
Riaditeľ spojenej školy Ľ.Valt a biskup T. Galis
pri požehnávaní škôlky. Bližšie na str. 2. 

...neobišiel ani nás. Na fotografi i obdarúva výbor
ZO Únie žien Slovenska. Viac na str. 4. 

Matej Hliničan - talent, o ktorom ešte budete počuť!
Zoznámte sa na str. 8. 

ŠTEDRÝ DEDUŠKO MIKULÁŠ

POŽEHNANÁ ŠKÔLKA ŠPORTOVÁ PÝCHA MESTA

 Písal sa rok 1962. Mestečko Nová Dubnica rástlo a rástlo... Detí pribúdalo a jed-
na škola bola malá. Vo vyučovaní hrozila trojzmennosť. Na základe rozhodnutia ONV 
- odbor školstva a kultúry v Považskej Bystrici 1. septembra 1962 zriadili 2. základnú 
deväťročnú školu. 
... lenže stavbári neodovzdali novú budovu školy do užívania 1. septembra. Vďaka úsiliu 
predstaviteľov mesta, pracovníkov pozemných stavieb a brigádnickej pomoci rodičov, 
po stovkách odpracovaných hodín, nastáva 19. november 1962. Deň, keď bol pavilón 
A novej školy odovzdaný do užívania, a tak sa začína písať história Základnej školy na 
Ulici Janka Kráľa v Novej Dubnici.

Pokračovanie na str. 2. 

Pedagógovia, ktorí vzdelávali a vychovávali prvých žiakov ZŠ Janka Kráľa
pred 50 rokmi, získali špeciálne ocenenie. 

 Mesto Nová Dubnica je zriaďovateľom Materskej školy 
P. Jilemnického 12/5, ktorá má elokované pracoviská na Ul. 
M. Kukučína 787/10, v Komenského sadoch 59/14 a v Zá-
kladnej škole J. Kráľa 33/1. 
 Pri zbere údajov pre Ministerstvo školstva SR (ku dňu 
15. septembru.) sme naplnili kapacity takto: 
Materská škola P. Jilemnického - 90 detí, elok. pracovisko 
M. Kukučína - 83 detí, elok. pracovisko Komenského sady 
- 70 detí, elok. pracovisko ZŠ  J. Kráľa - 41 detí.
SPOLU - 284 detí.
 So súhlasom zriaďovateľa sa navyšovali aj počty detí v 
triedach, aby sme uspokojili všetky požiadavky od rodičov. 
K dnešnému dňu sa počet detí v materskej škole navýšil o 
ďalšie dve deti a podarilo sa nám kompletne pokryť záujem 
všetkých rodičov o miesto v materskej škole. Všetky prihlá-
sené deti zaradili do tried. Dve triedy škôlky navyše vytvorili 
aj v Materskej škole pri Spojenej škole sv. Jána Bosca, kto-
rá k 15. septembru prijala 34 detí. Podľa slov riaditeľa školy 
Mgr. Valta majú k dnešnému dňu ešte dve voľné miesta.  
 Centrum voľného času sa bude ešte tento rok sťahovať 
do zrekonštruovanej budovy ZUŠ na Hviezdoslavovej ulici, 
kde bude svoju činnosť prevádzkovať spolu so základnou 
umeleckou školou. Tým sa uvoľnia priestory v Materskej 
škole P. Jilemnického, kde budeme môcť v prípade zvýše-
ných požiadaviek od rodičov otvoriť ďalšie triedy. Súčasná 
ekonomická situácia, nielen mladých rodín, je veľmi zložitá, 
a preto vedenie mesta pozitívne reaguje na zvýšený po-
čet narodených detí. Máme záujem na tom, aby rodičia a 
hlavne mamičky malých detí a predškolákov mali možnosť 
umiestniť svoje dieťa do  materskej školy a bez problémov 
sa zaradiť do pracovného procesu. Chceme uspokojiť všet-
ky mladé rodiny, a preto im budeme  vytvárať podmienky na 
pokojný  a spokojný život v našom meste. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí a školstva

 Stalo sa nepísanou zásadou, ale aj peknou tradíciou, 
že na jednom zo svojich jesenných rokovaní sa poslanci 
mestského zastupiteľstva stretávajú v mestskej časti Ko-
lačín. Takéto zasadnutie sa uskutočnilo aj 19. novembra v 
miestnom kultúrnom dome. 
 Začiatok rokovania patril správam hlavnej kontrolórky 
Ing. Marty Gašajovej o kontrole plnenia úloh z uznesení 
mestského zastupiteľstva a o výsledku realizovaných kon-
trol. Zistené skutočnosti nevyžadovali prijatie osobitných 
uznesení a poslanci vzali správy na vedomie. Na vedomie 
vzali aj vzdanie sa funkcie konateľa Rudolfa Michalíka v 
spoločnosti Nová Dubnica Invest, s.r.o. a schválili nového 
konateľa spoločnosti Ing. Jána Krumpolca a tiež zmenu tr-
valého pobytu konateľky spoločnosti Ing. Evy Lackovičo-
vej a zmenu sídla spoločnosti na adresu Topoľová 781. Do 
vlastníctva tejto spoločnosti potom zastupiteľstvo schválilo 
prevod projektovej dokumentácie k stavebnému konaniu 
akcie obytná zóna Dlhé diely, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za cenu 27 038,16 €.
 Vyšší príjem zariadenia pre seniorov z dôvodu zvýše-
nia poplatkov za pobyt v zariadení a centra voľného času z 
dôvodu prekročenia vybraných vlastných príjmov a hava-
rijný stav strechy na objekte vo vlastníctve mesta (býva-
lá MŠ - v súčasnosti prenajatá Občianskemu združeniu 

EDEN na prevádzkovanie súkromnej školy) si vyžiadali 
zmenu rozpočtu mesta na tento rok a prijatie príslušného 
rozpočtového opatrenia. Poslanci preto schválili jeho zvý-
šenie v príjmovej a výdavkovej časti o 57 900,- €. Rozpo-
čet je po zmene vyrovnaný v príjmovej aj výdavkovej časti 
vo výške 6 601 990,- €.
 V ďalších bodoch programu zastupiteľstvo schválilo 
všeobecne záväzné nariadenie o mieste a čase zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základ-
nej škole a výškach príspevkov na dieťa v školách a škol-
ských zariadeniach, dodatok k zásadám hospodárenia s 
majetkom mesta a dodatok k zmluve o nájme s OZ EDEN 
z roku 2006. Informáciu o žiadosti Súkromného centra špe-
ciálno - pedagogického poradenstva o prenájom nebyto-

vých priestorov odložili z dôvodu potreby objasnenia no-
vých skutočností. 
 Na záver zasadnutia v zastúpení Slovenského olym-
pijského výboru odovzdal Vendelín Kvetan, významná 
osobnosť slovenskej cyklistiky a olympijského hnutia, pri-
mátorovi mesta Ing. Petrovi Marušincovi pamätné Poďa-
kovanie Mestu Nová Dubnica za aktívnu spoluprácu na 
projekte „Posolstvo Hrám XXX. olympiády Londýn 2012“ 
celoslovenská štafeta.

JUDr. Miroslav Holba

Dejiskom predposledného tohtoročného zasadnu-
tia poslancov sa stal Kultúrny dom Kolačín. 

Primátor P. Marušinec preberá z rúk zástupcu olym-
pijského výboru pre Trenčiansky kraj V. Kvetana pa-
mätnú plaketu. Pripomína, ako naše mesto 7. júna 
hostilo štafetu s olympijským ohňom. 

 Mesto Nová Dubnica ako správca poplatku za 
komunálny odpad pripomína, že 30. novembra 
uplynul posledný termín, kedy ste mohli zaplatiť 
poplatok za komunálny odpad. Daň z nehnuteľ-
nosti bola splatná ešte 30. septembra. 
 Vyzývame všetkých občanov, ktorí neu-
hradili vyrubený poplatok, že 20. decem-
bra 2012 (štvrtok) je posledný možný ter-
mín na úhradu. Po jeho uplynutí bude mesto 
vymáhať nedoplatky exekučným konaním. Suma, 
ktorú budete musieť v tom prípade uhradiť, sa 
navýši o trovy konania. 

VYHNITE SA EXEKÚCII 
ZA DANE A POPLATKY



 Práve túto významnú udalosť si pripomenuli žiaci školy, sú-
časní i bývalí pedagógovia, ale aj široká verejnosť v piatok 16. 
novembra. V preplnenej sále kina Panorex sa konala slávnostná 
akadémia za účasti predstaviteľov mesta na čele s primátorom 
Ing. Petrom Marušincom. Pozvanie prijala aj prednostka Krajského 
školského úradu Mgr. Iveta Kováčiková.
 V programe plnom emócií sme predstavili históriu i súčasnosť 
školy. Žiaci sa ukázali ako skvelí hudobníci, speváci, spisovatelia, 
recitátori, či fi lmoví tvorcovia. Program spestrili vystúpenia detí z 
literárno-dramatického oddielu ZUŠ a mažoretiek - žiačok ško-
ly. Slávnostnú akadémiu moderovala Mgr. Miriam Martináková. 

Hosťom sa postupne prihovorili: riaditeľ školy Mgr. Martin Staňo, 
primátor mesta Ing. Peter Marušinec a predsedníčka rodičovskej 
rady Ing. Iveta Solíková. Škole zaželali veľa úspechov aj do ďal-
ších rokov. Žiaci pod vedením svojich učiteľov pripravili pre hostí 
nádherný program, za ktorý boli ocenení obrovským potleskom. 
Atmosféru slávnosti umocnilo oceňovanie. Riaditeľ školy poďako-
val a ocenil prvých pedagógov, ktorí boli pri otvorení školy pred 
50-timi rokmi. Bohužiaľ, už viacerí nie sú medzi nami. Z 23 sa ich 
zúčastnilo jedenásť. Poďakovanie patrilo aj bývalým riaditeľom. 
Ocenený bol aj Mgr. Ivan Prokeš, ktorý v škole odučil najviac ro-
kov, neuveriteľných 42.
 Po skončení programu sa hostia presunuli do priestorov ško-
ly, kde ich čakalo posedenie, slávnostný obed a recepcia. Pozreli 

si zrekonštruované priestory a spoločne si zaspomínali na časy mi-
nulé. Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o dôstojné oslávenie tohto významného 
školského jubilea.

