4. Peter Galko, 46 r., strojník ekol. zariad., Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

5. Dušan  Holý, Doc., RNDr., CSc., 57 r., vysokoškolský pedagóg,  nezávislý kandidát

6. Víťazoslava  Chorvátová, Ing., 55 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

7. Martin Kalafut, Dr., Ing., 48 r., súkromný podnikateľ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST 
- HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

8. Jakub Kňažek, 20 r., grafi k, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, Občianska 
konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a kres-
ťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

9. Andrea  Konáriková, Mgr., 45 r., učiteľka, nezávislá kandidátka

10. Tibor Kramár, Mgr., 52 r., manažér, Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska

11. Ľubomír Kunert, Ing., 61 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického 
Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

12. Jaroslav Kusý, Ing., 67 r., riaditeľ, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického Slo-
venska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

13. Ján Lotharides, Mgr., 47 r., výsluhový dôchodca,  nezávislý kandidát

14. Stanislav Magula, 57 r., živnostník, nezávislý kandidát

15. Jaroslav Marušinec, Bc., 38 r., štátny zamestnanec, SMER sociálna demokracia, Strana demo-
kratického Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

16. Marián Medera, Ing., 60 r., zástupca primátora,  SMER - sociálna demokracia, Strana demo-
kratického Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

17. Pavel Ondrejička, Ing., 61 r., dôchodca, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického 
Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

18. Peter Perichta, RNDr., CSc., 52 r., technický riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST 
- HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

19. Štefan Prekop, Ing., 51 r., riaditeľ BP, Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokratická únia 
Slovenska

20. Iveta Solíková, Ing., 52 r., nezamestnaná,  nezávislá kandidátka

21. Leoš Staněk, Mgr., 32 r., učiteľ ZUŠ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, Ob-
čianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

22. Albín Škorvaga, 73 r., dôchodca, nezávislý kandidát

23. Tomáš Zemko, Mgr., 29 r., obchodný riaditeľ, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratic-
kého Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1 Kandidát

1. Soňa Kačíková, PaedDr., 48 r., učiteľka,  SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického 
Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

2. Petra Ovečková, 34 r., učiteľka ZUŠ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, Ob-
čianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 7 Kandidáti

1. Vincent Bezdeda, 61 r., majster, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického Sloven-
ska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

2. Vladimír Bežák, Bc., 51 r., manažér výroby, nezávislý kandidát

3. Peter Broz, Mgr., 30 r., živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, Občian-
ska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

4. Michal Bukovčák, 29 r., grafi cký dizajnér, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, 
Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokra-
tická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

5. Štefan Cucík, Bc., 48 r., štátny zamestnanec, SMER sociálna demokracia, Strana demokratické-
ho Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

6. Michal Doman, Mgr., 31 r., manažér banky, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratické-
ho Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

7. Štefan  Dvorský, 54 r., moderátor, nezávislý kandidát

8. Miroslav Holba, JUDr., 55 r., právnik, nezávislý kandidát

9. Irena Horváthová, 49 r., SZČO, nezávislá kandidátka

10. Martina Ježíková Janesová, Mgr., 30 r., učiteľka,  Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokra-
tická únia Slovenska

11. Jaroslav Koutenský, 37 r., asistent predaja, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, 
NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská de-
mokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

12. Marián Križan, 31 r., bankový pracovník, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického 
Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

13. Peter Krupa, 33 r., SZČO, Ľudová strana Naše Slovensko

14. Peter Lendel, Ing., 60 r., technik, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického Sloven-
ska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

15. Roman Mada, JUDr., 49 r., advokát, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratického Slo-
venska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

16. Karol Margeta, JUDr., Bc., PhD., 31 r., súkromný  podnikateľ, nezávislý kandidát

17. Miroslav Mego, 51 r., SZČO,  PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

18. Gabriela Mičianová, 49 r., farmaceutická laborantka, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST 
- HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

19. Andrej Michalčík, Mgr., 34 r., obchodný manažér, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - 
HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

20. Pavol Pažítka, Bc., 46 r., štátny zamestnanec, SMER - sociálna demokracia, Strana demokratic-
kého Slovenska, Slovenská národná strana, Komunistická strana Slovenska

21. Mária Proškovcová, Ing., 66 r., chemická inžinierka, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST 
- HÍD, NOVA, Občianska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Sloven-
ská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

22. Peter Púš, Mgr., 52 r., obchodný zástupca, nezávislý kandidát

23. Miloš Strapko, Ing., 45 r., elektrotechnik,  nezávislý kandidát

24. Jana Šošovičková, Ing., Ph.D., 42 r., učiteľka, Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska

25. Marián Šupák, Ing., 56 r., učiteľ, Kresťanskodemokratické hnutie, MOST - HÍD, NOVA, Občian-
ska konzervatívna strana, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti, Slovenská demokratická a 
kresťanská únia - Demokratická strana, SIEŤ

26. Karol Uváčik, Ing., 45 r., riaditeľ spoločnosti,  Sloboda a Solidarita, Zmena zdola, Demokratická 
únia Slovenska

KOMPLETNÝ ZOZNAM KANDIDÁTOV NA POST PRIMÁTORA A POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Volebné miestnosti budú otvorené v sobotu
15. novembra v čase od 7.00 do 20.00 hod.
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Každoročne v mesiaci ok-
tóbri, keď príroda naberá krá-
su jesene, prejavujeme viac 
ako inokedy svoju vďaku a po-
zornosť občanom skôr naro-
deným.  Pri príležitosti Mesia- 
ca úcty k starším Zariadenie 
pre seniorov v Novej Dubnici 
v spolupráci s vedením mesta 
pripravuje tradične  posede-
nie  pre jeho obyvateľov. Inak 
tomu nebolo ani v tomto roku. 
V stredu 22. októbra sa stretli 
v jedálni zariadenia vyoblie-
kaní a slávnostne naladení. 
Spestrením tohto stretnutia 
bolo vystúpenie detí z MŠ a 
žiakov ZŠ J. Kráľa, ktoré spo-
lu s učiteľkami pripravili pre 
starkých na znak úcty a vďaky 
program plný piesní, básní a 
tanca.  Po skončení programu 
riaditeľka Ing. Mgr. Margita 
Urbanová privítala vzácnych 
hostí. Primátora mesta Ing. 
Petra Marušinca, vedúcu Od-
delenia sociálnych vecí a opa-
trovateľskej služby MsÚ  Mgr. 
Zuzanu Vankovú,  poslankyne 
a  členky  sociálno-zdravotno-
-bytovej komisie MUDr. Máriu 
Augustínovú a Martu Babuko-

vú  ako aj ďalšiu členku tejto 
komisie  PhDr. Ing. Drahomí-
ru Janíkovú.

