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Nové vedenie mesta nastúpilo medzi sviatkami.
K ustanovujúcemu zasadnutiu

mestského zastupiteľstva sa vrátime na str. 2. 

Nechýbal hrajúci vianočný stromček, živý Betlehem s ovečkami
a želania šťastného nového roka pod silvestrovským ohňostrojom. 

Viac na str. 4, 6 a 7. 

Stolní tenisti zorganizovali turnaj neregistrovaných,
turisti vybehli na Kyšky a Markovicu.

Čítajte na športových stranách 11 a 12. 

Pred dvomi rokmi sme vybudovali políciám spoločné sídlo,
Obvodné oddelenie PZ SR Nová Dubnica

je však už minulosťou. Ako ďalej?
Dozviete sa na str. 3.  



 Presne mesiac po komunálnych voľbách sa nové vedenie mesta ujalo 
vlády. Insígnie ako symbolické žezlo odovzdal Ing. Ján Šušaník svojmu 
nástupcovi Ing. Petrovi Marušincovi v kine Panorex 27. decembra.

Víťazi volieb zložili sľub

 Rekapitulácii výsledkov volieb do orgánov samosprávy mesta patril 
úvod ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zhrnul ich 
predseda mestskej volebnej komisie Ing. Zoltán Stopiak. Onedlho už no-
vozvolený primátor Ing. Peter Marušinec zložil zákonom stanovený sľub. 
Po ňom sa oficiálne svojej funkcie ujalo aj 15 poslancov mestského zastu-
piteľstva: MUDr. Mária Augustínová, Marta Babuková, Bc. Štefan Cucík, 
Mgr. Michal Doman, JUDr. Miroslav Holba, Ing. Juraj Hort, PaedDr. Soňa 
Kačíková, Ing. Jaroslav Kusý, Ing. Peter Lendel, Bc. Jaroslav Marušinec, 
Ing. Marián Medera, Ing. Pavel Ondrejička, Bc. Pavol Pažítka, Ing. Mgr. 
Margita Urbanová, Mgr. Tomáš Zemko. 

Volili „vrchných komisárov“

 Čerstvo zvolené mestské zastupiteľstvo odobrilo menovanie Ing. Pe-
tra Lendela za poslanca zodpovedného za zvolávanie zasadnutí zastupi-
teľstva, ak by tak neurobil primátor. Zárukou kontinuity vývoja mesta bolo 
vytvorenie ďalších orgánov samosprávy - zostala mestská rada, zachovali 
sa odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve a výbor mestskej časti 
Kolačín. Za členov mestskej rady poslanci zvolili J. Horta, M. Holbu, Š. 
Cucíka a P. Pažítku.

 Pätnástka zástupcov Novodubničanov zriadila odborné komisie pri 
mestskom zastupiteľstve a zvolila ich predsedov. Ostatných členov ko-
misií vám predstavíme v budúcom vydaní, pretože ich mená sa oficiálne 
dozvieme až na prvom tohtoročnom zasadnutí zastupiteľstva. 

KOMISIA     počet členov   predseda

finančná a majetková     5    Bc. Pavol Pažítka

výstavby, územného
plánovania a dopravy      7    Ing. Marián Medera

život. prostredia,
ekológie a verej. poriadku    5    Ing. Mária Proškovcová

kultúry       7    Ing. Juraj Hort

športu a mládeže    5    Mgr. Michal Doman

sociálna, zdravotná
a bytová      7    Ing. Jaroslav Kusý

školstva      5    Mgr. Tomáš Zemko

stratégie rozvoja mesta     5    JUDr. Miroslav Holba

Výbor mestskej časti
Kolačín       7    PaedDr. Soňa Kačíková

Kto bude sobášiť?
V treťom uznesení pätnástka reprezentantov mesta zvolila nových členov 
komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov: P. 
Lendela, P. Ondrejičku a M. Augustínovú, ktorá sa stala predsedníčkou 
komisie. Rovnako už poznáme mená piatich sobášiacich poslancov, ktorí 
budú vykonávať aj ďalšie občianske obrady: M. Holba, S. Kačíková, M. 
Babuková, M. Doman a J. Kusý. Na záver určilo zastupiteľstvo plat pri-
mátora, a to vo výške 1,45-násobku minimálneho platu prislúchajúceho 
primátorovi mesta zo zákona. Dozvedeli sme sa už aj to, že nový zástupca 
primátora bude svoju funkciu vykonávať na polovičný úväzok. 5. januára 
týmto postom primátor poveril Ing. Mariána Mederu.
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Váženými hosťami v publiku boli aj poslanci NR SR J. Baška a M. Košútová.



 Konzumentom celoplošných médií určite ne-
uniklo, že úvod nového roka priniesol zmeny v 
ochrane verejného poriadku. Všeobecne sa na 
pretras dostali najmä informácie o posilnení po-
čtu ochrancov zákona v lokalitách so zvýšenou 
kriminalitou. Zmeny ministerstva vnútra sa však 
výrazne dotkli aj nášho mesta. 

Dve desaťročia OO PZ Nová Dubnica
Bezpečnejšie a viac chránene sa Novodubniča-
nia začali cítiť v lete pred dvomi desaťročiami. 
1. júla 1991 tu zriadili Obvodné oddelenie Poli-
cajného zboru SR (ďalej OO PZ SR). Od tohto 
času činnosť zabezpečovalo 12 príslušníkov, 
ktorí sídlili v Slobodárni č. 23. Počas celých 20 
rokov fungovania sa nezmenil počet ochrancov 
zákona, iba lokalita a to len jedenkrát a napo-
sledy. Keď v roku 2008 hrozil odchod tejto poli-
cajnej zložky, mesto „štátnu“ a mestskú políciu 
presídlilo do jednej budovy. Zmiešané hliadky 
tvoril jeden mestský a jeden „štátny“ príslušník. 

Dôvody zrušenia
Práve „početné stavy policajtov OO PZ Nová 
Dubnica nepostačovali na to, aby bol zabezpe-
čený plnohodnotný výkon služby v služobnom 
obvode. Výkon služby bol zabezpečovaný 
zmiešanými hliadkami príslušníkov, pričom kaž-
dá policajná zložka mala iné právomoci a kom-
petencie,“ vysvetľuje hovorkyňa Krajského ria-

diteľstva PZ Trenčín Ela Antalová. Organizačné 
zmeny v policajnom zbore od 1. 1. 2011 posilnili 
okresné riaditeľstvá často aj príslušníkmi ob-
vodných oddelení. V Novej Dubnici to prinieslo 
likvidáciu celého oddelenia. 