Prví pedagógovia:
Jozef Mazal - zástupca riaditeľa, Margita Horká, Jozefína Hírešo-
vá, Anna Wildová, Ľubica Ferenčíková, Anna Guričanová, Mária 
Hodošová, Emília Urbánková, Anna Hliničanová, Filoména Ple-
chlová, Irena Vláčilová, Viera Kyselicová, Ida Pšenčíková, Elena 
Kebísková, Ružena Jankovýchová, Štefánia Kičínová, Alžbeta Ka-
marýtová, Terézia Kleinová, Svatava Havlíková, Ján Očkay, Jozef 
Pavlík, Anna Kolková

Riaditelia školy:
1962-1990 Rudolf Kopilec, 1990-1992 Mgr. Marie Komínková, 
1992-1995 Mgr. Vladimír Fabian, 1995-2007 Mgr. Janka Nižňan-
ská, 2008-2011 Mgr. Ivan Neuročný a od r. 2011 Mgr. Martin Staňo.

Martin Staňo 
riaditeľ ZŠ Janka Kráľa

 Pravdepodobne ste už počuli o tom, že väčšina prorokov pred-
povedá na deň zimného slnovratu 21. 12. 2012 zánik sveta. Po-
dobných informácií a dátumov tu už bolo nespočetne veľa. Pred-
poveď o zániku sveta je založená predovšetkým na 5 125 rokov 
dlhom Mayskom kalendári, ktorý 21. decembra 2012 končí.
 O konci sveta som vážne začala premýšľať v nedeľu 25. no-
vembra, keď ma zo spánku prebral telefonát nášho pána farára 
Wallnera, ktorý bol v tom čase v Bratislave, aby mi oznámil, že 
nejakí vandali popísali fasádu nového kostola v Kolačíne hanlivými 
slovami. Nápis najprv udrel do očí pánovi Doričkovi, keď preberal 
kultúrny dom po stužkovej strednej školy z Pruského, a hneď in-
formoval pána farára. Realita bola ešte horšia ako predstava. Za 
Boha bol označený nejaký Meliško a pri jeho mene trónil otočený 
kríž, symbol výsmechu voči cirkvi u sekty satanistov. Po privolaní 
polície sme spolu so správcom, primátorom mesta, vedúcou odde-
lenia kultúry a známymi začali skladať mozaiku, ktorá nám čoskoro 
dávala bizarný zmysel. Zistili sme, že 8. 12. sa v Kultúrnom dome 
Kolačín mala konať veľká párty, na ktorej mal byť najväčším ťahá-
kom Meliško, prostý človiečik od Prievidze s nevyberaným slovní-
kom. Na facebooku už bolo na ňu registrovaných niekoľko stoviek 
mladých ľudí. Ak sa v tomto momente začínate rozhorčovať nad 
tým, prečo mesto povoľuje takéto akcie, musím vás hneď upokojiť. 
Na základe stanoviska Výboru mestskej časti Kolačín sa takéto 
akcie nepovoľovali, ale ich organizátori našli spôsob. Dôveryhod-
ná osoba z cirkevnej školy požiadala o povolenie Mikulášskeho 
večierka pre žiakov strednej školy s tým, že na večierku bude ma-
ximálne 300 ľudí, zabezpečená bude strážna služba a všetko bude 
v poriadku. Hovorí sa, že všetko zlé je na voľačo dobré. Nebyť 
nápisu na kostole, akcia by sa povolila a následky mohli byť ešte 
horšie. Na Meliškovu Mikulášsku párty sa chystala tisícka mladých 
ľudí, čo by pre Kolačín bola hotová pohroma, aj keď organizáto-
ri tvrdia opak. Kto popísal fasádu kostola neviem, šíria sa rôzne 
fámy, vraj ide o vybavovanie si účtov medzi konkurenčnými skupi-
nami didžejov, ale to je predmetom vyšetrovania polície. 
 Mňa trápi niečo úplne iné. Obávam sa, že koniec sveta už 
dávno nastal, len my sme si to nevšimli. Nie je koniec sveta, keď 
Martinka z Turca za jedno predvedenie sa zarobí viac ako uprato-
vačka v škole za mesiac?! Keď je Bohom nazývaný niekto, kto sa 
oplzlo vyjadruje a na kom si môžeme dokazovať, že s tým naším 
IQ to nie je až také zlé?! Keď rovnaké typy ľudí kraľujú v našich 
médiách, keď väčšinu spravodajstva tvoria informácie o zabitých, 
znásilnených, prepadnutých, keď už ľudia nemajú žiadne zábrany 
a nahota a sex nie sú tabu? Akým bohom sa klaniame a koho uzná-
vame za svoj vzor? Znesväcujeme cintoríny a siahame na kostoly. 
Advent sa nám viac spája s trhmi a darčekmi, ako so stíšením, 
premýšľaním a kajaním sa. Využime preto tieto sviatočné dni na 
zamyslenie sa, čo môžeme urobiť pre svoje okolie, aby bol svet 
lepší. V konečnom dôsledku to robíme aj sami pre seba.

-sk-

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým 
obyvateľom a klientom, že v čase od 11. 45 do 12. 15 
hod. je pre verejnosť zatvorený.  
Obedná prestávka platí pre všetky oddelenia, klient-
ske centrum a sekretariát. 

Žiaľ, občas hľadíme na isté hodnoty v našom živote pokrive-
nou optikou. 

Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda
sklad   suterén           128 m2

sklad     suterén    68 m2

sklad     suterén    51 m2

Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady 
sklad     suterén           36 m2

Obytný dom súp. č. 55 - Mierové námestie 
nebytové priestory   prízemie           68 m2

 
Budova súp. č. 79/10 - Sad duklianskych hrdinov 
nebytové priestory  prízemie + I. pos.

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľová
nebytové priestory  prízemie    27 m2 

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko  prízemie      9 m2

zdravotné stredisko   prízemie    33 m2

zdravotné stredisko   I. pos.     19 m2

zdravotné stredisko   I. pos.    33 m2

zdravotné stredisko   I. pos.    20 m2

 Bývalé centrum voľného času v Sade Duklianskych hrdinov 
opäť poskytne zimné útočisko obyvateľom mesta bez strechy nad 
hlavou. Od decembra do konca marca tu bude pripravená nocľahá-
reň s podmienkami pre uspokojenie základných životných potrieb 
pre desať ľudí bez domova. Okrem možnosti prespania (v čase 19. 
do 7. hod.)  tu môžu získať ošatenie, hygienické a zdravotné po-
treby, čaj a jedno teplé jedlo denne. Klientom tiež zabezpečujeme 
sociálne poradenstvo a zdravotnícku starostlivosť vo forme pravi-
delných lekárskych prehliadok. Všetky služby poskytujeme ľuďom 
bez domova zadarmo, keďže prevádzku s kompletným servisom 
fi nancuje Mesto Nová Dubnica zo svojho rozpočtu. Stravu počas 
pracovného týždňa poskytuje Školská jedáleň pri ZŠ Janka Kráľa. 
Za ochotu a spoluprácu ďakujeme jej vedúcej Bc. Ľubomíre Slo-
bodovej. 
 Dĺžku pobytu stanovujeme individuálne podľa sociálnej situácie 
záujemcu a poveternostných podmienok. Nocľaháreň slúži pred-
nostne obyvateľom s trvalým pobytom v našom meste. Medzi ďalšie 
kritériá príjmu patrí hmotná alebo sociálna núdza, vyhovujúci zdra-
votný stav (bez prenosných ochorení), schopnosť sa pohybovať a 
postarať sa o seba. Ubytovanému pridelíme pri nástupe konkrétne 
lôžko a do zariadenia si môže priniesť len najnutnejšie osobné veci. 
Služby môžeme odmietnuť osobám, ktoré sú pod vplyvom alko-
holu, alebo iných omamných látok, a ktoré sa odmietnu  podrobiť 
hygienickej očiste alebo osobám, ktoré boli vylúčené zo zariadenia 
pre závažné porušenie prevádzkového poriadku. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca OSVaOS

Základná škola J. Kráľa v premenách času - pri otváraní budo-
vy pred 50 rokmi a teraz.  

Spomienkovú vázu od mesta prevzal z rúk primátora Ing. P. 
Marušinca riaditeľ školy M. Staňo. 



 Mierové námestie prešlo rekonštrukciou, ktorá zahŕňala aj výrub 
starších a nebezpečných drevín. Len postupne si privykáme na jeho 
nový vzhľad. Možno aj vám akosi podvedome na námestí chýbajú 
siluety smutných vŕb. Potrvá ešte niekoľko rokov, kým sa novovy-
sadené stromy rozrastú a vytvoria tak esteticky, funkčne či teplotne 
príjemnejšiu kulisu centra mesta.
 Ale niekoľko zástupcov pôvodnej výsadby na Mierovom námes-
tí ostáva - sú nimi tisy obyčajné.