Primátor  im pri tejto prí-
ležitosti vyslovil úprimné po-
ďakovanie za obetavú  prácu, 
ktorú vykonali pre svoje rodi-
ny, ale aj za angažovanosť v 
prospech nášho mesta. „Vá-
žení naši starší spoluobčania, 
ďakujem vám za to, že stále 
odovzdávate svoje životné 
skúsenosti mladším, svojim 
deťom, vnukom a mnohí už aj 
pravnukom. Vaše roky uleteli 
ako deti z rodného hniezda. 
Dovoľte mi, aby som vám za-
želal z úprimného srdca pev-
né zdravie, aby vám nezhaslo 
nadšenie pre všetko dobré a 
krásne, čo vás v živote obklo-
puje. Nech sú dni vášho zre-
lého veku poprepletané vďač- 
nosťou vašich blízkych.“

Na záver bolo už tradične 
pripravené občerstvenie a o 
dobrú náladu sa postaral Ján 
Belina zo ZUŠ, ktorý hral na 
harmonike k príjemnej po-
hode.

Text a snímka: M. Babuková

JUDr. Monika Jankovská
štátna tajomníčka Ministerstva spravodlivosti SR

v spolupráci s

Ing. Danou Šťastnou
prednostkou Okresného úradu Ilava

a

Ing. Petrom Marušincom
primátorom Mesta Nová Dubnica

Pozýva spotrebiteľov a širokú verejnosť
na stretnutie a verejnú diskusiu,

ktorá sa uskutoční
dňa 13.11.2014 o 15.00 hod.

v Kultúrnej besede v Novej Dubnici.

Témy stretnutia a verejnej diskusie:

Úžera a ako sa jej brániť

Nečestné zmluvy a nekalé praktiky nebankových subjektov

Ako sa uzatvárajú nevýhodné zmluvy

Ako sa vyhnúť problémom s nebankovými subjektmi a ako ich 
riešiť  - 20 úverov v rodine a riešenie tejto situácie

Ako sa brániť v súdnom konaní a v exekúcii

Štát a ochrana spotrebiteľa 

7 krokov na ochranu spotrebiteľa

Štátne orgány aktívne pri ochrane spotrebiteľa

Diskusia

Pribudnú levandule i alej z krušpánov Zaslúžia si úctu
a vďaku                 

Odborná starostlivosť 
pre seniorov

Obytná zóna Dlhé diely 
nadobudne „zelenú“ tvár.
 

Mesto podalo v októbri pro-
jekt na výsadbu stromov a 

krov v obytnej zóne Dlhé diely. 
Cieľom je vytvorenie zelene 
na ploche 5 579 metrov štvor-
cových i výsadba trávnikov vo 
výmere 2 978 metrov štvor-

cových. „Projekt rieši výsad-
bu líniovej zelene vo forme 
stromoradí, pásov a pruhov 
zahustených výsadieb krov i  
izolačnej zelene. Ráta sa aj s 
výsadbou na plochách v okolí 
bytových domov,“ vysvetľuje 
Mgr. Janka Oriešková, pro-
jektová manažérka. Ako ďalej 
podotýka, projekt má pomôcť 
najmä ku skvalitneniu života 
nových obyvateľov. 

Pôvodné druhy
Podľa Mgr. Kataríny Bašnej, 

vedúcej oddelenia životného 
prostredia, dali pri výbere ras-
tlín prednosť najmä geogra-
fi cky pôvodným druhom ako 
je jarabina, hrab, javor, dub, 
lieska, tis či ozdobným stro-

mom ako sú višne alebo smre-
kovec. „Z krov tu budú najmä 
pôdopokryvné druhy borievok, 
skalníkov, zemolezy kombi-
nované s ozdobnými krami - 
tavoľník, vajgelia, zlatý dážď, 
pajazmín. Pozdĺž prístupovej 
cesty na Dlhé diely bude alej z 
krušpánov, ktorá bude opticky 
oddeľovať záhradkársku osa-
du od Dlhých dielov,“ dopĺňa 
K. Bašná. Z ďalších druhov, na 
ktoré sa môžu Novodubniča-
nia počas letných prechádzok 
tešiť, je v pláne aj výsadba 300 
kusov levandúľ a svoje miesto 
by mali nájsť aj dva duby letné. 

-maša-

Projekt by mal zazeleniť novú obytnú zónu.

Prítomným sa prihovoril primátor Ing. Peter Marušinec.

Na otvorení histor. izby má zásluhu aj Mgr. Eva Kebísková.

(Pokračovanie z 1. strany)
 
„Keď sa prihlásili rôčky a 

ja som odišiel na dôchodok, 
rozmýšľal som v tejto situácii, 
asi ako každý, čo ďalej. Rozho-
dol som sa, že dostanem tieto 
fotografi e nejakým spôsobom 
na verejnosť a podelím sa 
o spomienky aj s ostatnými 
obyvateľmi  Novej Dubnice.  
S obavami a napätím som 
očakával prvé postrehy po 
zverejnení fotografi í na face-
booku. Moje obavy sa však 
ukázali veľmi rýchlo ako zby-

točné. Verejnosť veľmi  pri-
aznivo prijala tento spôsob 
prezentácie a niektoré vyja-
drenia Novodubničanov žijú-
cich v zahraničí boli pre mňa 
príjemným prekvapením,“ 
priblížil zámer knihy samotný 
autor Peter Jelínek.                                               

Historickej izbe aj fotokni-
he želáme úspešný štart „do 
nového života“, aby boli krás-
nou historickou spomienkou 
nielen pre Novodubničanov.