Hliadky a doklady z Dubnice n/V
Aj napriek tomu by ste však mali v uliciach mes-
ta stretávať rovnaké tváre v rovnakých unifor-
mách. Polovica oddelenia sa organizačne pri-
členila k Dubnici nad Váhom, ostatní šiesti 
príslušníci tvoria trenčiansku pohotovostnú jed-
notku. Hovorkyňa KR PZ Trenčín Ela Antalová: 
„V meste Nová Dubnica bude zabezpečovaný 
výkon služby hliadkami OO PZ Dubnica n. Vá-
hom, kde došlo k navýšeniu počtu policajtov. 
Taktiež v prípade potreby bude výkon služby za-
bezpečovať novovzniknutá PMJ (pohotovostná 
motorizovaná jednotka) KR PZ Trenčín.“ V prí-
pade núdze môžete o pomoc požiadať mestskú 
políciu alebo OO PZ Dubnica nad Váhom, kto-
ré vyšle hliadku. Občiansky a vodičský preukaz 
alebo cestovný pas si môžete vybaviť na odde-
lení dokladov v Dubnici nad Váhom. 

Ušité horúcou ihlou sa zrejme bude korigovať
Tento model fungovania policajného zboru v 
našich končinách nastavili pomerne promptne 
- 28. decembra doručili rozkaz na krajské riadi-
teľstvo, 30. decembra dostalo oficiálne upove-

domenie o svojom zrušení OO PZ Nová Dub-
nica. Primátor Ing. Peter Marušinec zareagoval 
zvolaním urýchleného rokovania s riaditeľom 
KR PZ v Trenčíne plk. Mgr. Petrom Müllerom. 
Prisľúbil, že bezpečnostnú situáciu budú pra-
videlne vyhodnocovať a že je reálne zriadenie 
vysunutého pracoviska, kde by občania vybavi-
li potrebné nevyhnutnosti - napríklad doklady. 
Pracovisko by predbežne mohlo začať fungovať 
už vo februári. O všetkom sa samozrejme do-
zviete aj z Novodubnických zvestí. 
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ulice:
Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Družobná, Martina Kukučína, Gagarinova,
M. Gorkého, Svätoplukova, Májová, L. Svobodu, J. G. Tajovského, J. Kollára, Ľ. Štúra,
J. Jesenského, Partizánska, Ľudmily Podjavorinskej, A. Sládkoviča 

ulice: 
Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Jána Nerudu, Martina Benku,
Boženy Němcovej, Strážovská, Pod Bôrikom

Kolačín a časť IBV Miklovky

8. februára  8. marca

IBV Miklovky

10. februára  10. marca 

Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 7:00 h. pred váš dom 
k ceste tak, aby nebránili cestnej premávke. Namiesto nich dosta-
nete rovnaký počet prázdnych vriec. Ďakujeme, že sa zapojíte do 
systému separovaného zberu v našom meste a budete dodržiavať 
pravidlá „čo triediť, ako s tým nakladať a kedy von vykladať“ a pri-
speje tak k ochrane životného prostredia a čistoty v meste.

POZOR ZMENA!

Sládkovičova ulica bude zvážaná z technických dôvodov
na rozdiel od minulého roka v utorok. 

VÝVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU V KOLAČÍNE A IBV MIKLOVKY
Zvoz separovaného odpadu v miestnej časti Miklovky a Kolačín pre rok 2011 bude zabezpečovaný raz mesačne. Najbližšie termíny: 

Milí spoluobčania,

stojíme na prahu nového roka 2011, a preto mi dovoľte , aby som 
vám poprial všetko najlepšie, pevné zdravie vám i vašim najbliž-
ším, veľa úspechov v osobnom a pracovnom živote a hojné božie 
požehnanie.
 Prihováram sa k vám po prvýkrát ako primátor mesta Nová 
Dubnica. Chcem všetkým  úprimne poďakovať za dôveru, ktorú 
ste prejavili mojej osobe a novozvoleným poslancom mestského 
zastupiteľstva v komunálnych voľbách. 
 Zložením primátorského sľubu  som pocítil veľkú váhu zodpo-
vednosti za vývoj nášho mesta v nasledujúcom funkčnom období. 
Nechcem strácať čas hľadaním chýb môjho predchodcu, pretože 
čo najskôr musíme začať pracovať na napĺňaní volebného pro-
gramu, s ktorým sme pred vás predstúpili v rámci predvolebnej 
kampane. 
 Aj napriek väčšinovému počtu poslancov v mestskom zastu-
piteľstve za koalíciu SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS chceme v meste 
presadzovať politiku rovnosti, spolupatričnosti, kompromisu a soli-
darity voči svojim partnerom z ostatných politických strán. 

 Dôkazom toho, že to naozaj myslíme úprimne, je fakt, že mest-
ské komisie pôsobiace pri mestskom zastupiteľstve budú obsa-
dené rovnomerne členmi všetkých politických strán bez ohľadu 
na výsledky dosiahnuté vo voľbách. Budeme presadzovať politiku 
vás, občanov mesta , a nie „záujmových skupín“. 
 Na záver môjho príhovoru mi dovoľte, aby som zablahoželal 
novozvoleným poslancom mestského zastupiteľstva, poprial im 
pevné zdravie a čistú myseľ pri prijímaní dôležitých rozhodnutí  a 
vyjadril presvedčenie, že naša  vzájomná spolupráca bude v pro-
spech všetkých občanov nášho mesta.

Ing. Peter Marušinec

 V budúcom vydaní Novodubnických zvestí vám primátora 
mesta predstavíme bližšie. Ako pretaví svoje skúsenosti do oblasti 
samosprávnej politiky? Ako nahliada na mesto a kde chce začať
v realizácii svojich plánov na lepšie bývanie v Novej Dubnici?
Dozviete sa z interview vo februárovom čísle. 