 Názov tisov (Taxus baccata) pravdepodobne vznikol z gréckeho 
toxon (luk) alebo toxicon (jed na výrobu otrávených šípov) je pomaly 
rastúci (dožíva sa až tisíc rokov) vždyzelený ihličnatý strom alebo 
ker. Jeho koruna je u jednokmenných exemplárov široko kužeľovitá, 
u viackmenných tisov, aké máme aj na námestí, je široko rozložitá a 
nepravidelná. 
 Kôra je červenohnedá alebo hnedosivá, hrubo ryhovaná, odlu-
puje sa v šupinách. Ihlice sú tmavozelené, do 4 cm dlhé, na spod-
nej strane svetlozelené s dvoma výraznými širokými pásmi. Tis 
je dvojdomá rastlina, čo znamená, že tisy sú podobne ako ľudia 
„chlapci“ a „dievčatá“. Samčie šištičky sú guľovité alebo oválne, 
„pani tisové“ sú ozdobené jasnočervenými dekoratívnymi mieškami, 
z ktorých každý ukrýva jedno semeno. Je to tieňomilný hlboko za-
koreňujúci druh stromu, vyhovujú mu ľahké humózne presakujúce 
pôdy bohaté na živiny a vápnik.
 Prirodzene sa vyskytuje v Európe, severnej Afrike, na Kaukaze 
a v Malej Ázii. V celom areáli výskytu je však zastúpený veľmi ried-
ko. Na Slovensku je chránený zákonom. Národná prírodná rezer-
vácia Harmanecká tisina vo Veľkej Fatre je najhojnejšia lokalita tisu 
obyčajného v strednej Európe. 
 Tis ako rastlinný druh je teda svedkom histórie Zeme - je po-
zostatkom treťohôr, dokázal sa prispôsobiť a prežiť veľké klimatické 
zmeny. Vedci sa domnievajú, že pochádza z pravekého druhu náj-
deného v skamenelinách spred 200 miliónov rokov. Výskumy peľu 
rašelinísk Európy dokázali, že zastúpenie tisu počas doby ľadovej a 
pred ňou bolo oveľa vyššie ako dnes.
 Celá rastlina tisu okrem červeného miešku je jedovatá. Obsa-
huje alkaloid taxín, ktorý spôsobuje podráždenie tráviaceho traktu, 
zástavu dýchania a srdcovej činnosti. Smrteľná dávka je pomerne 
nízka - okolo 50 gramov ihličia. Jedované účinky tisu boli už v minu-
losti veľmi dobre známe. Jed získaný z tisu sa používal na napúšťa-
nie šípov a zbraní, zneužíval sa pri vraždách a rituálnych samovraž-
dách. Prípravu jedu z tisu opisuje aj Shakespeare v Macbethovi. 
Pravdepodobne pre túto jeho vlastnosť bol tis od staroveku spájaný 
so smrťou takmer vo všetkých európskych kultúrach a často sa vy-
sádzal na pohrebiskách.
 Pre srnčiu zver je naopak vraj tis vyhľadávanou pochúťkou, 
niektoré zdroje udávajú aj následné halucinogénne účinky.
 Pre svoj pomalý rast a neprítomnosť živice má tis veľmi tvrdé 
ale pružné drevo hnedočervenej farby a cenilo sa od antiky, cez 
stredovek až po severoamerických Indiánov. Ľudia ho od nepamäti 
využívali pri výrobe rôznych nástrojov, najmä oštepov, lukov šípov, 
kuší, ale aj nábytku, hudobných nástrojov ale aj výzdobu šľachtic-
kých sídel. V Indii pripravovali zmiešaním oleja a kôry tisu farbivo na 
maľovanie bodky na čele tzv. tilaku, ktorý rozlišuje jednotlivé kasty.
 Tis obyčajný sa pre rôznorodosť kultivarov často používa ako 
okrasná drevina do záhrad a parkov. Dobre znáša mestské prostre-
die a aj v areáli nášho mesta je vysadených asi 23 mladých jedin-
cov. Štyri staré tisy na Mierovom námestí sa možno niekomu nezda-
jú príliš ozdobné, v každom prípade sú jeho súčasťou už približne 
50 rokov. 
 Tomu, kto je vyznávačom zelene pravidelných až geometrických 
tvarov, možno poteší, že mladý tis vysadený v záhrade veľmi dobre 
znáša pravidelný rez a je z neho dokonca možné týmto spôsobom 
tvarovať zelené sochy. Samičie jedince plodia nádherné červené oz-
dobné guličky, ktoré obľubujú vtáky a v záhrade je tak stále živo.
 V každom prípade je potrebné pamätať na jeho jedovatosť a 
ochrániť pred ním najmä deti a domáce zvieratá.

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

Tis má mnoho tvárí, v tejto skupine ihličnanov pôsobí najmä
v novembrových dňoch trochu smútočne.

 

Po dvojmesačnom fungovaní novej Materskej školy pri SPO-
JENEJ ŠKOLE SV. JÁNA BOSCA v Novej Dubnici, a po pred-
chádzajúcich neľahkých prípravách, prišiel toto bohumilé dielo po-
žehnať diecézny biskup Tomáš Galis a súhlas s týmto dielom po-
tvrdil svojou prítomnosťou aj primátor Ing. Peter Marušinec.

 V pekne upravených priestoroch budovy, v ktorej sa kedysi 
vyučovali dielenské práce a ktorej časť slúžila ako knižnica, vy-
tvorilo vedenie školy na čele s riaditeľom Mgr. Ľubošom Val-
tom s ochotnými rodičmi, a ako ináč - štedrými sponzormi, nao-
zaj krásne prostredie pre deťúrence - mladý dorast. A veru dosť 
rodičov ich zverilo práve cirkevnej škole. Vo svojom príhovore 
biskup zvlášť ocenil zámer - pripraviť si budúcich žiakov pre zá-
kladnú a potom aj pre strednú školu už od útleho detstva, kedy je 
čistá dušička ešte neovplyvnená výchovou ulice.

 V súvislosti s touto udalosťou položili sme pár otázok riadi-
teľovi Spojenej školy sv. Jána Bosca Mgr. Ľubošovi Valtovi:
 
Pán riaditeľ, ako sa zrodila myšlienka založenia materskej 
školy ako súčasti celého komplexu?
 Povedal by som, že božie cesty sú nevyspytateľné... a keď 
som pred viac ako dvomi rokmi preberal funkciu riaditeľa spoje-
nej školy, mal som čo robiť, aby som sa v novej životnej situácii 
náležite zorientoval. Priestorové možnosti, ktoré táto škola po-
skytuje, priam vyzývali k tomu, aby boli zmysluplne a efektívne 
využité. Do toho prišlo niekoľko stretnutí s ľuďmi, ktorí uvítali pr-
votné myšlienky o práci s deťmi v predškolskom veku - s rodičmi 
našich žiakov, s kolegami z ostatných cirkevných škôl v diecéze, 
ale aj so zakladateľmi našej školy pri oslave jej dvadsaťročnice. 
Postupne sme prešli od myšlienok k činom a dnes tvorí naša 
škola jeden komplex s možnosťou kontinuálnej výchovy a vzde-
lávania od troch do devätnástich rokov, v čom vidíme veľký prí-
nos pre zmysluplné a ucelené formovanie mladého človeka.
  
Koľko detí vám tu prichádza denne a koľko máte oddelení?
 Pôvodný zámer bol začať iba s jedným oddelením - aj z fi -
nančných, aj z organizačných dôvodov. Predsa len sme sa pus-
tili do úplne novej oblasti vzdelávania. Postupne sme chceli škôl-
ku rozširovať. Záujem rodičov však predstihol naše očakávania, a 
tak sme hneď od začiatku vytvorili plne organizovanú MŠ s dvomi 
oddeleniami. Tridsaťpäť detí, vrátane detí do troch rokov, nám v 
podstate napĺňa kapacitné možnosti. Ďakujeme rodičom za dôveru.

Pokračovanie na str. 3. 
Dokončenie zo str. 2.
Ako sa podieľali na tomto diele rodičia?
 Bez rodičov by sme asi neboli v terajšej pozícii. V prvom 
rade to bola ich už spomínaná dôvera, veď v čase zápisu bolo 
všetko iba v štádiu prestavby. Samozrejme, priložili aj oni ruku 
k dielu. Pomáhali aj rodičia z ostatných zložiek školy, zo zá-
kladnej školy aj z gymnázia. Pri búracích prácach, vypratáva-

ní, úprave okolia, fi nálnom upratovaní sa vždy zišla partia (ča-
som už viac-menej štandardná), ktorá popri práci vytvárala aj 
základy spoločenstva rodičov. Nesmieme zabudnúť ani na po-
moc novodubnických saleziánov, duchovnú, ale aj fyzickú a aj ma-
teriálnu.
 
Pomáhali aj sponzori a mesto?
 V dnešnej dobe nie je ľahké nájsť sponzorov, ktorí by vám dali 
niečo úplne zadarmo. Ale našli sa veru aj takí! Veľkou pomocou 
však bolo aj to, keď dobrí ľudia obetovali svoj voľný čas a svoje 
úsilie, aby sa dielo podarilo dokončiť načas, alebo že nám dokázali 
napr. zapožičať niektoré súčasti, kým si ich my budeme môcť do-
voliť sami zakúpiť, alebo poradili, kde sa dajú získať niektoré veci 
s výraznou úsporou. Všetkým sa chcem aj touto cestou úprimne 
poďakovať za ich pomoc. Mesto Nová Dubnica nám, aj svojim oby-
vateľom, pomohlo hlavne rozhodnutím o možnosti zriadiť túto MŠ. 
Pomáhalo nám aj svojou ústretovosťou pri akomkoľvek potrebnom 
organizačnom zabezpečení. Vážime si aj to, že slávnostného otvo-
renia sa zúčastnil aj primátor Ing. Peter Marušinec.
 

Čo si sľubujete od existencie tejto materskej školy?
 V prvom rade by som bol rád, keby bola táto škôlka a celá 
naša škola vnímaná ako súčasť jedného spoločenstva, mestské-
ho, školského, farského a saleziánskeho. Sme tu hlavne pre rodi-
čov a ich deti. Chceme im ponúknuť priestor, v ktorom budú ich deti 
vyrastať ako v jednej veľkej rodine. A tak, ako je to aj v ozajstných 
rodinách, aj tu u nás sa môžu malí stretávať s veľkými, učiť sa od 
nich a tí veľkí sa zase môžu učiť starať sa a obetovať pre malých. 
Vieme, že je pred nami ešte dlhá cesta k úplnému naplneniu a tr-
valému udržaniu tejto našej predstavy, ale veríme, že máme oporu 
v dobrých ľuďoch, ktorí chcú pre budúce generácie len to najlepšie. 
Hlavne, že máme oporu u nášho Najvyššieho, bez ktorého by sa 
nám žiadne dielo nepodarilo.