-maša-

Výstavisko EXPO CENTER 
Trenčín usporiadalo v dňoch 
24. až 25. októbra po tretíkrát 
výstavu Senior EXPO - potre-
by pre seniorov. V rámci vý-
stavy pripravili organizátori v 
spolupráci s Ú JDS a KO JDS 
Trenčín konferenciu „Za zdra-
vý životný štýl seniorov II.“    
Cieľom konferencie bolo priblí-
žiť a poukázať na skutočnosť, 
že staroba neznamená koniec 
životnej aktivity. Prítomných 
seniorov, ktorých sa zišlo viac 
ako sto, privítala predsedníčka 

Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Mgr. 
Anna Prokešová, ako aj pred-
seda Jednoty dôchodcov na 
Slovensku Ing. Ján Lipiansky. 
Slova sa ujal aj riaditeľ úradu 
Trenčianskeho samosprávne-
ho kraja Mgr. Juraj Gerlici: „Aj 
takáto konferencia je napĺňa-
ním Memoranda o spolupráci 
medzi Trenčianskym samo-
správnym krajom a Jednotou 
dôchodcov na Slovensku.“

Mgr. Anna Prokešová

Príjemný návrat
do minulosti

POZVÁNKA
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Prednáška pre všetky generácie

Svet rozprávok

Šikovní novodubnickí výtvarníci

Myslíme na starších

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JANKA KRÁĽA

Už tretíkrát sa stretli štu-
denti z novodubnickej stred-
nej školy - Gymnázia sv. Jána 
Bosca - so študentmi z mesta 
Dubna v moskovskej oblasti. 
 

Tentokrát mali piati študen-
ti opäť možnosť vycestovať 
letecky  do tohto partnerské-
ho mesta vďaka fi nančnému 
grantu nášho mestského úra-
du. Osem dní strávených v 
Rusku prinieslo zúčastneným 
študentkám nový pohľad na 
ruský jazyk, ktorý študujú v 
škole, ale taktiež na bežný  ži-
vot ich rovesníkov. Mať tri me-
siace letných prázdnin by sa  
páčilo aj našim školákom, hor-
šie by to už asi bolo s pravidel-
ným sobotňajším vyučovaním.

Mali sme možnosť stráviť 
jeden deň v škole, veľmi po-
dobnej našej spojenej škole - 
ZŠ a osemročnému gymnáziu, 
keďže tamojší žiaci navštevujú 
školu jedenásť rokov. 

 Navštívili sme aj univerzi-
tu s modernými priestormi a 
novootvorenou športovou ha-
lou. Na vzdelávanie sa kladie 
veľký dôraz. Popri školskom 
vzdelávaní je samozrejmosťou 
pre  žiakov venovať sa „dopl-
ňujúcemu vzdelávaniu“, čo 
sú u nás aktivity v krúžkoch, 
ZUŠ alebo CVČ. Pre deti je 
úplne bežné tráviť popoludnia 
týmto spôsobom a netrápi ich, 
že nemajú „voľný čas“. V ume-
leckých, športových a tech-

nických aktivitách dosahujú 
preto aj vynikajúce výsledky. 
Nie nadarmo si Dubna dala 
prívlastky- mesto vedy, kultúry 
a športu.

Celosvetovo známou je ve-
decká inštitúcia JINR (Joined 
institute of nuclear research), 
ktorá bola svojho času východ-
ným protipólom švajčiarskeho 
CERNu. Zo siedmich labora-
tórií sme mali možnosť navští-
viť dva za sprievodu sloven-
ských výskumníkov, ktorí tam 
pracujú. Organizátori nám 
predstavili aj miesta, kadiaľ 
prechádzala ruská história a 
kultúra. Napriek dievčenské-
mu zloženiu našej výpravy 
bola jedným z najsilnejších 
zážitkov účasť na zápase KHL. 
V miestnom televíznom štúdiu 
sme si odskúšali profesionál-
ne nahrávanie spravodajstva 
a v miestnych novinách vyšlo 
naše interview.

V minulom školskom roku 
vycestovala v rámci dohody 
medzi mestami iná skupina 
študentov a na jar tohto roku 
prišli na výmenu mladí z Dub-
ny. Pobyt v rodinách dáva vý-
nimočnú príležitosť mladým 
ľuďom učiť sa jazyk a použí-
vať ho v reálnych situáciách, 
spoznávať bežný život svojich 
rovesníkov a zdieľať spoločné 
starosti aj radosti. Už teraz sa 
tešíme na návštevu študentov 
z Dubny u nás na jar budúceho 
roku. Dúfame, že táto prospeš-
ná výmenná spolupráca bude 
môcť s podporou nášho mesta 
pokračovať aj naďalej.

Mgr. Ľuboš Valt
riaditeľ Spojenej školy sv. Jána 
Bosca a študentky

Z Novej Dubnice do 
moskovskej Dubny

„Jesť, to je nevyhnutnosť, ale 
správne jesť, to je umenie.“ 
 

Tak toto heslo si poveda-
li v Základnej škole na ulici 
Janka Kráľa a členovia Jed-

noty dôchodcov Slovenska. 
Pri príležitosti Svetového dňa 
výživy spoločne pripravili ak-
ciu v priestoroch kultúrnej 
besedy. Akcie sa zúčastnili tri 
generácie – seniori, stredná 

generácia a aj najmladší, žiaci 
základnej školy. Po úvodných 
príhovoroch primátora Ing. 
Petra Marušinca, predsedníč-
ky KO JDS Mgr. Anny Proke-
šovej a riaditeľa školy Mgr. 

Martina Staňa, si spoločne 
vypočuli zaujímavú a poučnú 
prednášku o zdravej výžive a 
stravovaní od MUDr. Daniely 
Hluškovej z RÚVZ so sídlom v 
Považskej Bystrici. Stretnutie 
bolo aj slávnostným otvorením 
Akadémie strieborného veku, 
ktorá vstupuje do druhého de-
saťročia. 

Október je mesiacom úcty k 
starším, preto si žiačky školy 
pripravili kultúrny program 
pre prítomných seniorov.  
Hrou na fl autu, saxofón a har-
moniku i prednesom krásnej 
básne spríjemnili prítomným 
dopoludnie. Záver tejto veľmi 
podarenej akcie patril ochut-
návke zdravých dobrôt a ná-
pojov, ktoré pripravili zamest-
nankyne školskej jedálne pri 
základnej škole pod vedením 
vedúcej Ľubomíry Slobodovej.

Mgr. Martin Staňo
riaditeľ

Žiaci novodubnických ume-
leckých škôl sa zúčastni-
li Medzinárodnej výstavy 
výtvarných prác žiakov na 
tému „Slovanská dúha“. 