Ilustračné foto



 Hneď niekoľko koní priviezlo tento rok Mikuláša na Mierové námestie. 
Zvykom bol koč zapriahnutý koníkom, ale tentoraz ich bolo hneď viacero 
- pod kapotou nádherného veterána - kabrioletu značky Aero. Aby totiž 
Mikuláš stihol potešiť všetky deti v meste, ktoré poslúchali, musel sa takto 
zmodernizovať. Najskôr zo svojej štedrej noše rozdával šikovným deťom, 
ktoré sa nebáli vystúpiť pred všetkými na pódiu. Tanečná skupina Mini 
Dance z Centra voľného času predviedla Mikulášikovú choreografiu. Spie-

vali deti zo Základnej školy Janka Kráľa a rozhodne prekvapili aj mažoret-
ky - najmladšie zatancovali strapcový tanec a staršie mažoretky sa odeli 
tematicky do kostýmov Santa Clausov a predviedli choreografiu známu 
popovú hymnu Vianoc - Last Christmas. 
 Celý program svojím moderátorsko-divadelným vystúpením rámcovali 
členovia literárno-dramatického odboru ZUŠ Nová Dubnica pod vedením 
Miriam Martinákovej. Vidno, že naše divadelné talenty sa zohrávajú a vy-
hrávajú čoraz viac. Na záver rozpútali veľkú tancovačku priamo na pódiu 
a Mikuláš spolu s anjelom a čertíkom porozdávali zvyšné odmeny všetkým 
deťom, ktoré sa prišli pozrieť na program a krásne vyzdobené Mierové 
námestie. Za to, že Mikuláš sa naň stihol bleskurýchlo presunúť z kina 
Panorex, ďakujeme majiteľovi krásneho veterána Aero MUDr. Rudolfovi 
Rebrymu. 
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Ďalšiu vydarenú akciu pripravilo Centrum voľného 
času Nová Dubnica 5. decembra v kine Panorex.  
Všade navôkol vládla vianočná atmosféra, ku ktorej 

patria neodmysliteľne aj rozprávky. Preto sme sa aj my rozhodli vstúpiť 
na chvíľku do jednej z nich a nájsť si svoju princeznú - princeznú No-
vej Dubnice. Do súťaže sa zapojilo 8 dievčat vo veku od 8 - 11 rokov. 
Keďže princezná by mala byť nielen pekná, ale aj talentovaná a šikovná, 
dievčatá si zmerali sily v troch disciplínach. V prvej sa slečny predstavili 
a odpovedali na kratučkú otázku. Po nej nasledovala voľná disciplína, v 
ktorej predviedli to, čo im ide najlepšie. Diváci si mohli pozrieť tanec, spev, 
recitáciu, ale aj hru na hudobný nástroj. Na záver museli všetky súťažiace 
ukázať aké sú šikovné. Pri tejto disciplíne im pomáhali rozprávkové bytosti 
Janko Hraško, Bob a Bobek, Nastenka a malí Mikuláškovia z krúžku Mini 
Dance. Počas celého popoludnia sa divákom predstavili aj deti z krúžkov 
z CVČ, a to Mini Dance, BGM, Malé moderné mažoretky, ako aj deti z 
dramaticko-scénického krúžku, ktoré zahrali rozprávku Mrázik. Nakoniec 
sa princeznou stala Radka Körösiová. Aj tento rok zavítal do kina Pano-
rex Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom, ktorí obdarovali deti 
tombolovými balíčkami. Na záver Mikuláš pozval všetky deti na Mierové 
námestie, kde bol pre ne pripravený ďalší program.

V piatok 3. decembra zaklopal na okno DC Dubá ik Mikuláš.
A neprišiel sám. Zobral so sebou i anjela 
a nezbedného ertíka. Niektoré deti ky
ich privítali krikom a výskotom radosti, 

iné sa zase od strachu rozplakali. Pla  hne
prešiel, ke  za al Mikuláš rozdáva

deti kám balí ky. Na tvári kách deti iek sme 
mohli vidie  ve kú  rados  a prekvapenie. 

Niektoré mu za odmenu dali svoje dudlíky, aby ich odovzdal 
zase menším deti kám a nezbedný ertík de om rozdával 

lízatká, aby sa ho nebáli. 
Po rozdaní balí kov sa všetci pochytali za ruky a spolu 

s Mikulášom, ertom i anjelom si zatancovali. 
Na záver sa všetci s Mikulášom, ertom a anjelom ešte 
odfotili a Mikuláš odišiel rozdáva  balí ky iným de om.

M I K U L Á Š ,   t e š í m e   s a   n a   t e b a   a j   o   r o k  !



 „Vážená pani magistra, v mene 
mnohých občanov mesta Vám 
veľmi pekne ďakujem za zavede-
nie stálej právnopradenskej rub-
riky v novodubnických novinách. 
V tomto období je veľmi potrebná 
rada, ako majú občania postupo-
vať v prípade úrazu spôsobeného 
pádom na neupravenom „nepo-
chôdznom“ povrchu chodníka, a 
najmä na prechode pre chodcov 
cez mestské komunikácie.
Za ochotu Vám vopred veľmi pek-
ne ďakujem.“   K. Šlesar

 Na úvod je predovšetkým potrebné upriamiť pozornosť na 
všeobecnú povinnosť každého správať sa preventívne, teda 
počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, na 
majetku, prírode a životnom prostredí. Rovnako taktiež ten, 
komu hrozí škoda, je povinný na jej odvrátenie zakročiť spô-
sobom primeraným okolnostiam ohrozenia. 
 V prípade vzniku škodovej udalosti, akou je úraz na ne-
upravenom povrchu chodníka alebo miestnej komunikácii, je 
nevyhnutné čo možno najskôr priebeh škodovej udalosti a 
vznik škody zdokumentovať. Okrem vyhotovenia fotodoku-
mentácie je vhodné osloviť i osoby, prítomné pri vzniku ško-
dovej udalosti, či sú ochotné v budúcnosti zreprodukovať dej 
toho, čo sa udialo, spísať čestné vyhlásenie alebo o tomto 
učiniť svedeckú výpoveď. Rovnako je vhodné zdokumentovať 
zranenia a tieto podložiť i lekárskymi správami v prípade, ak si 
zranenia vyžiadali lekárske ošetrenie. 
 Následne je potrebné posúdiť, kto za túto škodu zodpo-
vedá. Ak škodová udalosť nastala na chodníku alebo cestnej 
komunikácii, je potrebné zistiť, kto je vlastníkom alebo správ-
com tejto plochy. Uvedená osoba totiž všeobecne zodpovedá 
za škody, ktoré vzniknú v dôsledku porušenia jej povinnosti 
udržiavať plochu v stave spôsobilom k jej obvyklému užívaniu. 
V danom prípade je povinnosťou vlastníka alebo správcu sa-
mozrejme udržiavať plochu zjazdnú, resp. priechodnú a vyna-
ložiť maximálne úsilie k tomu, aby na ploche nedošlo k vzniku 
úrazu alebo inej škody.
 Táto osoba sa však svojej zodpovednosti za vznik škody 
môže zbaviť v prípade, ak preukáže, že škodu nezavinila, to 
znamená, že napriek jej úsiliu udržiavať plochu v stave spô-
sobilom k jej obvyklému užívaniu, napríklad pre  nepriaznivé 
poveternostné podmienky, ktorých následky objektívne nebo-
lo možné odstrániť, došlo k vzniku uvedenej škody.
 Okrem všetkých vyššie menovaných aspektov sa samo-
zrejme skúma aj  v úvode načrtnuté spoluzavinenie poškode-
ného. Je totiž zrejmé, že ak k vzniku škody došlo v dôsledku 
zmenšenej príčetnosti poškodenej osoby (teda pod vplyvom 
alkoholu alebo iných návykových látok), prípadne osoba po-
škodená neprispôsobila spôsob svojho pohybu alebo obuv 
stavu plochy, po ktorej sa pohybuje, nároky poškodenej osoby 
sa oslabujú a v prípadnom súdnom konaní môžu byť uspoko-
jené iba pomerne.
 Rovnako ako vzniku škodám, i vzniku súdnych sporov je 
vhodné predchádzať. Ak Vám teda vznikne škoda, ktorej náhra-
dy sa chcete domáhať, je ešte pred začatím súdneho konania 
žiaduce osloviť zodpovedného škodcu, oznámiť mu, že vám 
vznikla škoda a v akej výške, prípadne iniciovať stretnutie, na 
ktorom vyviniete úsilie o dohodu o vašom možnom odškodnení.  