 Ďakujeme a želáme mnoho Božieho požehnania na prospech 
tohto pekného diela.

PhDr. Irena Štofaníková

 Od 5. novembra prebieha v našom meste zvoz objemného od-
padu od kontajnerov. Ku kontajnerom môžete vyložiť odpad, ktorý 
sa nezmestí do kontajnerov, ako je starý nábytok a pod. Zakázané 
je ukladať ku kontajnerom nebezpečný odpad. Bohužiaľ, mnohí toto 
nariadenie nedodržujú, a pri kontajneroch sa nám hromadia tele-
vízory, monitory, chladničky. Cez noc sa stávajú cieľom nájazdov 
bezdomovcov a rôznych ziskuchtivých osôb, ktoré z elektrospotrebi-
čov odmontovávajú káble, rôzne súčiastky, kondenzátory a pod. Pri 
týchto nedovolených zásahoch sa uvoľňujú do ovzdušia nebezpeč-
né látky, takže sami sebe zhoršujeme naše životné prostredie. Elek-
troodpad má mesto odovzdávať v neporušenom stave, nerozobraté, 
čo pri vykladaní elektroodpadu ku kontajnerom nemôžeme zabez-
pečiť. Preto žiadame všetkých obyvateľov mesta, aby elektroodpad 
doviezli na zberný dvor, kde je skladovaný v uzamknutom sklade a 
nedochádza k jeho poškodzovaniu.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ

 Desiatky rokov slúžilo osvetlenie chodníka do Trenčianskej Te-
plej, až kým narástla generácia, ktorá si povedala, že už ho nepotre-
bujeme a systematicky ho ničí. To systematické ničenie znamená, 
že takmer po každom víkende sú ochranné kryty osvetlenia rozko-
pané a rozhádzané po okolitých poliach. Výsledkom tejto činnosti 
sú poškodené nielen kryty, ale aj istiace poistky, prívodné káble a 
svorkovnice. Mesto opravovalo tieto poškodenia sústavne a trpez-
livo každý týždeň za nemalé fi nančné prostriedky, aby bol chodník 
do Teplej osvetlený. Vlna ničenia ale neupadala, naopak neustále 
narastala, čo už malo za následok skraty vedenia a vyradenie z čin-
nosti lámp v súbore B2. Obyvatelia Trenčianskej ulice sa ale začali 
dožadovať, aby aspoň oni mali osvetlené svoje cesty a chodníky. 
Druhým aspektom bolo, že rozbité svorkovnice predstavovali ne-
bezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, hlavne u detí, ktoré by sa 
mohli zo zvedavosti chytiť týchto odkrytých častí. 
 Mestský úrad hľadá riešenie tohto stavu, ktoré by bolo imúnne k 
ničeniu osvetlenia. Vychádza nám jediné, vymeniť súčasné stĺpy za 
nové celokovové bez krytov. Výzbroj stĺpov bude v ich vnútri, a tak 
by nemalo dochádzať k ich ničeniu. 
 Zároveň chceme všetkých občanov požiadať, aby v prípade 
ničenia stĺpov verejného osvetlenia ihneď volali na bezplatné tele-
fónne číslo mestskej polície 0800 500 159, a tým pomohli vypátrať 
týchto vandalov. 

Ing. Marián Medera
zástupca primátora mesta

Zberný dvor bude v decembri otvorený takto:
pondelok až piatok od 7. do  16. - hodiny

a v sobotu od  9. do 14. hodiny.

Na zbernom dvore je potrebné preukázať sa
vlastným občianskym preukazom a odpady ukladať

podľa pokynov správcu zberného dvora.

Pre urýchlenie vykládky odporúčame odpad doviezť
už vytriedený na zložky

(zvlášť plasty, papier, kovy, textil, drevo, murivo...).



„Má to ruky, aj dve nohy, jednu hlavu, ja sa bojím. Jéééj, veď to sú detičky! 
Poďte bližšie cupi-lupi. naučím vás pesničky!“

 Týmito slovami otváral mestské oslavy Mikuláša pre veľkých i malých škria-
tok Fíha, ktorý v knihe býva. Odmenou pre všetkých, ktorí 5. decembra prijali 
pozvanie oddelenia kultúry mestského úradu do kina Panorex, bolo najskôr 
zábavné pesničkové divadielko Fíha Tralala. Chytľavý rytmus, vtipné a poučné 
veršovanky chytili nielen najmenších, ale aj rodičov, či starých rodičov. Škriatok 
Fíha nás naučil počítať do desať, spoznávať mnohé zvieratká, urobiť si rannú 
rozcvičku, či nezabúdať na pravidelné umývanie zúbkov. Jednoducho program 
skutočne našitý na tých, ktorých sa v kinosále nazbieralo najviac - na škôlkarov. 
Tí zaujato spievali, tlieskali, zabávali sa a ukazovali všetko podľa „škriatkopo-
kynov“. Hlasitý údiv a obdiv vzbudilo autíčko, ktoré sa vykľulo z debny, v ktorej 
spal Fíha na začiatku a z ktorej vytiahol svoju veľkú múdru knihu. A keď sa
autíčko dokonca pohlo a škriatok sa v ňom začal voziť po pódiu, všetkým 
deťúrencom sa leskli očká od radosti, akoby už prišiel samotný Mikuláš. Ale 
toho sme museli najskôr privolať. Ešte predtým sme do celého sveta poslali 
kus svojho srdiečka a lásky, a to prilákalo štedrého deduška medzi nás. Aby sa 
nemuseli obávať ani detičky, ktoré neboli vždy počas roka len poslušné, čerta
nechal radšej doma, a prišiel iba so štedrou nošou sladkých čokoládových mi-
kulášikov, ktorých porozdával všetkým kamarátom pri vianočnom stromčeku vo 
vestibule kina. Darčeky od milých detičiek získal dokonca aj Mikuláš, najskôr 
priamo na pódiu detský cumlík a pri stromčeku zopár slaných tyčiniek. Novo-
dubnické deťúrence sa skutočne ukázali ako poslušné a pravdovravné. Vždy, 
keď sa deduško Mikuláš niektorého z nich spýtal, či už dostali čokoládku, nikto 
nezaklamal a nevzal si druhýkrát. Zrejme aspoň tí najmenší vedia a veria, že na 
svete je skutočne niekto, kto pozorne sleduje všetky naše slová a činy a dokáže 
nás podľa nich odmeniť.

-mk-

 Viac ako šesť desiatok životopisov zaujímavých ľudí nášho mesta zdru-
žuje zbierka Miestneho odboru Matice slovenskej v Novej Dubnici. Štvrtú 
časť série Naše mesto a ľudia v ňom prezentoval na vernisáži 21. novembra 
v kine Panorex.

 Ďalších osem osobností mesta zaradili do širokospektrálneho projektu, 
ktorý zahŕňa kategórie z oblasti vedy, vzdelávania, zdravotníctva, cez ume-
nie, podnikanie, vynálezcovstvo a iné atraktívne činnosti, alebo jedinečnosť 
vo svojej oblasti. 
 Aj keď Nová Dubnica je mladé mestečko, píše svoju bohatú históriu, a 
to najmä prostredníctvom života ľudí v ňom. Našu pozornosť upriamujeme 
na ľudí, ktorí veľa urobili, dokázali alebo nezištne darovali svoj čas, talent, 
nadanie i schopnosti nám všetkým: 
 V tomto ročníku to boli: Adam Barabáš - umenie tanec, Emília Kap-
ková - umelecké remeslá, Mgr. art. Stanislav Kostra - umenie, klavirista, 
učiteľ, MUDr. Anna Rýdza - detská lekárka, MUDR. Mária Rýdza, lekárka, 
in memoriam, Ladislav Sjekel - zberateľ historickej elektrotechniky, Ľudmila 
Slováčková - umenie, poézia, Miloš Valent - umenie, huslista.
 O týchto zaujímavých osobnostiach možno povedať, že naše umelecké 
talenty reprezentujú seba, mesto, ale aj Slovensko. Že obetavosť lekárov i 
učiteľov priniesla viacerým generáciám zdravie a poznanie. Že vlastná tvor-
ba je nesmierny dar, ktorý si treba vážiť, a byť napríklad zberateľom, si vyža-
duje zanietenosť pre danú oblasť. Sme radi, že sa s takýmito ľuďmi môžeme 
stretnúť, že môžeme predstaviť verejnosti zmysel ich života, ktorý môže byť 
veľkou inšpiráciou pre nás ostatných. 
 Poďakovať, oceniť a zablahoželať im tento rok prišiel zástupca primátora 
Ing. Marián Medera.

Pokračovanie na str. 5. 

Zlatú plaketu MUDr. J. Jánskeho za viac ako 40 násobné bezpríspev-
kové darovanie krvi  prevzal z rúk MUDr. L. Švejdu aj poslenec MsZ v 
Novej Dubnici Bc. Š. Cucík.