Oslovilo nás naše partner-
ské mesto Dubna. Výstava 
sa venovala sviatku slovan-
skej písomnosti a kultúry. 
Témou práce bola kultúra 
slovanských národov a pís-
mená cyriliky. Svoje práce 
zaslali žiaci Základnej ume-
leckej školy Štefana Baláža 
v Novej Dubnici: Sára Lu-
kačovičová (10 rokov), Ad-

riana Blažejová (17 rokov) 

a  Martin Dráb (17 rokov) 

pod vedením Mgr. Márie 

Ďurišovej. Práce poslali aj 

žiaci súkromnej základnej 

školy: Barbora Hanáková 

(12 rokov), Oliver Blščák 

(12 rokov),  Michaela Jane-

chová (13 rokov) a Natália 

Ondrušiková (13 rokov) pod 

vedením Mgr. Stanislavy 

Habšudovej.

-maša-

„Rozprávka je jabloň ko-
šatá, sú na nej jabĺčka zo 
zlata, ochutnaj, pocítiš slad- 
kosť slov, rozprávky - zázra-
ku zázrakov.“

Tento svet sa vybralo „ob-
javovať“ 128 žiakov 1. až 4. 
ročníka Základnej školy Jan-
ka Kráľa do Nitry, do divadla 
Andreja Bagara.

Videli divadelné predstave-
nie klasickej rozprávky Ferdo 
Mravec. Úžasné stvárnenie 

života chrobáčikov, v ktorom 
priateľstvo a spolupatričnosť 
majú svoje miesto a kde ešte 
stále víťazí dobro nad zlom, čo 
na deti veľmi zapôsobilo. Silný 
estetický zážitok umocnili i 
nádherné divadelné kulisy a 
kostýmy, herecké, miestami 
až akrobatické výkony. Svet 
rozprávok je skutočne zázrač-
ný, netreba naň zabúdať.

Dr. O. Bulková

Pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším sa rozhodli 
žiaci Základnej školy Janka 
Kráľa spríjemniť popolud-
nie klientom Zariadenia pre 
seniorov v Novej Dubnici. 
 

Pripravili si pre nich pro-
gram a  22. októbra ich na-
vštívili v zariadení. Najskôr 
sa španielskym tancom pred-
viedli žiačky a žiaci z 8. A trie-
dy, potom Simona Mercellová 

z 8. B predniesla peknú bás-
ničku a po nej Lenka Vranová 
z 9. B zahrala pásmo ľudových 
pesničiek. Vystúpenie ukonči-
li opäť tancom na tento žáner 
žiačky 8. A. Seniorom sa vy-
stúpenie veľmi páčilo, dokon-
ca si ľudovky aj zanôtili a naši 
žiaci sú zas o krôčik bližšie k 
empatickému cíteniu so star-
šími občanmi nášho mesta.

PaedDr. Mária Galovičová

Ochutnávali zdravé dobroty.

V štúdiu miestnej televízie.

Výlet do divadla.

Prekvapili nápaditým programom.

Výtvarníkov ocenil aj primátor.
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JAPONSKO
14. novembra o 11.15 hodine
Koncertná sála ZUŠ  

Krajinu vychádzajúceho slnka s jeho kultúrou a tradíciami pred-
staví novodubnickej verejnosti Mgr. Jana Šoucová, PhD. Záu-
jemcov čaká prednáška o japonskej prírode, živote, umeleckých 
pamiatkach,  tradičnej japonskej kuchyni, o umení  kaligrafi e 
(umenie krasopisu, ktorý má svoje zázemie aj vo výtvarnom 
umení, kde vytvorenie písaného znaku má prednosť pred jeho 
čitateľnosťou) ale aj módna prehliadka nosenia kimona.
Vstup voľný! 
Organizátor: odd. kultúry MsÚ v spolupráci s Veľvyslanectvom 
Japonska v Bratislave

                                                                                

SNOW FILM FEST
20. novembra o 18. hodine                                                                                                                      
kino Panorex 

Druhý  ročník festivalu predstaví tie najlepšie zahraničné i do-
máce fi lmy o extrémnych zimných športoch, expedíciách a  šo-
kujúcich výkonoch športovcov, ktorí častokrát čelia hraničným 
situáciám a musia zápasiť o svoj život. 
Vstupné: 2,50 eur
Organizátor: odd. kultúry MsÚ

Informácie o podujatiach – Oddelenie kultúry a športu MsÚ 
Nová Dubnica, tel. 0424433484, email: kebiskova@novadub-
nica.sk.

MIKULÁŠ
6. decembra o 15.30 hodine 
kino Panorex 

Divadlo KOLOMAŽ z Trenčína  a štedrý deduško Mikuláš.
Pre všetky deti je pripravené sladké mikulášske prekvapenie! 
Vstup zdarma. Organizátor: odd. kultúry MsÚ.

VIANOČNÁ VIEDEŇ 
11. decembra 
Program zájazdu:
6.00 h - odchod z Novej Dubnice / 09.00 h - Kittsee, nákup cuk-
roviniek a čokolády priamo z výroby / 10.00 h - príchod do Vied-
ne - návšteva vianočného trhu na nádvorí zámku Schönbrunn / 
11.30 h - presun do historickej časti Viedne - návšteva vianočné-
ho trhu v časti Spittelberg (malebná časť Viedne s romantický-
mi uličkami, umelecké a ručné výrobky, prehliadka historickej 
Viedne) / 15.00 h - voľný program, návšteva vianočných trhov                                                                                                                                     
/ 18.00 h - odchod späť do Novej Dubnice.
Poplatok: 22 eur

VIANOČNÉ TVORIVÉ DIELNE
V KINE PANOREX 
13. decembra 

ŽIVÝ BETLEHEM
17.- 23. decembra od 15.-18. hodiny 
24. decembra od 12.-14. hodiny
Mierové námestie 

Betlehemská maštaľka so živými ovečkami, vianočným stromče-
kom a tým pravým čarom blížiacich sa sviatkov. 
Organizátor: odd. kultúry MsÚ

VIANOČNÉ TRHY
17. decembra od 10.-17. hodiny
Mierové námestie

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Via-
noc. Rozžiarené námestie so stromčekom, živý Betlehem, origi-
nálne výrobky remeselníkov, typické vianočné produkty a drobné 
radosti, práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie. 
Organizuje: odd. kultúry MsÚ 

VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO
ORCHESTRA A MAŽORETIEK MESTA
21. decembra o 16. hodine 
kino Panorex

Slávnostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek a 
dojímavá atmosféra aj vďaka záverečným koledám a prskavkám.
Organizuje: Dychový orchester a mažoretky.