Mgr. Adriana Sojková, advokátka
www.advokatdca.sk

Otázky do rubriky môžete posielať na
kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

 Myšlienka usporiadať koncert skupiny NOOZZLE zrela už dlhší čas. Niekedy na 
začiatku leta nám jedna osoba vnukla nápad usporiadať koncert pre rodinu a zopár 
pozvaných hostí, kde by sme sa už aj verejne odprezentovali ako kapela. Nápad sa 
nám okamžite zapáčil a keď sme začali premýšľať, ako by to mohlo celé vyzerať, 
postavil sa nám do cesty osud malého dieťaťa, ktoré od narodenia hrá so životom 
nevyrovnaný boj. V tej chvíli sa zrodila nová idea koncertu, a to koncertu benefičného 
pod názvom Šancí je málo.
 Celé naše úsilie bolo razom zamerané týmto smerom a po potrebných prípravách 
a vybavovaniach sa plánovaný koncert skupiny NOOZZLE podarilo 4. decembra aj 
odštartovať. Pozvaní hostia, medzi ktorými nechýbali ani novozvolený primátor mes-
ta Ing. Peter Marušinec s manželkou, podpredseda Národnej rady Ing. Milan Hort s 
manželkou, či správca farnosti v Novej Dubnici Don Štefan Wallner, mali možnosť 
prispieť peňažnou sumou na podporu dieťaťa v núdzi. 
 Úvodného slova a privítania hostí sa ujal moderátor Peter „Vinco“ Bezdeda, ktorý 
uviedol hosťa večera Juraja Horta. Ten na úvod odohral a odspieval dve skladby. 
Potom na pódium vystúpila skupina Noozzle v zložení: Lukáš Cucík - spev, Andrej 
Haľama - basgitara, Matej Šupák - elektrická gitara, Martin Kalafut - elektrická gitara, 
Martin Harangozó - bicie a odohrala svoj uvádzací koncert, kde sa odprezentovala 
výlučne s vlastnými skladbami. Zároveň pred záverečnou skladbou odovzdala bene-
fičný šek na vyzbieranú sumu. Ďalej nasledovala skladba s rovnomenným názvom, 
ako názov koncertu - Šancí je málo. Po jej skončení prítomní odmenili skupinu nielen 
potleskom, ale aj nádherným standing ovation. A ako to býva zvykom, Noozzle pri-
hodila ešte dva prídavky, z ktorých jedna skladba Aký kráľ bola z dielne gospelového 
telesa Boží šramot (skladba odznela so súhlasom Juraja Horta).
 V závere nám dovoľte ešte raz poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 
pomáhali pri realizácii tohto benefičného koncertu. Mariánovi Masárovi a jeho tímu 
zvukárov a technikov, ktorí pripravili osvetlenie, ozvučenie a celé pódium, spoloč-
nosti DIGIPres za prípravu benefičného šeku a pozvánok a mestu Nová Dubnica za 
poskytnutie priestorov a prejavenú dôveru a v neposlednom rade tým, ktorí svojou 
prítomnosťou podporili nielen nás, ale i dobrú vec.

skupina NOOZZLE

JE UŽ V PREDAJI!

JE UŽ V PREDAJI!

JE UŽ V PREDAJI!

JE UŽ V PREDAJI!

JE UŽ V PREDAJI!

JE UŽ V PREDAJI!

JE UŽ V PREDAJI!

  Uvedenú knihu je možné zakúpiť
  v Kultúrnej besede v Novej Dubnici
  a aj online na www.vorec.sk/kniha. 
  Cena: 21 eur.

  Informácie:
    p. Eva Vetrová,
    tel. 0907/741 094.  

Foto: P. Bakoš



 Dojímavosť vianočnej atmosféry, úžas nad tajomstvom na-
rodenia Božieho syna, ale aj odľahčenosť sviatku svätého Šte-
fana - to všetko v jednom sme mohli zažiť na koncerte Lauga-
ricio Quartet a hostí. Vystúpenie v Kostole sv. Jozefa, robotní-
ka otvorili štyria vysokoškolsky vzdelaní muzikanti Maroš Didi, 
Marek Berky, Libor Kocián a Leoš Staněk klasikom W.A. Mo-
zartom a „Beatlesákom“ P. McCartneym. Už v sprievode dvoch 
gitaristov a bubeníka znela známa melódia What A Wonderful 
World a Summertime. Osoba a osobnosť Leoša Staněka pre-
pojila Laugaricio Quartet s ďalším sláčikovým telesom - Happy
Quartet. V jeho podaní zaznela hravá Život je jen náhoda a 
zmes ruských melódií. 