 V sobotu 15. decembra popo-
ludní sa priestory Domu kultúry v 
Kolačíne zaplnili do posledného 
miestečka. Združenie pre deti s 
mentálnym postihnutím tu uskutoč-
nilo tradičné mikulášske posede-
nie, ktorého atmosféru umocňoval 
rozsvietený vianočný stromček. 
Tento rok síce prišiel Mikuláš trochu 
oneskorene, ale o to netrpezlivejšie 
ho očakávali. Skôr než prišiel, prí-
tomným sa prihovorila a všetkých 
privítala predsedníčka Združenia 
pre deti s mentálnym postihnutím 
Gabriela Heldáková. Osobitne pri-
vítala primátora mesta Ing. Petra 
Marušinca a poslancov za politickú 
stranu SMER-SD, ktorá každý rok 
sponzorsky prispieva týmto deťom 
na sladké darčeky.
 Konečne sa dočkali. S nadše-
ním a výskotom privítali medzi se-
bou sv. Mikuláša, ktorého sprevá-
dzal kučeravý a začmudený čer-

tisko. Všetkých srdečne pozdravil 
a vyzval ich ku krátkej modlitbe. O 
krásny zážitok sa opäť postarali so
svojím programom deti zo Špeciál-
nej školy z Dubnice nad Váhom. 
Potom už nastal čas na odovzdá-
vanie darčekov.
 Ani jedno z prítomných detí ne-
obišlo naprázdno. Mikuláš všetkým 
nadelil sladkosti a tí smelší pridali 
básničku. Po ofi ciálnej časti sa Mi-
kuláš so všetkými rozlúčil a prisľú-
bil, že o rok určite opäť príde.
 Pri tónoch vianočných melódií 
sa rozšantili všetci, ktorým to ich 
zdravotné postihnutie dovolilo a 
spolu s rodičmi a hosťami si užívali 
sviatočnú atmosféru.
 Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí túto peknú akciu pre deti po-
mohli uskutočniť a vyčarili im na 
tvár úsmev.

Text a snímka: M. Babuková           

 Každý rok koncom decembra ZO Únie žien Slo-
venska v Novej Dubnici hodnotí svoju činnosť a už 
tradične sa schôdza nesie v znamení sviatkov, ktoré 
sú spojené s predvianočným obdobím. V utorok 4. 
decembra popoludní v kultúrnej besede pripravil vý-
bor pre svoje členky vianočnú výzdobu, ktorá navo-
dila slávnostnú atmosféru. Vôňa čerstvo napečených 
cukroviniek ešte túto atmosféru umocnila. O dobrú 
náladu a pohodu sa postarali aj deti z Centra voľ-
ného času z krúžku Slnečnica, ktoré sa predstavili 
v krátkom programe. Predviedli westernový tanec, 
za ktorý si zaslúžili srdečný potlesk.. Posedenie sa 
konalo v období, keď Mikuláš nadeľoval darčeky 
malým i veľkým, bolo len samozrejmé, že zavítal aj 
medzi členky únie žien. Odetý v pravom mikuláš-
skom šate rozdal sladkosti najskôr deťom, ktoré sa 
s ním radi zvečnili fotoobjektívom. V mikulášskom 
vreci mal pripravený balíček aj pre každú členku a k 
sladkosti pridal humornú poznámku. Neskôr sa ob-
javil aj anjel, ktorý tiež pridal pekné slovo a rozdával 
dobrú náladu.
 Po úvodnej voľnejšej časti podpredsedníčka ZO 
M. Babuková ešte raz všetky členky srdečne privítala 
a pripomenula podujatia, ktoré v tomto roku ÚŽS v 
Novej Dubnici uskutočnila. Pri niektorých z nich sa 
pristavili podrobnejšie a zhodnotili ich. Informovala 
čo pripravujú v budúcom roku, že sú v pláne tradičné 
akcie, ale aj rôzne aktuálne besedy a ďalšie zaujíma-
vosti.
 Vyzvala členky, aby aj oni navrhli o aké akcie ale-
bo témy majú záujem. Rozhovorili sa vo voľnej diskusii 

a družnej nálade. Bolo vidno, že ženy 
si majú čo povedať a okrem činnosti 
sa zvrtla reč aj na recepty na vianočné 
pečivo, ktoré priniesli na slávnostný 
stôl. Každej z prítomných určite dobre 
padlo aspoň na chvíľu sa odpútať od 

denných starostí a predvianočného 
zhonu. Spoločne si zaželali príjemné 
sviatky a úspešné vykročenie do no-
vého roku. Rozchádzali sa vysmiate a 
spokojné.

Text a snímky: M. Babuková                          

 Krv je nenahraditeľný liek, ktorý 
sa dá získať len vďaka dobrovoľným 
darcom krvi. Ako ocenenie za ich hu-
mánnu činnosť sa uskutočnilo v utorok 
27. novembra v obradnej miestnosti 
MsÚ v Dubnici nad Váhom slávnostné 
odovzdávanie plakiet MUDr. J. Jan-
ského.
 Toto pekné podujatie zorganizo-
valo vedenie mesta Dubnica n/V, No-
vej Dubnice, Slovenský Červený kríž 
(SČK) - územný spolok v Považskej 
Bystrici a Všeobecná zdravotná pois-
ťovňa. Darcovia krvi prevzali ocenenia 
z rúk primátora Dubnice n/V Ing. J. 
Gašparíka, primátora Novej Dubnice 

Ing. P. Marušinca, riaditeľky Územné-
ho spolku SČK v Považskej Bystrici P. 
Markovičovej, za Najvyššiu radu SČK
Bratislava im odovzdal ocenenie 
MUDr. L. Švejda, CSc, za Všeobecnú 
zdravotnú poisťovňu Ing. M. Tomčíko-
vá a Ing. D. Váňová. Celkove prevza-
lo ocenenie 71 dobrovoľných darcov 
krvi. Z Novej Dubnice získali traja zla-
tú plaketu MUDr. J. Janského, štyria 
striebornú a pätnásti bronzovú. Primá-
tori Dubnice n/V a Novej Dubnice vo 
svojich príhovoroch vyzdvihli význam 
darcovstva krvi a poďakovali prítom-
ným za humánnu činnosť, ktorou pri-
spievajú k záchrane ľudských životov.  

Združenie pre deti s mentálnym postihnutím každo-
ročne pripravuje pre svojich členov mikulášske po-
sedenie.

Deti z CVČ -krúžok Slnečnice dostali za pekný program od Mikuláša 
sladký darček. Zvečnili sa s ním na fotografi i.

 Primátor Novej Dubnice Ing. Peter Marušinec
okrem iného povedal: „Cením si vašu obetavosť a 
ochotu s akou pristupujete k pravidelnému darovaniu 
krvi. Vašou najdôležitejšou odmenou je dobrý pocit 
z toho, že práve vaša krv, ktorej ste sa dobrovoľne 
zriekli, prinavráti niekoho späť k životu. Nikto z nás 
nevie povedať, kedy bude on, alebo niekto z jeho 
blízkych potrebovať pomoc. Nie všetci zdraví ľudia sú 
ochotní poskytnúť túto životodarnú tekutinu tým, ktorí 
ju potrebujú. Vy patríte k tým, ktorí sú príkladom pre 
svojich spolupracovníkov i spoluobčanov. Práve v tom 
je veľkosť vašich činov. V každej kvapke krvi je kúsok
vášho života“. Z pohľadu lekára poďakoval darcom 
krvi MUDr. L. Švejda, CSc., okrem iného zdôraznil, 
že bez ich solidarity by nemocnice neboli schopné 
poskytnúť transfúziu krvi ľuďom, ktorí ju potrebujú 
počas väčších operácií, po tragických nehodách, pri 
komplikovaných pôrodoch, alebo ďalších závažných 
ochoreniach. 
 Poďakoval im v mene zdravotníkov i všetkých 
pacientov, ktorým pomohli prinavrátiť zdravie. Slová 
vďaky pridala za všeobecnú zdravotnú poisťovňu aj 
Ing. D. Váňová. Zaželala všetkým, aby im ľudskosť v 
srdci nevymizla, aby aj naďalej mali chuť rozdávať sa 
a darovať kus svojho JA. 
Ocenenia prevzali aj títo obyvatelia Novej Dubnice: 
Zlatú plaketu MUDr. J. Jánskeho získali: Štefan 
Cucík, Michal Mikulík a Peter Vojsovič.
Striebornú plaketu obdržali: Lukáš Bložen, Mário 
Tlapák, Michaela Mikulášová a Ing. Janka Miku-
šovičová.
Bronzové plakety získali: Vladimír Kováčik, Pavol 
Štefi na, Ing. Branislav Bezdeda, Jozef Matejčík, 
Anna Neupaverová, Eva Slaninová, Ing. Ivan Šči-
bravý, Michal Staňo, Peter Slanina Tomáš Matlo-
vič, Mgr. Peter Ronec, Mária Smetanová, Marcel 
Filip, Peter Ondrejík a Martin Nevidzan.
 Po ocenení sa všetci dobrovoľní darcovia zapísa-
li do pamätnej knihy mesta Dubnica n/V.

Text a snímky: M. Babuková



 Nedávne zábery hubárskych úlovkov v televízii aj v 
tomto chladnom predvianočnom období ma inšpirovalo k 
rozhovoru s predsedom základnej organizácie Slovenskej 
mykologickej spoločnosti pri SAV v Novej Dubnici Milanom 
SLIVOM. Vypočuli sme si zopár zaujímavostí, s ktorými sa 
chceme s čitateľmi našich mestských novín podeliť. 
Aká je vaša spolupráca, okrem pozície predsedu orga-
nizácie v našom meste, so Slovenskou mykologickou 
spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied, ktorej ste 
členom?
 Spolupracujem s poprednými mykológmi ako napr. s Dr. 
Ladislavom Hagarom a Dr. Ivonou Kautmanovou. Tiež do-
dávam vzorky do herbára Slovenského národného múzea, 
ale aj aktívne pomáham pri organizovaní celoslovenskej vý-
stavy húb v Bratislave.

Získať také hlboké vedomosti z tejto oblasti určite ne-
bolo krátkodobou záležitosťou. Kam až siahajú korene 
vašej hubárskej zberateľskej vášne? 
 Moja hubárska vášeň siaha do prvej polovice päťdesia-
tych rokov minulého storočia, keď huby boli ako sa ľudovo
hovorí mäsom chudobných. V niektorých rodinách bolo 
tomu doslova tak. 
Čím sa zaoberá základná organizácia Mykologickej spo-
ločnosti pri SAV v Novej Dubnici?
 V programe máme rozširovanie vedomostí z ríše húb, 
zriadenie bezplatnej hubárskej poradne a pre spoločenské 
organizácie ako aj pre širokú verejnosť organizujeme pred-
nášky o hubách všeobecne, ale aj o liečivých hubách. Záleží 
na záujme organizácií, ale aj obyvateľov všeobecne. 
Že vraj niektoré huby pôsobia na niektoré choroby ako 
liek?
 Áno. Niektoré huby, a je ich veľmi veľa, pôsobia naozaj 
liečivo na ľudský organizmus. Najväčšej pozornosti vedcov 
na celom svete sa teší Lesklokorovka červenohnedá - Gano-
derma lucidum. Jej germánium je štyri až šesťkrát silnejšie 
ako v známom ženšenovom korení. V ľudskom tele pôsobí 
ako senzor, chorobu vyhľadá a lieči. Pomáha pacientom pri 
onkologických chorobách, upravuje krvný tlak, cholesterol a 
ešte veľa ďalších ochorení. V čínskom ľudovom liečiteľstve 
je nazývaná ako „Tráva ríše nebies“. Ďalej je to Koralovec 
ježovitý, morské riasy, spirulina a iné. 
Už je chladné predvianočné obdobie a huby ešte rastú... 
Chodíte na ne aj teraz?
 Huby rastú po celý rok, nemusia to byť však iba tie jed-
lé. Cez zimné obdobie rastie jedlá vianočná huba Plamienka 
zimná, ktorá pomáha pri liečbe cukrovky. Rastie od októbra 
do februára a v priebehu miernej zimy rastie v bohatých tr-
soch. V tieto dni sa teším na zber a jej bohatému výskytu.

-gaj-             

 Slovenské správne centrum Detskej 
organizácie Fénix o.z. udelilo nášmu mestu 
ocenenie FEDOR 2011 - FEnixácky DO-
brovoľník Roka za rok 2011. Nová Dubnica 
získala toto ocenenie za podporu Fénixá-
kov, a to na návrh vedenia Územnej organi-
zácie Fénix v našom meste. Cenu prevzal 
priamo primátor Ing. Peter Marušinec na 
slávnosti v Oščadnici 30. novembra. Naše 
poďakovanie tiež patrí všetkým zamestnan-
com mestského úradu, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom s územnou organizáciou Fénix 
spolupracujú a napomáhajú zmysluplne 
riešiť voľný čas detí a občanov nášho mes-
ta a blízkeho okolia.
 Ocenenie Pierko pomoci udelili našej 
Základnej škole Janka Kráľa, za výbornú
spoluprácu pri organizovaní podujatí.
Osobne ho prevzal riaditeľ školy Mgr. Mar-
tin Staňo. 
 Za všetkých našich členov, vedúcich 
záujmových kolektívov a dobrovoľníkov:
„ĎAKUJEME VÁM!“

Miroslav Zavacký

 Všetkým manželským párom, ktoré si 
chcú obnoviť, zlepšiť alebo ozdraviť svoj 
vzťah, bol určený kurz Manželské večery.
Už po druhýkrát sme ho organizovali v 
našom meste. Spolu osem stretnutí sa 
uskutočnilo vždy v nedeľu podvečer od 23. 
septembra do 11. novembra v príjemnom 
prostredí Domu kultúry v Kolačíne. Počas 

prednášky i po nej mali manželia možnosť 
rozprávať sa o téme večera. Kurz organi-
zujú štyri manželské páry v spolupráci s 
Farským úradom v Novej Dubnici. Touto 
cestou ďakujeme primátorovi Ing. Petrovi 
Marušincovi, ktorý ochotne a bezplatne po-
skytol priestory pre tento účel. Manželské 
večery sú dobrým vkladom do partnerské-

ho života, ktorý je vystavený mnohým skúš-
kam tejto doby. Tieto stretnutia sú veľmi 
užitočnou ponukou, pretože napomáhajú 
získať a osvojiť si dôležité návyky pre pl-
nohodnotný vzťah. Veríme, že aj tento kurz 
bude, tak ako minulý rok, dobrou investíciou
pre naše rodiny.

organizátori podujatia

17. - 24.12. (pondelok - pondelok)
Mierové námestie 15:00 - 18:00

ŽIVÝ BETLEHEM 
Betlehemská maštaľka so živými ovečkami,

vianočným stromčekom a tým pravým čarom blížiacich sa sviatkov. 
Organizátor: odd. kultúry MsÚ

19.12. (streda) Mierové námestie 12:00 - 17:00
VIANOČNÉ TRHY 

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Vianoc. 
Rozžiarené námestie so stromčekom, živý Betlehem,
originálne výrobky remeselníkov a žiakov našich škôl,

občerstvenie  na zahriatie. 
Organizuje: odd. kultúry MsÚ 

23. 12. (nedeľa) kino Panorex 16:00 
VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA

A MAŽORETIEK MESTA
Bez tohto zážitku si príchod Vianoc nevie predstaviť takmer nikto 
z kultúrnej obce Novej Dubnice. Slávnostné vystúpenie orchestra, 
všetky kategórie mažoretiek a dojímavá atmosféra aj vďaka záve-

rečným koledám a prskavkám. 
Organizuje: Dychový orchester a mažoretky odd. kultúry MsÚ 

24. 12. (pondelok) Mierové námestie 13:00 - 15:00
VIANOČNÁ KAPUSTNICA 

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

radostných sviatkov. Veríme, že pri tónoch obľúbených kolied
zažijete pravú atmosféru lásky, radosti a pokoja. 

Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ, Boží šramot

26. 12. (streda) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
ŠTEFANSKÝ KONCERT LAUGARICIO QUARTET
Sláčikové kvarteto Laugaricio Quartet sa opäť predvedie

vo veľkom štýle na svojom pravidelnom štefanskom vystúpení. 
Organizuje: Laugaricio Quartet, odd. kultúry a športu MsÚ

26.12. (streda) Dom športu 13:00 žiaci, 16:00 dospelí
VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ

NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV
XIV. ročník pravidelného vianočného stolnotenisového turnaja

Organizátor: Mestský klub stolného tenisu N. Dubnica,
Mesto Nová Dubnica

26.12. (streda) 11:00 - 13:00
ŠTEFANSKÉ STRETNUTIE V KYŠKÁCH 

Spoločný odchod spred kultúrneho domu  o 9.30 hod.
Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

30.12. (nedeľa) Kostol sv. Jozefa, robotníka 15:00
KONCERT MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU

NOVÁ DUBNICA
Organizuje: Miešaný spevácky zbor, odd. kultúry a športu MsÚ

31. 12. (pondelok) Mierové námestie 22:00 - 02:00
SILVESTER 

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka Števovi Hruštincovi
a Jurajovi Chlebanovi, skupine Antológia, DJovi Števovi

a ofi ciálnemu programu. 
Organizuje: odd. kultúry a športu MsÚ

6.1. (nedeľa) 
TROJKRÁĽOVÝ VÝSTUP NA MARKOVICU

Spoločný odchod spred kultúrneho domu  o 9.30 hod.
Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

6.1., 11. a 12. 1.  (nedeľa, piatok, sobota) kino Panorex 19:00
BOŽÍ ŠRAMOT & THE GOSPEL FAMILY

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty
domácich hudobných telies pod vedením Juraja Horta.

Kultúrny rok 2013 bude opäť začínať jedným z najobľúbenejších
a najnavštevovanejších podujatí celého roka. 

VSTUPENKY budú v predpredaji od 3. 12. v cene 2 eurá
- odd. kultúry MsÚ. 

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch
a na www.novadubnica.eu.

 Na slávnostnom stretnutí boli novodubnickí a dubnickí matičiari, prišli 
medzi nás aj niektorí z ocenených v minulých rokoch a príjemné hudobné 
vystúpenie pripravila Mgr. Olinka Šebeňová so žiačkami umeleckej školy Pa-
trícou Žufovou a Radmilou Körösiovou. 

 Po slávnostnej časti sme sa v družnej debate dozvedeli veľa zaujímavé-
ho zo života našich osobností, porozprávali a pospomínali sme. Na takýchto 
neformálnych stretnutiach obyčajne vznikajú neobyčajne skvelé nápady, a 
tak sa tešíme na ich zrealizovanie. 
 MO Matice slovenskej ďakuje všetkým, ktorí pomáhajú pri zbierkotvor-
nej činnosti a zároveň týmto oslovuje všetkých čitateľov, aby ponúkli tipy na 
zaujímavých ľudí zo svojho okolia. Návrhy môžete poskytnúť v oddelení kul-
túry a športu mestského úradu. Radi rozšírime náš projekt o ďalších a tešíme 
sa zo skutočnosti, že naše krásne mesto žije životom originality a jedineč-
nosti aj cez naše osobnosti. 

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO Matice slovenskej

Odovzdávanie ocenení moderoval skúsený Patrik Herman. V programe vystúpil 
tiež bývalý Superstarista Peter Bažík. 



 Nie je to tak dávno, čo sa do-
brovoľníci po celom Slovensku 
púšťali do aktivít takmer každého 
druhu v rámci kampane 72 hodín 
bez kompromisu. Výsledkom je 
krajšie a kultúrnejšie okolie, usmia-
ti ľudia a veľmi veľa pozitívnych 
vedľajších účinkov. Už roky sa o 
to isté snažia aj členovia Mestské-
ho hasičského zboru - dobrovoľní 
hasiči z Kolačína.
 Tí sa po hodových zábavách 
pustili do údržby požiarnej zbroj-
nice, ktorá pozostávala z dvoch 
častí. Najprv sa budova a betóno-
vé plochy okolo nej vyčistili vyso-
kotlakovým čističom a všetko sa 
nechalo vysušiť. O týždeň neskôr 
sa zorganizovala brigáda, do kto-
rej sa zapojili muži aj ženy. Muži 
sa pustili do opráv izolácie plo-
chej strechy zbrojnice a násled-
ne ju natreli špeciálnou izolačnou 
farbou. Nový vzhľad získalo aj 
oplotenie, vstupné brány garáží a 
ostatné plochy. Ženy sa postarali 
o vnútorné priestory budovy, ktoré 
už po niekoľkých hodinách prí-

jemne rozvoniavali spolu s výbor-
ným kotlíkovým gulášom, ktorý 
pre brigádnikov pripravila Marti-
na Lehocká, pravá ruka veliteľa 
MHZ. Na budúci rok čaká hasi-
čov úprava a nátery fasády spolu 
so stožiarom a budova bude ako 

nová . Touto cestou sa chcem po-
ďakovať všetkým, ktorí sa na bri-
gáde aktívne podieľali a prispeli k 
novému vzhľadu požiarnej zbroj-
nice a jej okolia.

Jozef Lehocký
veliteľ MHZ

Knižnica počas VianocKnižnica počas Vianoc

27.12.2012 (štvrtok) 9:00 - 15:0027.12.2012 (štvrtok) 9:00 - 15:00
28.12.2012 (piatok)   9:00 - 15:0028.12.2012 (piatok)   9:00 - 15:00
31.12.2012 (pondelok) zatvorené31.12.2012 (pondelok) zatvorené



Ustlal si rovno vo vchode
Cestu domov z miestneho pohostinstva ne-
zvládol jeden náš spoluobčan 16. novem-
bra. Po odomknutí vchodových dverí si mys-
lel, že je už priamo vo svojom byte. Vyzul sa 
a ľahol si na podlahu pod poštové schrán-
ky vo viere, že sa ukladá do svojej poste-
le. Keď ruch okolo neho neustával a okolo 
neho neustále chodili ľudia, všetkým začal 
oplzlo nadávať a vyhadzovať ich zo „svojho 
bytu.“ Toto nepríjemné divadlo pre obyva-
teľov domu ukončila privolaná hliadka, kto-
rá podguráženého muža doslova odniesla 
z chodby do bytu. Za spáchaný priestupok 
voči verejnému poriadku mu uložila blokovú 
pokutu.

Potrebu vykonal na námestí
Ďalší prípad si pre zmenu urobil verejnú toa-
letu priamo na Mierovom námestí. V popo-
ludňajších hodinách 23. novembra spozo-
rovala hliadka neznámeho muža, ktorý si zo 
stĺpa na Mierovom námestí urobil súkromné 
WC. Z tela muža sa pýtal von skonzumo-
vaný alkohol, a tak si I.M. z Trenčína vybral 
priamo najbližší stĺp, pri ktorom stál. Znečis-
tenie verejného priestranstva a budenie ve-
rejného pohoršenia mestská polícia riešila 
podľa priestupkového zákona. 

Nepovolená skládka
A do tretice zneužitie verejného priestranstva 
na súkromný účel. Tento raz na odloženie 
množstva nepotrebných vecí. Hliadka 28. 
novembra odhalila čiernu skládku bytové-
ho odpadu pri kontajneroch na Ul. J. Kráľa. 

Keďže skládka tu vyrástla mimo ohláseného 
termínu zvozu odpadu, pôvodca sa dopustil 
priestupku a musel skládku odstrániť. 

Novodubnickí „sťahováci“
Betónovú lavičku sa rozhodli presťahovať 
dva ja mladíci posilnení alkoholom v noci 
9. novembra. T.M. a Č.M. z Novej Dubnice 
niesli lavičku z okolia súkromnej základnej 
školy smerom do centra mesta. Na základe 
telefonického oznámenia ich však vypátrala 
hliadka mestskej polície na Ulici J. Kráľa za 
domami č. 364 a 365. Keď ju zahliadli naši 
dvaja „Goliáši“, chceli sa dať na útek, ale 
značne im v tom bránil skonzumovaný alko-
hol a najmä sila, ktorú vynaložili na prenos 
lavičky. Najväčším trestom pre oboch „sťa-
hovákov“  nebola uložená bloková pokuta 
za priestupok voči verejnému poriadku, ale 
odpratanie betónovej lavičky na pôvodné 
miesto.

Novembroví tuláci
November akosi viac lákal do ulíc našich 
dobrodružných psích miláčikov, mestská po-
lícia totiž zaznamenala väčší počet zatúla-
ných psov. Podarilo sa jej odchytiť troch 
zatúlaných psíkov a vypátrať ich majiteľov. 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová 
Dubnica 15/2008 presne určuje práva a po-
vinnosti majiteľov psov. Jeho dodržiavaním  
majitelia psov predídu mnohým problémom, 
ktoré spôsobia ich štvornohí miláčikovia bez 
dozoru.

Bc. Róbert Brezina,
zástupca náčelníka MsP, -mk-

 Hoci sú dni čoraz kratšie a chladnejšie, členovia Klubu slovenských turistov Kolačín nepoľavujú 
vo svojej činnosti. 17. novembra sa zúčastnili stretnutia turistov Trenčianskeho kraja na Inoveckej 
chate. Tu si z rúk krajského predsedu vyzdvihol ocenenie Michal Hál za prácu v prospech klubu v 
tomto roku a Martin Hudcovský za zisk titulu Majster SR v pretekoch turistickej zdatnosti. 
 KST Kolačín boli adresované i slová uznania za prácu s mládežou a celkovú aktivitu v rámci 
Trenčianskeho kraja. Napriek hmle vystúpili naši turisti aj na Inovec a vychutnávali si krásu jesennej 
prírody, kým ju neprikryje snehová perina.
 Počas sviatočných dní vás všetkých turisti i futbalisti pozývajú na tradičné Štefanské stretnutie pri 
varenom víne v Kyškách 26. decembra v čase od 11. do 13. hodiny. Pre tých, ktorí nevedia, ako sa 
do Kyšiek dostať, bude spoločný odchod spred kultúrneho domu o 9.30 hod.
 Obľúbeným podujatím je i Trojkráľový výstup na Markovicu, ktorý organizujú turisti 6. januára 
2013. Zraz bude opäť pred Kultúrnym domom v Kolačíne o 9.30 hod.
Všetci ste srdečne vítaní. Tešia sa na vás turisti z Kolačína.

-sk-

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
-----------------------------------------------------------------------------------------



 Slovenský bedminton ešte nemal taký talent, 
akým je Novodubničan, osemnásťročný MATEJ 
HLINIČAN. Patrí medzi absolútnu európsku junior-
skú špičku a medzi širšiu svetovú v tomto športe. 
Momentálne trénuje v zahraničí. Využili sme jeho 
krátky pobyt doma v Novej Dubnici medzi dvomi 
medzinárodnými turnajmi, v Dubnici nad Váhom 
a v Čechách. Boli sme radi, že napriek nabitému 
športovému, študijnému i tréningovému programu 
si počas tých pár dní ochotne našiel čas aj na nás, 
aby nám poskytol pre Novodubnické zvesti zaují-
mavý rozhovor. A veru bolo o čom. Pretože bol roz-
siahly, vyberáme z neho tie najpodstatnejšie časti. 
Ešte než som položila prvú otázku, rada by som 
uviedla niekoľko faktov z jeho doterajších športo-
vých úspechov.

 Je deväťnásobným majstrom Slovenska vo 
dvojhre juniorov, mnohonásobný majster Sloven-
ska v juniorskej štvorhre a mixe, ako prvý Slovák 
v histórii, ktorý triumfoval na juniorskom okruhu 
Europe Junior Circuit, zvíťazil vo dvojhre na VIC-
TOR Slovak Junior International 2011, je víťazom 
dvojhry na Spanish Junior Internacional 2012, 
vybojoval druhé miesto na Czech Junior Interna-
cional 2011 a na Polish Junior International 2012, 
tretie miesto na Portugal Junior International 
2011. Vo svetovom rebríčku juniorov bol najlep-
šie na historickej štvrtej priečke. Tento veľký slo-
venský talent je členom domáceho klubu M-Sport 
Trenčín a bedmintonovú ligu hráva za francúzsky 
Mulhouse Red Stars. V súčasnosti trénuje v špor-
tovej akadémii International Badminton Academy 
v dánskej Kodani. Charakterizuje sa ako útočný 
hráč, ktorý má rád hru na kurte pod kontrolou.
 
Kam až siahajú vaše bedmintonové začiatky? 
 Ako malý chlapec som sa venoval futbalu. S 
bedmintonom som začal až tak v ôsmich rokoch. 
Vtedy som ešte hrával futbal. Raz prišiel otec do-
mov s tým, že v Trenčíne otvorili novú športovú 
halu, kde sa hráva bedminton, či by som to ne-
šiel skúsiť. Išli sme si teda zahrať celá rodina. 
Do klubu hľadali malé deti. Prišiel za mnou maji-
teľ haly a oslovil ma, že nech si to prídem vyskú-
šať. V klube som sa po pár tréningoch dostal do 
popredia, aj keď som patril medzi najmenších. O 

dva roky som začal vyhrávať majstrovstvá Slo-
venska, tak som medzitým s futbalom skončil. 
Mal som jedenásť rokov a už som bol na turnajoch 
v Slovinsku a Chorvátsku. Vôbec neľutujem, že 
som si vybral bedminton. Veď ani nemám prečo. 
Je síce pravda, že keď je futbalista dobrý, má pe-
niaze, a v bedmintone to tak nemusí byť, ale práve 
tento šport mi dal väčšie možnosti ísť do sveta. A 
potom rád sa spolieham sám na seba, teda viac mi 
vyhovuje individuálny šport. Hral som už takmer vo 
všetkých štátoch Európy aj v Indonézii.
Odvážnym šťastie praje. To možno povedať aj o 

vás. Ste prvý športový talent, ktorý zaujal tvor-
cov projektu podpory nádejných mladých špor-
tovcov pod názvom STARS for STARS. Tí vás za-
radili do tohto projektu. Ako ste sa tam dostali?
 Časom som výkonnosťou prerástol hranice 
Slovenska a preto som hľadal nové výzvy. Cítil 
som, že keď chcem napredovať, musím ísť do 

zahraničia. Chcel som sa dostať do Dánska, ktoré 
je v bedmintone svetovou veľmocou. Vedel som, 
že peniaze na prípravu v tejto krajine nebude ľah-
ké zohnať a preto som hľadal rôzne možnosti. 
Tatino si na ceste do Bratislavy všimol billboard, 
ktorý informoval o Stars for Stars, a povedal mi, 
aby som to vyskúšal. Napísal som profesionálny 
e-mail, ktorý by niečím zaujal, spísal som všet-
ky moje výsledky a úspechy. Reakcia bola pozi-
tívna. V Novej Dubnici som sa prvýkrát stretol s 
autorom projektu R. Šmotlákom. Bolo to asi v 
máji t.r.. Tam sa datuje začiatok našej spoluprá-
ce. Vďaka môjmu zaradeniu do tohto projektu 
som konečne mohol do zahraničia vycestovať. 
Od augusta hrám a zdokonaľujem sa v kodan-
skej medzinárodnej bedmintonovej akadémii a mô-
žem využívať jej výhody. Veľmi ma to potešilo a 
najmä zachránilo. 
 
Aké sú tam podmienky?
 Vynikajúce. Nebyť tejto možnosti môžem po-
vedať, že rok na Slovensku by som už „nepre-
žil“, pretože Európa by mi úplne odskočila. Je to 
stredisko vybavené nielen výbornými trénermi, 
športovými podmienkami, ale aj relaxačným cen-
trom, či je to fínska sauna, posilňovňa alebo well-
ness, ktoré môžem využívať. Vďaka sponzorom a 
projektu Stars for Stars som mohol podpísať kon-
trakt na celý rok. 
 
V minulých dňoch ste absolvovali dva medzi-
národné turnaje. Jeden v Dubnici nad Váhom a 
druhý v Čechách. Ako sa vám darilo?
 V Dubnici nad Váhom na VICTOR Slovak 
Junior 2012 bola vynikajúca atmosféra. Aj touto 
cestou by som sa chcel poďakovať za podporu 
fanúšikov. Chcel som tu obhájiť minuloročný titul 
majstra Slovenska. Spomedzi 64 hráčov z ôs-
mich štátov som sa dostal do štvrťfi nále, kde som 
súperovi podľahol. Možno ma mrzí práve to, že 
som nedokázal uniesť ten tlak v domácom pro-
stredí a pred toľkými fanúšikmi podať svoj najlep-
ší výkon. Na poslednom tohtoročnom turnaji ju-
niorov v českej Orlovej, som chcel zložiť reparát, 
napraviť si chuť a ísť do bojov o medaily. Nevyšlo 
to. Prvými kolami som prešiel ľahko, bola to pre 
mňa povinnosť. Prebojoval som sa do semifi nále, 
kde som podľahol momentálne najlepšie hrajúce-
mu chorvátske mu bedmintonistovi Spoljarecovi 
11:21, 19:21. Napriek tomu si z turnaja odnášam 
pozitívne dojmy. Stále však nie som s mojou hrou 
spokojný. Uvedomujem si, že nie vždy sa dá vy-
hrávať, najmä keď aplikujem do mojej hry nové 
prvky.

 
Veľa cestujete a vlastne teraz aj dlhodobo pô-
sobíte v zahraničí. Viem, že navštevujete Gym-
názium v Dubnici nad Váhom. Ako sa dá skĺ-
biť aktívny šport so školskými povinnosťami?
 Musím povedať, že v škole mi vychádzajú 
mimoriadne v ústrety. Mám individuálny študijný 
plán a vždy, keď som na Slovensku, robím testy z 
rôznych predmetov priamo v škole. Aj teraz, tých 
pár dní, čo som bol doma medzi dvomi turnajmi, 
som využil na to, aby som školu navštívil a odo-
vzdal potrebné práce. Budúci rok maturujem, tak 
to bude zložitejšie. Ale z Kodane sa po roku vrá-
tim práve nejako cez prázdniny a tak budem mať 
aj viac času na učenie. Zatiaľ to však absolvujem 
bez problémov, čomu môžem vďačiť nielen vede-
niu školy, ale aj všetkým učiteľom. 
 
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
 Držím sa kréda - radšej menšie ciele a väč-
šie skutky. Tak je to aj s mojimi plánmi. Stále nie 
som so svojou hrou spokojný, a tak mám čo ro-
biť. Ale bedminton ma veľmi baví, tak mi nerobí 
problém pri tvrdých tréningoch na kurtoch stráviť 
more času. Mojím veľkým snom je prebojovať sa 
na olympiádu v Riu v roku 2016. K tomu je zame-
rané celé moje snaženie.

Zhovárala sa Jarmila Gašparová

 Začiatku halovej súťaže každoroč-
ne predchádza Dunajský pohár. Je to 
tradičný medzinárodný halový turnaj 
v pozemnom hokeji a náš klub HKM 
Nová Dubnica sa naň nominoval ako 
halový majster Slovenskej republiky v 
uplynulej sezóne. 
 Tento rok turnaj hostilo maďarské 
mesto Fadd počas víkendu 3. a 4. no-
vembra. Ženám sa podarilo dosiahnuť 
mimoriadny úspech, keď bez straty 
jediného bodu získali zaslúžene prvé 
miesto. Nová Dubnica nedala súper-
kám žiadnu šancu. V zápasoch sa pre-
zentovali taktickou hrou a predviedli 

množstvo presvedčivých koncoviek, 
na ktoré sa zamerali v príprave na tur-
naj. Svedčí o tom vysoké skóre v jed-
notlivých zápasoch: maďarské tímy 
SZLG DSE a AHC sme zdolali pome-
rom 11: 0 a 12:1. Slovinského súpera 
M.Toplice sme pokorili 3:1 a nad výbe-
rom Slovensko21 sme vyhrali 5:1. Naj-
lepšou strelkyňou celého turnaja 
sa stala naša Zuzana Strapková (12 
gólov). Skvelo si počínala aj obrana 
na čele s výbornou brankárkou Ve-
ronikou Veselou, a tak sme za celý 
víkend lovili loptu v domácej sieti 
iba trikrát! 

 Úspechom je aj umiestnenie slo-
venských ženských reprezentantiek 
do 21 rokov, ktoré skončili na peknom 
3. mieste a medzi ktoré patria aj dve 
hráčky HKM Nová Dubnica Michaela 
Janíková a Kristína Halasová. Tie sa 
spolu s brankárkou Veselou zúčast-
nia na konci januára Majstrovstiev 
Európy do 21 rokov v Bratislave.
 Ženám srdečne blahoželáme a 
želáme ďalšiu úspešnú halovú sezónu 
ukončenú titulom majstra Slovenska.

Adriana Reseková
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 Už štvrtýkrát sme organizovali me-
dzinárodný turnaj v pozemnom hokeji 
dievčat Memoriál J. Groma. V prvej ka-
tegórii (ročník narodenia 1998 a mlad-
šie) sme si 17. novembra merali sily s 
jedným českým a jedným poľským tí-
mom, keďže ďalší klub od našich suse-
dov spoza rieky Moravy a jeden bielo-
ruský účastník sa nám odhlásil. Druhú 
kategóriu (ročník narodenia 2000 a 
mladšie) sme zaplnili tromi účastníkmi 
z Poľska, dvomi z Česka a našimi diev-
čatami. 
 Súťažili sme po celý deň a všetci 
účastníci dokazovali, že vedia hrať a 
majú naozaj radi tento pekný šport. Po-
čas obeda sa v exhibičnom zápase 
predviedli najmladší účastníci - detičky 
od štyroch do sedem rokov. Obrovskú 
dávku bojovnosti im mohli závidieť aj 
ligoví hráči. 
 Náš klub HC Nová Dubnica vyhral 
všetky predné ocenenia. V prvej kate-

górii sme získali prvé a druhé miesto a v 
druhej kategórii sme dominovali. Ďaku-
jeme primátorovi Ing. P. Marušincovi, 
ktorý na záver udeľoval ceny, všetkým 
rodičom a sponzorom, ktorí sa pričinili, 
že sa tento vydarený turnaj mohol opäť 
uskutočniť. A v neposlednom rade ďa-
kujeme dievčatám za výbornú repre-
zentáciu a gratulujeme k víťazstvám!

Družstvo dievčat - ročník 1998 a 
mladšie: Nikolka Gunárová, Natálka
Gunárová, Katka Drestová, Peťa 
Podhradská, Kika Janošková, Mag-
da Ščibravá, Evka Balažovjechová, 
Evka Danišová. 
Družstvo dievčat - ročník 2000 a mlad-
šie: Katka Uherková, Sima Potočko-
vá, Klárka Šajbenová, Zojka Šajbeno-
vá, Betka Kubaščíková, Nika Gajdo-
šová, Denisa Tadlánková. 

Jana Uherková

 Zima je za dverami, a preto sa museli 
urýchliť aj práce na nových futbalových 
šatniach. Ak ste náhodou išli okolo, určite 
neuniklo vašej pozornosti, že už  sú hoto-
vé základy na mieste pôvodných unimo-
buniek, ktoré boli dočasne preložené. Do-
šlo k uloženiu rozvodov kanalizácie a kari 
sietí. Predĺžili sa prípojky vody a elektri-
ny. Od ostatného vydania novín sa teda 

urobilo veľa. Zásluhu na tom majú hlavne 
chlapi, ktorí nezištne priložili ruku k die-
lu, ale poďakovať sa chceme aj Ing. Já-
novi Krumpolcovi, vedúcemu oddelenia 
výstavby mestského úradu za prístup pri 
dodávke materiálu. Veríme, že počasie 
nám bude priať a do Vianoc stihneme aj 
hrubú stavbu.

Jaroslav Tlapák