NECHAJTE SA POZVAŤ Prvenstvo získala odroda GRANNY SMITH

NOVODUBNICKÉ
VIANOCE 2014

Sme vďační za každý príjemne prežitý deň

Kino Panorex ožilo klepotom paličiek

Jeseň je pre záhradkárov 
obdobím, kedy zbierajú plody  
svojej celoročnej práce. No-
vodubnickí milovníci záhrad-
kárčenia sa každoročne majú 
možnosť pochváliť svojou 
úrodou  v  kine PANOREX, 
kde sa v októbri  koná  výsta-
va  Z NAŠICH ZÁHRAD. Jej 
súčasťou  je  už  tradične súťaž 
O JABLKO NOVEJ DUBNI-
CE a O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ  
VÝPESTOK.  Tohtoročný, už 
sedemnásty ročník, sa konal v 
dňoch 21. až 23. októbra. Daž-
divé počasie, ktoré sprevádza-
lo dozrievanie úrody sa podpí-
salo na jej kvalite a odzrkadlilo 
sa to aj na počte prinesených 
jabĺk a ďalších výpestkov. Na-
priek tomu, že ovocia a zele-
niny bolo podstatne menej, 
dokázali organizátori  výstavy 
vykúzliť neopakovateľné čaro 
jesennej atmosféry, ktorá dý-

chala  na návštevníkov doslova 
zo všetkých  kútov.  V nemalej 
miere k tomu prispeli aj deti z 
materských a základných škôl 
i  centra voľného času, ktoré 
pod vedením učiteliek vyrobili 
a nainštalovali pestré práce s 
jesennou tématikou  a rôzne 
výtvory z tekvíc. Peknú expozí-
ciu pripravil aj klub VENUŠA.

Skôr než bola výstava sláv-
nostne otvorená, odborná 
komisia  z  radov záhradká-
rov  anonymne vyhodnotila 
prinesené jablká  a výpestky, 
ktoré ich najviac zaujali svo-
jím vzhľadom, tvarom a sfar-
bením. V súťaži  O  JABLKO 
NOVEJ DUBNICE  rozhod-
la, že víťazstvo patrí odrode 
jabĺk GRANNY SMITH, ktoré 
vypestoval  G. Šarlay zo ZO č. 
2. Na druhé miesto komisia 
zaradila odrodu jabĺk  JONA-
GOLD, ktorú  vypestoval D. 

Drienik  v záhradkarskej osa-
de v Dubnici nad Váhom. Tre- 
tie miesto udelila odrode AN-
GOLD,  ktoré  Ing. A. Brunai 
priniesol zo svojej  záhradky 
v Trenčianskych Tepliciach. 
V kategórii O NAJZAUJÍMA-
VEJŠÍ VÝPESTOK patrilo 
prvenstvo jednoznačne obrov-
ským tekviciam, ktoré vypes- 
tovali v svojej záhrade v Kola-
číne manželia B. a I. Kyzekovi 
a na výstavu ich museli pri-
niesť traja statní chlapi. Druhé 
miesto získala M. Vranková za 
kolekciu zeleniny - obrovské 
zelery,  gigantický kaleráb, pa-
priku Samuraj, cviklu, cibuľu 
i cesnak. Ich veľkosť a kvalita  
svedčili o tom, že spolu s man-
želom sa o svoju úrodu v ZO č. 
2 dôkladne starajú. Priniesla 
aj rôzne kvetinové aranžmány, 
kompóty, sušenú zeleninu i pe-
čený čaj,  ktoré prispeli k spes-
treniu výstavy.  Patrí jej  za 
to veľká vďaka. Tretie miesto 
obsadila  tekvica  na pečenie, 
ktorú priniesla  A. Adamcová 
zo ZO č. 5. 

V utorok 21. októbra výsta-
vu slávnostne otvoril primá-
tor mesta Ing. P. Marušinec, 
odovzdal ceny a diplomy trom 
najlepším v kategórii  O JABL-
KO NOVEJ DUBNICE, ktoré 
tradične venuje vedenie nášho 
mesta. Zablahoželal aj tým, 
ktorí zaujali porotu svojimi za-
ujímavými výpestkami.     
Víťaz súťaže O JABLKO NO-
VEJ DUBNICE G. Šarlay  zo 
ZO č. 2  sa môže pochváliť 

tým, že jeho odroda GRAN-
NY SMITH  k minuloročnému 
druhému miestu  pridala pr-
venstvo v tomto roku. Na otáz-
ku, čo to pre neho znamená, sa 
pousmial a odpovedal: „Mô-
žem povedať, že záhradkárče-
nie je  mojím zmyslom života. 
Znamená pre mňa relax a je 
to zároveń môj koníček. Víťaz-
né jablká patria medzi odrody, 
ktoré majú nízku cukorna- 
tosť, sú výborné pre diabetikov 
a dobre skladovateľné. Som 
rád, že im porota udelila prvé 
miesto.“ 

Treba dodať, že záhrad-
kárska osada č. 2 patrí medzi 
najaktívnejšie a do súťaže  sa 
pravidelne zapája najväčším 
počtom výpestkov. Veľké za-
stúpenie mala aj mestská časť 
IBV Miklovky. Napriek tomu, 
že pred  prípravou výstavy sa 
organizátori stretli s predseda-
mi záhradkárkych osád  a  po-
žiadali ich  o spoluprácu pri za-
bezpečení exponátov,  ZO č. 1 a  
4 sa do súťaže vôbec nezapojili. 
Za  sponzorskú pomoc a aktív-
ny prístup k príprave výstavy 
treba osobitne  poďakovať 
zástupcovi OO Slovenského 
zväzu záhradkárov J. Čučkovi,  
predsedníčke  OO  Únie žien  
Slovenska M. Hrubej, ale aj 
ďalším, ktorí venovali ceny do 
súťaže a všetkým, ktorí sa na 
organizovaní výstavy podieľali.                                                                                                                                       
                                                               
                                                                                                                               
Text a snímka: M. Babuková

Klub Venuša chce touto 
cestou poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomáhajú.

Sme občianske združenie, 
ktorého cieľom je poskytova-
nie psychickej podpory onkolo-
gickým pacientom pri návrate 
do bežných životných podmie-
nok. Je nás 18. Pravidelne si 
pripravujeme ročný program 
činnosti. Mesačné stretnutia, 
ktoré sa konajú formou rozho-
vorov, či malých besiedok, sa 
vyznačujú tým, že vzájomne 
hovoríme o tom, čo nás trápi, 

ako ďalej, ako sa opäť zapájať 
do života. Do plánu činnosti 
zaraďujeme a postupne reali-
zujeme účasť na kultúrno-spo-
ločenských podujatiach a turis-                                                               
ticko-športových aktivitách. 
Pripravili sme besedu o zdra-
vej výžive so zameraním na 
podporu imunitného systému, 
ako aj prednášku o využití bio 
produktov na podporu a pre-
venciu onkologických a iných 
ochorení.  Radi sa pravidelne 
zúčastňujeme na zdravotníc-
kych prednáškach odborníkov, 
ktoré organizujú iné spolo-

čenské organizácie a kluby v 
meste. Niektorí členovia mali 
možnosť absolvovať týždňový 
relaxačný pobyt organizovaný 
Ligou proti rakovine. Klub pre 
svojich členov každoročne za-
bezpečuje rehabilitačný pobyt 
v kúpeľoch. 