 Onedlho sme mohli zažiť niečo ako hudobný ekumeniz-
mus v pravom slova zmysle - svoj priestor v Božom chráme 
našla cimbalová hudba. Jej majestátny zvuk naplnil celý kostol 
pri uvoľnených skladbách Cirkus Renz a Svadobné melódie. 
Jednoznačným vrcholom bol súzvuk všetkých zúčastnených 
- v podaní dvoch sláčikových telies a „cimbalovky“ zneli Biele 
Vianoce a Tichá noc. „Netradičné! Nečakané mimoriadne pre-
kvapenie! To tu ešte nebolo!“ - aj to sú slová, ktorými mnohí náv-
števníci hodnotili tento Štefanský koncert Laugaricio Quartet a 
hostí. Nezneli síce čisto sakrálne skladby v očakávanom kon-
zervatívnom podaní, ale aj správca farnosti Don Štefan Wallner 
skonštatoval, že koncert bol skutočne ukážkou Božieho daru vo 
forme veľkého hudobného talentu. 
-mk-

 Tradícia vianočných koncertov Dycho-
vého orchestra a mažoretiek mesta siaha 
ešte do čias prvého dirigenta a zakladateľa 
tohto hudobného telesa Štefana Baláža. 
Aj tentoraz bolo vystúpenie zárukou milej 
vianočnej atmosféry a pekných hudob-
ných zážitkov. Odozva na koncert bola 
veľmi priaznivá. Patrí sa verejne poďako-
vať tým, ktorí sa na ňom podieľali. Boli 
to predovšetkým hudobníci a tri skupiny 
mažoretiek, ktoré nás sprevádzali počas 
celého vystúpenia. Úvodnú scénku s anje-
likmi a čarovaním vymyslela učiteľka lite-
rárno-dramatického odboru ZUŠ v Novej 
Dubnici Miriam Martináková. Vďaka patrí 
tiež viacerým sólistom, ktorí svoju úlohu 
zvládli veľmi dobre. Všetky choreografie 
pre mažoretky sa vždy do Panorexu musia 

„ušiť“ na mieru - o to sa postarali vedúce 
mažoretiek Zuzana Balážová a Zuzana 
Plšková. Koncert moderoval bývalý hráč 
orchestra známy aj z televízie Markíza a 
Slovenského rozhlasu - Štefan Dvorský. 
O dramaturgiu a prevedenie koncertu sa 
postaral dirigent Antonín Maděra. Kolek-
tív hudobníkov i mažoretiek pôsobí ako 
občianske združenie. Poďakovanie patrí 
najmä jeho výboru a špeciálne predsedovi 
Pavlovi Švedovi. Ďakujeme tiež všetkým 
sponzorom, našim rodinám, priaznivcom 
a Mestu Nová Dubnica za dobrú spoluprá-
cu. Všetkým prajeme pevné zdravie a veľa 
úspechov v novom roku.

výbor OZ DOM Nová Dubnica, -mk-

Foto: M. Šupák

Foto: J. Šebeň



„Ešte kým sa zatvoríme na sviatky doma, je to úžasná príležitosť stret-
núť sa so všetkými známymi z mesta a zaželať im krásne Vianoce,“ aj 
takto opísala jedna z účastníčok Vianočnej kapustnice nezameniteľnú 
atmosféru tohto podujatia. Príležitosť stretnúť sa v tomto požehna-
nom čase a pookriať pri koledách so skupinou Boží šramot, využilo na 
Štedrý deň množstvo Novodubničanov. Čaro, ktoré sálalo z pódia na 
celé Mierové námestie, doplnili aj koledníci zo Spojenej školy sv. Jána 
Bosca svojím pútavým hudobno-dramatickým pásmom. 

Keďže primátor Ing. Ján Šušaník mal pred sebou už iba posledné 
tri dni vo funkcii, neformálne odovzdal štafetu organizovania podujatí 
a nasledujúcej Vianočnej kapustnice svojmu nástupcovi Ing. Petrovi 
Marušincovi. Obe prvé dámy mesta ponúkali kapustnicu všetkým zá-
ujemcom – na konzumáciu priamo na mieste a osamelým aj do zá-
sob, aby im nechýbala v typickom štedrovečernom menu. Tradičnou 
sa stala spolupráca so skautmi zo 62. zboru Strelka, vďaka ktorým sa 
môžeme podieľať na tajomstve zrodenia Božieho syna aj prostredníc-

tvom Betlehemského svetla. Už si len zaželáme, aby nám svietilo v 
dušiach ešte veľmi dlho! Najlepšie počas celého roka až do nasledu-
júcich sviatkov Vianoc. 

-mk-

 Čistá energia a radosť sršala z Mierového námestia na prelome 
rokov. Aj Nová Dubnica vyslala signál, že bola spokojná s uplynulým 
rokom a je pripravená písať na konci dátumu dve jednotky. Program 
otvorili nováčikovia NOOZZLE, ktorý sa po koncerte pre pozvaných 
(viac na str. 5) predstavili aj masovému publiku. Chalani na čele so 
spevákom Lukášom Cucikom ponúkli hodinku autorských skladieb 
rozdelenú na dva bloky. Už pri štarte kariéry majú svojich skalných 
fanúšikov a táto základňa sa po silvestrovskom vystúpení určite ešte 
rozšírila. Príjemný stredný prúd, ktorý publikum občas aj rozskákal... 
Na striedačku si to s nimi „rozdali“ RK Band. Skupina, ktorá hrala a 
najmä spievala pre tých skôr narodených. Ale by ste sa divili, keby ste 
ako nezainteresovaní pozorovatelia hľadeli na partičky teenagerov, 
ako aj oni poznajú texty starých klasík od Což takhle dát si špenát 
dokonca až po Repete mix! 
 Vláda starého roku definitívne padla po krátkom príhovore primá-
tora Ing. Petra Marušinca. O polnoci nemohla chýbať hymna a prípi-
tok a rozbehla sa rovno hodinovka s Matkou Guráž. Aj keď rozžhave-
nému publiku sa akosi nechcelo pustiť túto partiu z pódia ani o štvrť 
na dve. Katastrofické predpovede počasia hlásili na túto noc, že ortuť 
teplomera môže klesnúť aj na -15 stupňov. A hoci sa tak napokon 
nestalo, organizátori z odd. kultúry a športu sa preventívne postarali 

o komfort kapiel na pódiu bočnými stenami a výkonným ohrievačom 
a za rovnakým účelom ponúkalo všetkým účastníkom varené víno. 
Jeho sponzorom bolo totiž Mesto Nová Dubnica. Za spoluprácu pri 
varení ďakujeme zariadeniu pre seniorov, pri distribúcii mestskej polícii
a za tradičné trávenie Silvestra v mraze a najmä výborný technický 
servis ďakujeme zvukárom a osvetľovačom! 
 Už v tomto čase mal nový rok našliapnuté, viac než dobre! Za 
všetkých tvorcov Novodubnických zvestí vám prajem, aby mu to vydr-
žalo, aby vám priniesol veľa spokojnosti a zážitkov. 