Tohto roku sa ho zúčast-
níme v mesiaci november v 
kúpeľoch Nimnica, kde využí-
vame dostupné liečebné pro-
cedúry. 

Chceme zdôrazniť, že člo-
vek, ktorého postihne zákerná 
choroba, je vďačný za každý 

príjemne prežitý deň. A to je 
naším krédom. Pripraviť im, 
nám, čo najviac takých dní. 
Chceme poďakovať mestu 
Nová Dubnica za pomoc a pod-
poru, ktorú nám poskytli, ako 
aj všetkým, ktorí nám zaslali 
dve percentá z daní z príjmov. 
Bez tejto pomoci by sme tieto 
akcie nemohli zorganizovať. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprá-
cu.

 
Kristína Tinková
predsedníčka

Deti z MŠ zaujali rôzne druhy zeleniny.

Čipkárky pri práci.

V dňoch 17. - 19.  októbra 
sa v priestoroch Panore-
xu ozýval klepot paličiek 
takmer päťdesiatky čip-
káriek.

Zišli sa tu z celého Sloven-
ska, aby predstavili svoju 
tvorbu, navzájom si vyme-
nili skúsenosti a nadviazali 
nové priateľstvá. Obdivovať 
sme mohli zvláštne vzory z 
Krakovian,  aj ich pestré kro-
je.  Veľmi náročná je liptov-
ská čipka, ktorú nám prišli 
ukázať čipkárky z Martina. 
Jemnučkú čipku z bielych 
nití priniesli „dievčatá“ z 
Brezovej pod Bradlom. Pani 
Gaľová a jej priateľky, člen-
ky klubu z Banskej Bystrice, 
predstavili čipky zo Španej 
Doliny. Mohli sme vidieť krá-
su regionálnych čipiek, ale aj 
čipky moderné, rôzne obráz-
ky, ozdoby... pletené nielen z 
nití, ale aj z drôtu. 

Návštevníci mohli obdi-
vovať  vystavené čipky v 
16 kójach. Mohli si nakúpiť 
materiál na ručné práce u 
troch predajcov. Veľký ob-
div a uznanie patrilo pani 
Mrázovej za jej súbornú vý-
stavu. Privítali sme u nás 
aj priateľov z Poľska, mes-
tečka Bobowa. Výstavou ich 
čipiek - koroniek v kinosále 
na javisku očarili každého 
návštevníka. Pozrieť sa do 
Novej Dubnice prišlo veľa 
čipkáriek zo Slovenska, z 
Českej republiky a cestu 
sem merali i priatelia z Ma-
ďarska. Čipkárky i návštev-
níci odchádzali plní dojmov. 
Všetci si pochvaľovali krásu, 
čo mohli vidieť, vyjadrovali 
obdiv a spokojnosť.

Anna Waldeckerová



Narodili sa:
Zoe Luiza Horečná, Vincent 
Kmeco, Tomáš Matúšek, Miro-
slav Kuchta

Na spoločnej ceste životom:
Ing. Juraj Fabo - Bc. Klaudia 
Šlesariková, Maroš Kašuba - 
Daniela Bučková

Smútime:
Jozef Matúška, Ing. Timotej 
Minárik, Ladislav Rekem, Ber-
nardína Marienková, Jozef Le-
hocký, Ing. Pavel Ondrejička, 
Ján Niemašík, Miroslav Rác,  
Aurélia Meszárošová

Nevyjasnené problémy 
matky a dcéry

Dňa 4. októbra v sko-
rých ranných hodinách 
na základe oznámenia 
L.B. zasahovala hliadka 
v jednom z domov  v Sa-
doch Cyrila a Metóda. 
Dcéra M.B. po celodennej 
konzumácii alkoholu 
došla nadránom domov.  
Matku zobudila vyliatym 
pohárom vody do tváre. 
Potom ju začala verbál-
ne napádať a vyčítať aká 
je neschopná a zničila jej 
život. Po príchode hliad-      
ky na miesto sa M.B. na-
chádzala v byte a aj za 
prítomnosti hliadky slov-
ne napádala svoju matku. 
Nakoľko sa menovanú 
nepodarilo dostatočne 
upokojiť, požiadali sme ju, 
aby išla s hliadkou na od-
delenie, kde bude musieť 
vysvetliť svoje správanie. 
Po „vychladnutí hlavy“ 
sme menovanú doriešili 
v rámci priestupkového 
zákona.

Nedodržaný čas povole-
nia hudobnej produkcie

Dňa 4. októbra bola 
v podniku Jack Daniels 
Pub mestom Nová Dub-
nica povolená hudobná 
produkcia od 20. hod. do 
1. hodiny. V stanovenom 
termíne vykonala hliadka 
MsP kontrolu a v podniku 
bol pokoj a ticho. V čase o 
4.30 hodine spozorovala 
hliadka na terase podni-
ku väčší počet osôb ako 
tam konzumujú alkohol 
a hlučne sa bavia. V pod-
niku bola opäť pustená 
hudobná produkcia, pri 
ktorej sa taktiež zabávali 
hostia. Hliadka vyzvala 
zodpovednú osobu V. T., 
aby hudobnú produkciu 
okamžite ukončila a tak-
tiež uzavrela terasu a 
prevádzku, čo aj učinila. 
Nasledujúci deň bola V.T. 
za nedodržanie povolenia 
a porušenia priestupko-

vého zákona doriešená v 
blokovom konaní.

Nezvládnutý alkohol

Dňa 18. októbra v po-
ludňajších  hodinách na 
základe oznámenia od 
občana zasahovala hliad- 
ka v dvore Sadov Cyrila a 
Metóda za domom č. 21. 
Tam telo M. D. vypove-
dalo poslušnosť. Chcel si 
sadnúť na múrik a teles-
nú schránku oprieť o pris-
tavený kontajner. No jeho 
zámer mu nevyšiel a pri 
sadaní na múrik  skĺzol 
na zem. Nakoľko nemal 
dostatok síl na zdvihnutie 
zo zeme,  tak sa rozhodol 
zdriemnuť aj v tejto nie 
moc pohodlnej polohe. 
Jeho spánok mu preruši-
la privolaná hliadka MsP, 
ktorá M.D. prebudila a po 
„čiastočnom vystriezve-
ní“  po pobyte na oddele-
ní doriešila v blokovom 
konaní.

Krádež v potravinách

Dňa 25. októbra v do-
poludňajších hodinách 
oznámila majiteľky pre-
dajne Fresh na Mierovom 
námestí, že jej neznáma 
žena ukradla z predajne 
fl ašu alkoholu. Túto ženu 
pred predajňou chyti-
la a ukradnutú fl ašu jej 
vzala. Hliadke poskytla 
popis uvedenej ženy. Po-
pis ženy sedel na známu 
„fi rmu“ V.O., ktorá s obľu-
bou vyhľadáva spoločnosť 
miestnych bezdomovcov.  
Menovanú V. O. hliadka 
vyhľadala na ul. SNP,  kde 
má trvalý pobyt. Hliadke 
sa ku krádeži alkoholu 
v predajni priznala. Na 
základe tohto priznania 
sme menovanú za poru-
šenie § 50 priestupkového 
zákona riešili v blokovom 
konaní.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Ing. Pavel Ondrejička
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 22. októbra na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca  a dedka Ing. 
Pavla Ondrejičku. Ďakuje manželka a deti s ro-
dinami. 

Milan Zloch
Dňa 15. novembra uplynul rok, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný syn, brat, manžel a 
otec Milan Zloch. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a 
úctou spomína mama, súrodenci, manželka a 
synovia. 

Zdenko Križan
Dňa 11. novembra uplynulo desať rokov, kedy 
nás náhle opustil milovaný manžel a tatino 
Zdenko Križan. S láskou a úctou spomína man-
želka s deťmi. 

Martin Doktor
Dňa 4. novembra uplynú štyri roky, odkedy 
nás navždy opustil syn a brat Martin Doktor. S 
láskou a úctou spomína mama, brat, rodina a       
priatelia. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. 

Rudolf Malina
Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no v našich 
srdciach stále žiješ spomienkami. Dňa 11. no-
vembra uplynul rok, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a pradedko Rudolf 
Malina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S úctou a láskou spomínajú manžel-
ka, dcéra, vnúčatá a pravnúčatá, ostatná rodina 
a známi. 

Ján Dorička
Odišiel si tíško, v srdci bolesť zanechal, rýchlo, 
bez rozlúčky, nikto to nečakal. Dňa 23. novem-
bra si pripomíname jeden smutný rok, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéra a syn s rodinami. 

Vendelín Chudý
Dňa 25. novembra uplynú tri roky, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a ded-
ko Vendelín Chudý. Tí, ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu s nami tichú spomienku. S lás-
kou spomína manželka a dcéry s rodinami. 

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

Spomienky a poďakovania

Spoločenská
kronika

Z bloku mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova TEKOS-u)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NIE SME PLATCI DPH

všetky kamenárske práce, predaj hotových
 hrobiek v Novej Dubnici a Kolačíne

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

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

Snow Film 
Fest 2014 

20. novembra
o 18. hodine                                                                                                                      
kino Panorex
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Vyhodnotenie OSA – ASFALTHLON 2014 

Dychový orchester a mažoretky v Maďarsku

Práca s mládežou je naša priorita

Noví futbaloví adepti

MIKULÁŠSKY FUTBALOVÝ 
TURNAJ PRÍPRAVIEK

Životné jubileá našich 
športových hviezd

Po ukončení augustového 
futbalového kempu ako keby sa 
vrece roztrhlo s futbalistami. 
Taký veľký záujem 5-6 ročných 
detí tu ešte nebol. 

Od začiatku školského roku 
2014-2015 sa prihlásilo na fut-
bal 21 detí. Prevažne ročníky 
2008-2009. Deti sú rozdelené 
do ročníkov 6 a 7 a mladší a na                       
8 a 9 ročník. Je potešiteľné, 
že do prípravky chodia deti 
aj mimo Novej Dubnice. Sú z 
Trenčína, Trenčianskych Tep-
líc, Trenčianskej Teplej a Dob-
rej. Deti majú veľký záujem o 
futbal. V Novej Dubnici majú 

vytvorené podmienky pre fut-
balový rozvoj vďaka mestu, 
mestskému futbalovému klubu 
a škole Janka Kráľa. 

Teraz záleží len od detí a ich 
rodičov, aby deti poctivo tréno-
vali. K tomuto dlhodobému pro-
cesu želáme rodičom vytrva-                                                                                 
losť s deťmi a poctivú 
dochádzku na tréningy. Fut-
balový rast detí sa prejaví až 
po niekoľkoročnej pravidelnej 
práci.  Rodičia, držíme vám i 
deťom palce.

Milan Úradník  
tréner

Mestský duathlon na Miero-
vom námestí v Novej Dubnici 
priniesol opäť nádherné sú-
boje až do posledných metrov.

Deti sa aj napriek dosť chlad-
nému jesennému počasiu moh-
li výdatne zahriať, no hlavne si 
užiť emócie a atmosféru prete-
kov. Technická disciplína, kto-
rou duathlon bezpochyby je, na-
plno preverila schopnosti detí. 

V pretekoch mali deti troch 
kategórií (OSA 2, OSA 3, OSA 
4) možnosť poslednýkrát za-
bojovať o chýbajúce body do 
celkového poradia v OSA CHA-
LLENGE 2014. V kategórii 
najstarších dievčat však prišla 
iba jediná pretekárka, a tak jej 
cesta ku zlatej medaile bola 
ľahšia ako po minulé preteky. 

Určite zaujímavým doplnkom v 
programe boli i preteky rodičov 
– SRANDATHLON. Beh, mini-
BIKE a chodúle boli pre dospe-
lých tým športovým náradím, 
s ktorým sa museli popasovať 
na podobnej trati ako najmen-
šia kategória detí. Deťom sme 
chceli ukázať, že i rodičia vedia 
bojovať, že sa vedia zabávať.