-mk-

Foto: M. Šupák



Sveva Casati Modignani:
KRÁSNA PACIENTKA

V strhujúcej rodinnej ságe 
sa hlavnú hrdinku Iren niekto 
pokúsi zavraždiť a po útoku 
stratí pamäť. Pomaly si skladá 
čriepky zo svojho predchá-
dzajúceho života. Spomína na 
detstvo poznačené matkou al-
koholičkou a odhaľuje neuve-
riteľné rodinné tajomstvá.

Andrea Novosedlíková:
PREBÚDZANIE

Plachá a nevyrovnaná Diana 
sa napriek matkinmu nesúhla-
su vydá za muža s prázdnymi 
vreckami, ale veľkým srdcom, 
ktorý jej ponúkne lásku a isto-
tu. Avšak nedostatok peňazí 
pomaly nahrýza rodinný život 
a zdá sa že i Kamil sa nejako 
mení.

Tilly Bagshawová:
DÁMSKA MAJSTROVSKÁ HRA

Voľné pokračovanie Sheldo-
novej Majstrovskej hry. Na 
scénu nastupuje nová gene-
rácia, ktorá sa snaží získať 
kontrolu nad firmou. Lexi túži 
kráčať v stopách svojej pra-
starej matky, ale v hre je i jej 
bratanec, ktorého poháňa 
nenávisť a žiarlivosť.

Marcela Laiferová:
KĽÚČ K ŠŤASTIU

Užitočné životné recepty z 
pera našej známej speváčky, 
ktorá vie o šťastí veľa, lebo 
jej život je aj o ťažkých stra-
tách. Odovzdáva nám svoje 
skúsenosti, svoje pozorova-
nie ľudí a vie, že zlo netrvá 
večne a šťastie je všade oko-
lo nás.

Tvrtko Vujity:
ROZLÚČKA S PEKLOM

Napínavé a dojímavé príbehy 
zo skutočného života zná-
mych i neznámych ľudí, od 
reportéra a dobrodruha, ktorý 
za svoju novinársku prácu do-
stal Pulitzerovu cenu.

Juraj Červenák:
KRVAVÝ OHEŇ

V tretej časti cyklu Černo-
kňažník, od autora sloven-
skej historickej fantasy, bu-
deme s Roganom putovať 
na začarovanú horu, kde v 
svätyni jeho predkov čaká 
žriedlo nevýslovnej moci.

Adventné popoludnia 
Na prvé tri adventné popoludnia pripravili animátori v oratóriu pes-
trý program. Deti mohli popustiť uzdu svojej fantázie pri výrobe 
vianočných pohľadníc, ozdôb na stromček, dekorácie z keramiky 
a slaného cesta alebo pri zdobení perníkov. Výrobou sviečok pris-
peli k tomu, aby bolo na svete viac dobrého svetla. Svoje výrobky 
si mohli nechať alebo darovať deťom z detského domova. Počas 
týchto nedeľných popoludní sme deti naučili, že JE LEPŠIE DÁ-
VAŤ, AKO LEN DOSTÁVAŤ. A nie je to tak?!  
 
Predvianočná duchovná obnova
Po náročných prípravách na Vianoce je dobré zastaviť sa a prežiť 
čas s blízkymi. Duchovnou obnovou 23. decembra sme sa chceli po-
silniť pred príchodom nášho Pána a boli sme pripravení rozdávať 
svetlo všade naokolo. Ak chcete, pridajte sa k nám! Veď úsmev nič 
nestojí, a predsa dokáže tak veľa! O naše „duchovné žalúdky“ sa 
postaral Stanči, Jožko, Ondro a neskôr aj zvyšok komunity. Konečne 
sme sa stretli všetci pokope. Vidieť priateľov po dlhej dobe je niekedy 
ako malý zázrak. Verte mi, že nikto neodišiel bez spokojného úsmevu 
na tvári.    

Laura Baričáková

 Vôňa medovníčkov a ihličia sa vinula foyer kina Panorex v 
striebornú nedeľu. Združili sa tu šikovní remeselníci zo širšieho 
okolia a rovnako množstvo šikovných detí, ktoré si prišli vianoč-
nú výzdobu vyrobiť vlastnoručne. 

 Predposledná nedeľa pred najkrajšími sviatkami roka už tra-
dične patrí možnosti zakúpiť chýbajúcu vianočnú dekoráciu a 
drobné darčeky a dobroty. Od dekorácií z rôznych druhov mate-
riálov, cez sviečky, medovníčky a oblátky až po imelo a ozdôbky 
z paličkovanej čipky, ktoré prišli prezentovať členky Klubu palič-
kovanej čipky. Ozdôbky a aranžmány toho najrôznejšieho druhu 
ste si mohli vyrobiť aj sami - stačilo iba trošku chuti a tvorivosti 
- o ostatné sa už postarali ochotné pani učiteľky všetkých škôl v 
meste a tiež z Centra voľného času. Predvianočné tvorivé diel-
ne opäť kapacitne využili všetky možnosti foyer kina Panorex a 
najmä výrobky, ktoré ste si odtiaľ odniesli, vám dúfam umocnili 
tú čarovnú atmosféru adventu a Vianoc. 

-mk-



 Okresná organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska (ďalej JDS) Ilava so sídlom 
v Novej Dubnici má za sebou úspešný rok, 
kedy sme si pripomenuli 10. výročie zalo-
ženia našej organizácie. Organizovali sme 
alebo spoluorganizovali v spolupráci so 
základnými organizáciami množstvo akcií. 
K tým najúspešnejším patrili 8. ročník Uni-
verzity strieborného veku, 4. ročník Okres-
ných a 3. ročník Krajských športových hier 
seniorov a prvý ročník Krajskej prehliadky 
speváckych skupín seniorov JDS. V rôz-
nych častiach okresu sa uskutočnili turis-
tické vychádzky a spoločenské posedenia. 
Rok 2010 sme ukončili Mikulášskym pose-
dením, na ktoré pripravili program študenti 

tretieho ročníka Gymnázia sv. Jána Bosca 
so svojimi pedagógmi a o týždeň sme si 
pripomenuli zvyky spojené s menom Lucia. 
Vyvrcholením bolo predsilvestrovské pose-
denie v Mikušovciach, kde sa stretli seniori 
zo všetkých ZO v okrese.

 Nový rok sme začali 10. januára stret-
nutím s novým pánom primátorom nášho 
mesta Ing. Petrom Marušincom, ktorý ot-
voril druhý polrok Univerzity strieborného 
veku. 24. januára uskutočníme prvé spo-
ločenské posedenie tohto roka, ktorým 
chceme obnoviť tradíciu seniorských Čajov 
o piatej.

 Veríme, že sa na týchto akciách bude-
te podieľať a rozšírite naše rady, na čo sa 
úprimne tešíme.

 Záverom chcem poďakovať všetkým 
členom, sponzorom a priaznivcom za spo-
luprácu a pomoc.

 Do nového roku všetkým želám 7 ús-
pešných dní v každom týždni, 52 týždňov 
naplnených pohodou a 12 mesiacov pev-
ného zdravia a šťastia.

Mgr. Anna Prokešová
predsedníčka OO JDS

 Členovia, priatelia a sponzori Centra nepočujúcich ANEPS 
Nová Dubnica sa stretli na vianočnom večierku 17. decembra v 
motoreste v Trenčianskej Teplej. 32 účastníkom sa prihovorila 
predsedníčka Eva Liptáková a rovnako primátor Ing. Ján Šušaník, 
ktorý prijal pozvanie spolu s manželkou. Po oficiálnej časti sme 
poďakovali vedeniu mestu a výboru nášho centra za spoluprácu 
a odovzdali ceny. Nasledoval prípitok a chutné menu a samozrej-
me debata o našich nových zážitkoch a skúsenostiach. Vrcholom 
večera bola tombola, v ktorej mal najviac šťastia a elektrický gril 
získal Martin Kukulský. Za vybavenie večierka ďakujeme p. Hoš-
ťákovej a výboru CN Aneps Nová Dubnica, za výbornú večeru Mo-
torestu Conti, za ceny do tomboly mestu Nová Dubnica a všetkým 
ďalším sponzorom, za finančný príspevok mestu Dubnica nad Vá-
hom. 

Michal Daňo, -mk-
Foto: Ján Gombár 

 Hudobný, tanečný, literárno 
- dramatický a aj výtvarný odbor 
základnej umeleckej školy sa 
predstavil v sobotu 11. decembra 
v kine Panorex. Tentoraz to boli 
rockovejšie Vianoce, kde si prišli 
na svoje aj neskôr narodení. Ne-
chýbali však ani vianočné koledy
a skladby v rôznych úpravách pre
salónny orchester, ktorý je pý-
chou školy. Tanečný odbor zažia-
ril vďaka mladším, aj starším žiač-
kam, ktoré svoju choreografiu obo-
hatili aj o akrobatické prvky. Celé 
popoludnie sa nieslo v duchu le-
gendárnej Alice z krajiny zázrakov. 
Táto rozprávková postavička sa 
rozhodla, že za každú cenu nájde 
čaro Vianoc, pretože naň ľudia 
často zabúdajú. Žiaci výtvarného 
odboru sa postarali o výstavu vo 
foyer kina a vyrobili milé prezenty, 
ktoré si pri odchode domov odnie-
sol každý návštevník koncertu. 

Mgr. M. Múdra
riaditeľka ZUŠ



JANUÁR 2011
20. a 21.    o 19:00

ŽIVOT JE TAKÝ

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

22. a 23.     o 19:00

THE EXPENDABLES

Americký thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

27. a  28.     o 19:00

SOCIÁLNA SIEŤ

Americká dráma.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný

29. a 30.     o 17:00

NA VLÁSKU

Americká animovaná rodinná komédia.  
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 7 r. nevhodný

3.2. a 4.2.    o 19:00

TACHO

Česká akčná čierna komédia.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný

5.2. a 6.2.     o 17:00

HARRY POTTER A DARY SMRTI I

Americký fantasy film. 
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 12 r. nevhodný                                                                                            

12.2. a 13.2.     o 19:00

MESTO

Americký kriminálny thriller.
Vstupné: 2,20 €

Mládeži do 15 r. neprístupný



--------------------------------------------------------

Zatúlaný štvornohý miláčik
Neobozretnému majiteľovi z Trenčianskej 
Teplej sa 9. decembra psík zatúlal do No-
vej Dubnice. Hliadka ho odchytila na Ulici 
SNP a podľa evidenčného čísla na oboj-
ku vypátrala majiteľa. Ten za výlet svojho 
štvornohého miláčika uhradil blokovú po-
kutu. 

Popíjali na verejnom priestranstve
O deň neskôr sa hliadka zaoberala tými, 
ktorí sú v našom meste akoby na neustá-
lom výlete - bezdomovcami. V Pribinových 
sadoch za predajňou potravín konzumova-
li alkohol na verejnosti a znečisťovali ve-
rejné priestranstvo rozhadzovaním odpadu

z kontajnerov. Keďže tým porušili VZN mes-
ta, hliadka prípad doriešila podľa priestup-
kového zákona a vykázala ich z miesta. 

Nestihol by to...
Väčšie množstvo skonzumovaného alko-
holu pravdepodobne nezvládlo udržať telo 
J.U. z Novej Dubnice. V sobotu 18. decem-
bra si po opustení miestneho pohostinstva 
urobil verejné toalety pri stĺpe Mierového 
námestia. V takomto prípade ale vždy na-
sleduje rýchly postup - na jeho začiatku 
stojí kamerový systém a oko pozorného 
operátora, ktorý na miesto vyšle hliadku
s pokutovými blokmi. 

Alkohol ho premohol
V ten istý deň mala policajná hliadka do 
činenia s ďalším konzumentom „ohnivej 
vody.“ Kamerovému systému neunikol J. 
H. z Novej Dubnice, ktorý po opustení po-

hostinstva nezvládol nástrahy alkoholu
a namrznutého chodníka. Na Ulici SNP spa-
dol na zem a nevládal bez pomoci vstať
a pokračovať v ceste domov. Hliadka mu po-
mohla vstať a odprevadila ho domov. Táto 
garde - služba však nebola zadarmo, ale 
za blokovú pokutu. 

...a do štvorice - opäť vyššie promile!
Silvestrovská policajná hliadka zasahova-
la v nočných hodinách na Trenčianskej uli-
ci, kde sa neznáma osoba dobíjala do jed-
ného z bytov. Hliadka zistila, že ide o L. 
B. z Kolačína, ktorý bol silne pod vplyvom 
alkoholu a slovne sa vyhrážal obyvateľom 
bytu. Keďže vo vchode nemá trvalý pobyt, 
mestská polícia ho vykázala a za priestu-
pok budenia verejného pohoršenia mu 
udelila pokutu. 

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Z BLOKU
MESTSKEJ POLÍCIE

 Na výročnej členskej schôdzi odboru Klubu slovenských tu-
ristov  Kolačín turisti 4. januára v KD Kolačín bilancovali uplynu-
lý rok a spriadali nové plány do nadchádzajúcej sezóny. Okrem 
podujatí, o ktorých sme vás už informovali, spomenuli jesenný 
zraz turistov trenčianskeho regiónu na Chate pod Inovcom, kde 
si ocenenia prevzali najaktívnejší turisti. Za OKST Kolačín to boli 
Ivan Ščibravý a Martin Suchánek. Martin sa v celoslovenských 
pretekoch turistickej zdatnosti umiestnil na 6. priečke. Vydare-
ným podujatím bol aj zimný zraz v Kyškách, ktoré OKST organi-
zoval v spolupráci s kolačínskymi futbalistami. Pri varenom vínku 
sa mnohí stretli so svojimi priateľmi nielen z Novej Dubnice, ale aj z 
Dubnice nad Váhom a okolia. Na sviatok Troch kráľov sa viac ako 
170 účastníkov stretlo pri kríži na Markovici. Počasie nám prialo, 
teplého čaju bolo dostatok a dobrej nálady na rozdávanie. Samotní 
organizátori boli príjemne prekvapení, koľko ľudí dalo prednosť tu-
ristike pred odpočinkom na gauči a pred televíznou obrazovkou. 
 V zime sa bude konať ešte jeden zraz, tentoraz  u priateľov z 
Omšenia a z Trenčianskych Teplíc. Ak máte chuť, naplánujte si 
na 27. februára výstup na Baske. O podrobnostiach vás budeme
informovať. Za zmienku stojí i odhodlanie vrátiť sa k tradícii Ján-
skeho haluškového festivalu, či zájazd do Talianska, ktorý bude-
me organizovať v lete a počas ktorého budeme spoznávať naj-
krajšie talianske mestá - Florenciu, Rím, Neapol, či ostrov Capri.
Na jeseň zavítame k našim moravským susedom a budeme pu-
tovať medzi ich vinohradmi a vínnymi pivničkami. Ak sa vám to 
zdá málo, ponúkame zájazd do Slovenského raja a privítame 

akúkoľvek pomoc pri organizovaní Novodubnickej 25-ky. V sú-
časnosti má OKST Kolačín 42 registrovaných členov, ale dvere 
do klubu sú otvorené pre všetkých. Už teraz sa tešíme na spo-
ločne strávené  chvíle s našimi priateľmi a sympatizantmi!  

PaedDr. Soňa Kačíková



...sa už po 12. krát stretli na Vianočnom stolnotenisovom turnaji
neregistrovaných hráčov. Spolu 35 aktérov vymenilo sviatočne 
prestreté tabule za zelené stoly a 26. decembra poňalo aktívne
v stolnotenisovej herni Domu športu. Na turnaj organizovaný Mest-
ským klubom stolného tenisu v spolupráci s Mestom Nová Dubnica 
sa prihlásilo 12 žiakov, 22 mužov a iba jedna žena. Tá samozrejme 
prišla a zvíťazila. Tou šťastnou dámou bola Zuzana BENEŠOVÁ. 
Medzi žiakmi na stupni víťazov dominoval Michal STRAŇÁK, strie-
bro si vybojoval Milan PIŠTA a ako tretí skončil Marek VOJVODÍK. 
 
 Veľké boje zviedli vo svojej kategórii muži. Napokon mal naj-
viac šťastia a skúseností Jozef Jando, ktorý vo finále porazil Zoltá-
na Stopiaka. Bronzový kov sa stal majetkom Milana KUBOVSKÉ-
HO a zemiakovú medailu získal Miroslav FLORIŠ. Organizátori tur-
naja ďakujú všetkým sponzorom a už teraz sa tešia na vašu účasť 
na XIII. ročníku! 

MKST Nová Dubnica, -mk-

 Hostiteľom medzinárodného turnaja v pozemnom hokeji sa 27. no-
vembra stala novodubnická športová hala. Spolu 9 desiatok detí zo Slo-
venska a Poľska zabojovalo na druhom ročníku turnaja Jozefa Groma.
V oboch kategóriách sme mali svoje zastúpenie, ba čo viac, dievčatá sa
v medzinárodnej konkurencii rozhodne nestratili. 

Kategória: ročník 1998 a mladší

   1.miesto Tarnowskie Gory                             
   2.miesto HKM Nová Dubnica,,B,,
   3.miesto Warta Poznaň
   4.miesto HKM Nová Dubnica ,,A,,
   5.miesto Hoko Zlaté Moravce

Kategória: ročník 2000 a mladší  
 
   1.miesto Warta Poznaň 
   2.miesto HKM Nová Dubnica 
   3.miesto Tarnowskie Gory 
   4.miesto Hoko Zlaté Moravce 
   5.miesto ŠK Šenkvice 
 
 Turnaj by sa nám nepodarilo uskutočniť bez dotácie z Trenčianskeho 
samosprávneho kraja a bez sponzorov ako O2, p. Šavlíka zo Šenkvíc, ZŠ 
Sv. Jána Bosca, ZŠ Janka Kráľa, rod. Śajbenovcov a našim saleziánom. 
Veľké „ďakujeme“ patrí aj všetkým rodičom, ktorí akokoľvek pomohli s or-
ganizáciou. Najväčší kus práce odviedli samotné dievčatá, ktoré srdnato 
bojovali - tím A v zložení: Natália Gunárová, Nicola Gunárová, Katarína 
Drestová, Petra Podhradská, Kristína Janošková, Evka Balažoviechová 
a Denisa Tadlánková. „Béčko“ HKM Nová Dubnica: Katarína Uherková, 
Simona Potočková, Klára Šajbenová, Zoja Šajbenová, Nikola Gajdošo-
vá, Alžbeta Kubaščíková a Janka Štefinová. 
 O tom, že sa nám turnaj podaril, svedčí aj pozvanie nášho klubu na 
turnaj do poľského mesta Poznaň, ktorý sa uskutočnil hneď o dva týždne 
neskôr. Bola to veľmi kvalitne obsadená súťaž - čisto chlapčenskými tíma-
mi z Poľska, Ukrajiny a Litvy. Aj napriek tomu naše dievčatá získali skvelé 
11. miesto spomedzi 20 družstiev. Touto pozíciou okrem iného potvrdili, že 
oproti minulému roku herne vyrástli, keďže v roku 2009 tu skončili na 15. 
priečke. O úspech sa postarali: Katarína Uherková, Simona Potočková, 
Klára Šajbenová, Zoja Šajbenová, Nikola Gajdošová a Alžbeta Kubaščí-
ková.

Všetkým dievčatám, ale aj priaznivcom pozemného hokeja
želáme do nového roku všetko dobré, najmä veľa zdravíčka. 

trénerky Jana Uherková, Beáta Potočková, -mk-