Podujatia počas roku
V roku 2014 sa nám podari-

lo pripraviť a usporiadať štyri 
podujatia tak, aby mali deti 
možnosť bojovať vždy v inej 
disciplíne. Prvé preteky boli 
cyklistické - OSA CYKLOKRU-
HY 2014. Mestské cyklistické 
kritérium na okruhoch Miero-
vého námestia nám ponúkol 
prvých víťazov a motiváciu pre 

ostatné deti do ďalších súbo-
jov. Následné krosové bežecké 
preteky – OSA BEH SALAŠMI 
2014 v niektorých kategóriách 
premiešali pomyselné karty 
v priebežných výsledkoch. 
Ostávali ešte dva preteky. OSA 
NOČNÝ BEH MESTOM 2014 
mohol byť tým pravým sitom, 
nakoľko neúprosný lejak urči-
te odradil niektorých súťažia-
cich od štartu. Posledné pre-
teky mali byť len potvrdením 
pozícií, a tak účasť na OSA AS-
FALTHLON 2014 sa niesla tak 
trochu i v duchu myšlienok na 
celkové poradie. Slávnostné 
vyhlásenie výsledkov celého 
seriálu bude súčasťou nášho 
posledného podujatia v tomto 
roku: OSA – naprieč Sloven-
skom 2014.

OSA - naprieč Slovenskom 
2014

Vytrvalosť, pevná vôľa, sila, 
rýchlosť, taktika, tímová spolu-
práca budú rozhodovať o tom, 
ktoré družstvo dosiahne počas 
celého dňa najväčšiu vzdiale-
nosť na pomyselnej trase „na-
prieč Slovenskom“ od západu 
na východ. Preteky sú rozdele-
né do dvoch kategórií: BIKE a 
RUN. Okrem fi nančných cien 
pre víťazné družstvá bude celý 
výťažok akcie venovaný do OSA 
Športovej Akadémie na jej chod, 
nákup športových pomôcok a 
potrieb, ako i na prípravu ďal-
ších podujatí pre deti v regióne 
Dubnicko.

Adrian Gazdík
www.osaacademy.sk

V dňoch 3. - 5. októbra sme 
boli jednými z účinkujúcich 
na súťažnom festivale dycho-
vých orchestrov v maďarskom 
meste Mór. Úspešnú pre-                       
miéru sme tu absolvovali už 
pred dvoma rokmi. Program 
festivalu bol tradične pestrý 
a tešil nás obrovský záujem o 
všetky naše vystúpenia. Stretli 
sme tu iba dobrých priateľov, 
a to nie len z Maďarska, ale 
aj z Chebu a Jeseníka z Čes-
kej republiky. V meste Mór 
súčasne s týmto festivalom 
prebiehalo vinobranie a jar-
mok spojený s prezentáciou 
maďarských ľudových tradícií. 
Bolo tu čo pozerať a tiež čo to 
dobré ochutnať. V hlavnom sú-

ťažnom programe na javisku 
v centre mesta sa predstavilo 
11 dychových orchestrov.  Náš 
orchester a mažoretky obstáli 
opäť veľmi dobre, pretože sme 
boli ohodnotení zlatým pás-
mom. V budúcom roku 2015 
usporiadame spolu so spon-
zormi a mestom Nová Dubni-
ca festival na domácej pôde. 
Tešíme sa na stretnutie s pria-
teľmi z Chebu, Jeseníka, Móru 
a mnohými ďalšími. Veríme, že 
toto stretnutie hudobníkov a 
mažoretiek poteší najmä vás - 
Novodubničanov.

Antonín Maděra
dirigent DOM

V našom klube sme sa za-
čali venovať hlavne mladým 
futbalistom. Po minuloroč-
nom založení družstva žiakov, 
ktorí v tejto sezóne skončili na            
4. mieste /5. liga/, sme tento 
rok založili družstvo prípravky. 
Momentálne máme v príprav-
ke 14 našich najmenších talen-
tov. V jesennej časti odohrali 
svoje prvé zápasy a tešia sa 
na zimnú prípravu v športovej 
hale. Mužstvo mužov skončilo 
na 2. mieste /8. liga/ a v jarnej 
časti budú bojovať o postup do 
vyššej súťaže. Vytvorené pod-
mienky priťahujú na ihrisko 
stále viac mladých, a to je cieľ 
našej práce.

Jaroslav Tlapák
predseda TJ

Vážení športoví priatelia!

Srdečne vás pozývame na 
IX. ročník Medzinárodného 
Mikulášskeho futbalového tur-
naja prípraviek, ročník 2006 a 
mladší, ktorý sa uskutoční v 
sobotu 6. 12. 2014 od 8.30 hod. v 
športovej hale ZŠ Janka Kráľa, 
Nová Dubnica.

Veríme, že naše pozvanie prij- 
mete a už dnes sa tešíme na 
vašu účasť! 

Športu zdar, futbalu zvlášť!

Milan Úradník
tréner MFK Nová Dubnica 
0908 115 957

Pekného životného jubilea 
sa 2. novembra dožil Franti-
šek Král. 

K osemdesiatke mu praje 
všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia, lásky Pavol Beňo a 
všetci futbalisti a fanúšikovia 
Novej Dubnice. 

Dňa 24. novembra bude 
oslavovať 75 rokov náš kama-
rát, priateľ a tréner Jozef Ďu-
rech. Do ďalších rokov praje 
všetko najlepšie, veľa zdravia, 
šťastia, lásky, porozumenia 
Pavol Beňo a všetci futbalisti 
a fanúšikovia Novej Dubnice.

POZVÁNKA

Najmenším učaril futbal.

František Král uprostred v bielej košeli.

Záujem u malých futbalistov rastie.

Mažoretky počas vystúpenia v uliciach mesta.

Chlapci
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Dievčatá
1. miesto
2. miesto
3. miesto

Kategória OSA 2
Nemeček Michal
Samul František
Mojto Marek

Kategória OSA 2
Gazdíková Nina
Samulová Tatiana
Pavlusová Karolína

Kategória OSA 3
Gazdík Libor
Pasqualon Simon
Púčik Matej

Kategória OSA 3
Sobková Veronika
Hrubčínová Kristína
Kudelková Simona

Kategória OSA 4
Pecen Jakub
Jaroš Jakub
Rúžička Daniel

Kategória OSA 3
Samulová Karin
Kohútová Martina
Tehlárová Michaela

Počet bodov
1030

970
590

Počet bodov
1160
1050

940

Počet bodov
1190
1050

979

Počet bodov
1030

970
590

Počet bodov
1170
1020

790

Počet bodov
1120

970
590

Celkové výsledky OSA CHALLENGE 2014:


