
Milí Novodubničania,
pred pár dňami sme spoločne privítali a oslá-
vili príchod nového roka. Prajem vám, aby 
bol pre vás úspešnejší ako ten starý, hlavne 
pevné zdravie, šťastie a Božie požehnanie. 
Nech prinesie do vašich rodín viac pokoja
a porozumenia. 

NOVÁ BYTOVKA UŽ STOJÍ
 Za sebou máme tri roky spoločnej práce a zá-
roveň vstupujeme do posledného roka tohto voleb-
ného obdobia. Rok 2013 priniesol mnoho nároč-
ných a vážnych rozhodnutí, ktoré sme spoločne
s poslancami prijímali na zasadnutiach mestského 
zastupiteľstva.
 Od začiatku roka sme sa intenzívne venovali 
príprave výstavby novej mestskej časti Dlhé diely. 
V júni sme začali s budovaním inžinierskych sietí, 
ktoré sa nám úspešne podarilo dokončiť a následne 
skolaudovať, čím sme si splnili záväzky voči vlast-
níkom stavebných parciel. Počas letných prázdnin 
sme v tejto zóne odštartovali aj výstavbu nájom-
ných bytov zo ŠFRB. Mali sme možnosť sledovať, 

ako táto 18-bytová jednotka rýchlo rastie a pred via-
nočnými sviatkami už stála celá hrubá stavba. 

VIAC AKO KILOMETER NOVÝCH CHODNÍKOV
 V minulom roku v našom meste spoločnosť 
SPP realizovala rozsiahlu rekonštrukciu plynovo-
du, kvôli ktorej sa museli rozkopať chodníky takmer 
po celom meste. Vedenie Novej Dubnice pristúpilo 
počas realizácie spolu s poslancami k rozhodnutiu, 
aby sa tieto poškodené chodníky len neopravovali, 
ale aby sa rovno zrekonštruovali. Vďaka tomu sa 
nám podarilo vybudovať viac ako kilometer nových 
chodníkov v cene 99 tisíc eur. Išlo o rekonštrukciu 
obchodnej pasáže súboru B1, chodníka pri Ulici 
SNP, chodník pred panelákmi na Trenčianskej ulici 
a opravili sme aj chodník od bývalej požiarnej zbroj-
nice smerom k mestskému cintorínu, chodník pred 
požiarnou zbrojnicou, vybudovalo sa parkovisko. 
 V uplynulom roku často dochádzalo k poško-

dzovaniu lámp verejného osvetlenia na ulici sme-
rom do Trenčianskej Teplej a smerom do mestskej 
časti Kolačín. V týchto úsekoch sme kompletne 
vymenili verejné osvetlenie, čím sme eliminovali 
pôsobenie vandalov. Pre zvýšenie bezpečnosti sa 
nám podarilo získať fi nančné prostriedky z minister-
stva vnútra na rozšírenie kamerového systému
v meste, čím sme dobudovali celú sieť a pult kame-
rového systému mestskej polície teraz obsluhuje 
celkovo 15 kamier.

VYRÁSTLI NOVÉ IHRISKÁ
 Pre športové vyžitie v našom meste sme v roz-
počte vyčlenili takmer 100 tisíc eur. Vybudovali sme 
ihrisko s prvkami na populárne cvičenie vlastnou 
váhou tela pre mladých, ktoré stojí za obchodným

(Dokončenia na str. 2.)

V meste pribudli nové prvky na skateboardovom ihrisku.
Prezradí str. 3. 

Záber P. Tehlára z koncertu dychového orchestra.
Séria vianočných akcií na str. 5.

Zaujímavý fi lmový projekt o Jankovi Zacharovi sa dočká premiéry.
Pozveme vás na str. 5. 

DOJÍMAVÉ VIANOČNÉ PODUJATIA

„SKEJŤÁCI“ SA DOČKALI NAJMILŠÍ BOJOVNÍK V RINGU

Spokojnosť na oboch stranách po podpise zmluvy: konateľ Daejung Europe, s.r.o. Jun Hyong
Dho a primátor Ing. P. Marušinec. 

PRVÝ INVESTOR V PRIEMYSELNEJ ZÓNE
UŽ AJ ZMLUVNE POTVRDENÝ

UŽ ZÁVÄZNE NA PAPIERI
 Na poslednom minuloročnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva dostalo naše mesto už v pred-
stihu vianočný darček. Poslanci schválili kúpno-
predajné zmluvy prvému investorovi v priemyselnej 
zóne - kórejskej spoločnosti Daejung Europe, s.r.o. 
Firma vyrába plastové komponenty pre automobi-
lový priemysel a v našom regióne už pôsobí, čiže 
rozširuje tým svoje podnikateľské aktivity. Spečate-
ním tohto obchodu už bolo obojstranné podpísanie 
zmlúv vo štvrtok 9. januára. 

UŽ LEN 500 DNÍ
 Mesto sa zmluvne spoločnosti Daejung Euro-
pe, s.r.o. zaviazalo do 300 dní vybudovať inžinier-
ske siete a infraštruktúru a následne v ďalšom ho-
rizonte do 200 dní vystavať prístupové cestné ko-
munikácie. Ako potvrdil primátor mesta Ing. Peter 
Marušinec, do polovice roku 2015 by mala byť prie-

myselná zóna hotová a prvý investor by mal začať 
výstavbu v marci budúceho roka. „Týmito krokmi 
postupne napĺňame fi lozofi u priemyselnej zóny. 
Mesto je pripravené, vydali nám právoplatné sta-
vebné povolenia a vstúpili sme do rokovaní s ďalší-
mi dvomi investormi.“ 

ĎALŠIE POZITÍVNE VYHLIADKY
 Ďalším investorom, ktorý potvrdil svoj seriózny
záujem, je švajčiarska fi rma. „Návrhy zmlúv by sme 
mali dotiahnuť do konca januára a následne vo 
februári by ich mali schváliť poslanci mesta. Ak sa 
nám to podarí dotiahnuť do úspešného konca, mali 
by sme už vďaka prvým dvom investorom priemy-
selnú zónu zaplniť na dve tretiny a zamestnávať by 
mali spolu 300 - 350 pracovníkov.“ V poradí tretí 
záujemca o priestor v našej priemyselnej zóne je 
domáca slovenská spoločnosť. 

-mk-



 V pondelok 16. decembra sa v kultúrnej be-
sede stretli poslanci novodubnického mestské-
ho zastupiteľstva na svojom poslednom zasad-
nutí v roku 2013. Rokovanie prebiehalo hladko, 
nakoľko všetky body programu boli prerokova-
né v odborných komisiách, mestskej rade a pred
MsZ sa uskutočnilo pracovné stretnutie poslan-
cov, ktorí všetky materiály podrobne prešli, aby 
vedeli zaujať fundované stanovisko.

 V úvode hlavná kontrolórka mesta Ing. M. Ga-
šajová informovala o kontrole plnenia úloh z roko-
vaní MsZ. Poslanci správu zobrali na vedomie. 
Schválili plán kontrolnej činnosti hlavného kontro-
lóra na prvý polrok tohto roka a zobrali na vedomie 
správu o výsledku realizovaných kontrol. 
 V ďalšom bode rokovania riaditeľ bytového 
podniku Ing. J. Šlesar, predložil návrh rozpočtu na 
roky 2014 až 2016, návrh podnikateľského plánu do 
roku 2016 ako aj dôvodovú správu k predloženým 
materiálom. Okrem iného uviedol, že rozpočet pre 
tento rok zostáva nezmenený a navrhol presuny ná-
kladov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami. 
Celkové výnosy a náklady sa nemenia a rozpočty 
na roky 2014 až 2016 sú vyrovnané. Zastupiteľstvo 
predložený rozpočet bytového podniku schválilo.
 Poslanci si ďalej vypočuli návrh viacročného 
programového rozpočtu Mesta Nová Dubnica na 
roky 2014 až 2016, o ktorom podrobne informovala 
Ing. E. Ježíková. Okrem iného uviedla, že Mestu 
Nová Dubnica bola v roku 2013 poskytnutá dotá-
cia na základe uznesenia vlády na vybudovanie in-
fraštruktúry pre priemyselnú zónu HLINY na kapi-
tálové výdavky vo výške 300 tisíc eur. Tieto kapitá-
lové výdavky sa môžu použiť na určený účel aj v na-
sledujúcich dvoch rozpočtových rokoch. Nakoľko 
v minulom roku sa uvedené prostriedky nečerpali, 
budú súčasťou výsledku hospodárenia s rozpočtom 
mesta za rok 2013. Z tohto výsledku budú však vy-
členené ako nevyčerpané a v tomto roku zaradené 
do rozpočtu vo výške 300 tisíc eur. V roku 2014 dôj-
de tak k vyrovnaniu schodkového kapitálového roz-
počtu a tým aj k vyrovnaniu celého rozpočtu Mesta 
Nová Dubnica. Poslanci schválili programový roz-
počet mesta Nová Dubnica na rok 2014 v príjmo-
vej časti vo výške 6 459 646 eur a vo výdavkovej 
časti vo výške 6 759 464 eur, teda schodkový vo 
výške 300 000 eur v súlade so Zákonom o roz-
počtových pravidlách. Poslanci zobrali na vedo-
mie programový rozpočet Mesta Nová Dubnica 
na budúci rok v príjmovej a výdavkovej časti vo 
výške 4 800 770 eur a programový rozpočet na 

rok 2016 v príjmovej a výdavkovej časti vo výš-
ke 4 800 770 eur. 
 Poslanci schválili aj dôvodovú správu k návrhu 
na odpísanie pohľadávok mesta vo výške 8 583,31 
eur, ktoré z dôvodu úmrtia alebo zániku povinnej 
osoby nemožno ďalej vymáhať. Materská škola 
Jilemnického Nová Dubnica, požiadala o zmenu 
Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 6/2013 
v znení dodatku VZN č. 8/ 2013. V tejto súvislosti 
sa zvyšuje poplatok za pobyt dieťaťa od 3 rokov v 
materskej škole zo 16 na 18 eur mesačne. S pred-
loženým návrhom poslanci súhlasili. 
 Na vedomie ďalej zobrali informatívnu správu
o overení súladu výročnej správy s ročnou účtov-
nou závierkou a informatívnu správu o overení 
konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou 
účtovnou závierkou. Mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo súťažné podmienky pre obchodnú verejnú sú-
ťaž - predaj 3-izbovej bytovej jednotky, ktorá sa na-
chádza v bytovom dome súp č. 838, vchod 18, na 
ulici P. Jilemnického. Schválili aj spôsob odpredaja 
tejto nehnuteľnosti formou obchodnej verejnej sú-
ťaže. 
 Súhlasné stanovisko zaujali k bodu „Kúpa sta-
vieb“, vrátane projektových dokumentácií investič-
nej akcie Dlhé diely. Táto stavba sa odkupuje za 
účelom majetkovo - právneho vysporiadania a jej 
prevádzkovateľom bude Mesto Nová Dubnica. Po 
krátkej diskusii poslanci schválili odpredaj pozemku 
v Priemyselnej zóne Hliny spoločnosti Daejung Eu-
rope, s.r.o., Dubnica nad Váhom. V pripravovanej 
lokalite plánuje táto spoločnosť postaviť výrobnú 
halu, čo prispeje k rozvoju podnikateľskej činnosti 
na území mesta a vytvoria sa potenciálne pracovné 
miesta. Mestské zastupiteľstvo schválilo tento ma-
jetok o výmere 30 821 m2 ako prebytočný a s jeho 
odpredajom súhlasilo. 
 V závere rokovania poslanci ešte vyslovili nesú-
hlas so znížením kúpnej ceny za pozemok v IBV 
Miklovky, schválili odpredaj pozemkov v tejto mest-
skej časti, zriadenie bezodplatného časovo neob-
medzeného vecného bremena na uloženie vodo-
vodného a kanalizačného potrubia v rámci stavby 
„Vodovod a kanalizácie Dlhé diely“. 
 V bode rôzne, okrem iného, primátor mesta 
Ing. P. Marušinec predložil informáciu zo služob-
nej cesty v družobnom meste DUBNA, kde rokoval
o ďalšej spolupráci. Odzneli aj kritické postrehy Ing. 
K. Šlesara, ktorý pripomenul vedeniu mesta, aby 
urobilo maximum pre odstránenie nedostatkov, na 
ktoré poukazuje.

M. Babuková

(Pokračovanie z 1. strany)

centrom Družba. V letných mesiacoch sa úspešne,
za pomoci dobrovoľníkov z radov futbalistov TJ 
Družstevník, dokončili a otvorili nové futbalové šat-
ne v Kolačíne. Touto cestou úprimne ďakujem celé-
mu TJ Družstevník na čele s Jaroslavom Tlapákom 
za ochotu a pomoc pri budovaní týchto šatní. Aj 
vďaka ich nezištnej brigádnickej práci sme dokáza-
li šatne postaviť za mimoriadne výhodnú cenu 42 
tisíc eur. 
 Pokračovali sme aj v modernizácii mestskej kry-
tej plavárne, za pomoci fi nančných prostriedkov
z rezervy premiéra Róberta Fica. Prostredníctvom 
splnomocnenca vlády pre mládež a šport Dušana 
Galisa sme získali 5 tisíc eur na obnovu a moder-
nizáciu nášho stolnotenisového klubu. V decemb-
ri sme úspešne vybudovali novú asfaltovú plochu
a na jej ihrisko uložili nové betónové prvky pre ska-
teboardistov v hodnote 19 tisíc eur. 

PRIEMYSELNÁ ZÓNA
SA ROZBEHLA VO VEĽKOM
 Záver roku 2013 bol náročný a hektický aj kvô-
li rokovaniam s viacerými záujemcami o priestor
v priemyselnej zóne Hliny. Myšlienku nášho priemy-
selného parku podporila aj vláda SR a na svojom 
septembrovom výjazdovom zasadnutí nám prideli-
la 300 tisíc eur na infraštruktúru. Výsledkom nároč-
ných rokovaní s investormi je, že poslanci mestské-
ho zastupiteľstva na svojom ostatnom zasadnutí 
dali zelenú spoločnosti Daejung Europe, s. r. o.,
s ktorou sme už podpísali zmluvu o odpredaji po-
zemkov, a začal sa proces rozvoja priemyselnej 
zóny.

NAPRIEK NÁROČNÝM INVESTÍCIÁM
ZNIŽUJEME ZADLŽENOSŤ
 Aj napriek mnohým investičným akciám, ktoré
mesto realizovalo v roku 2013, sme rozpočet a na-
kladanie s verejnými prostriedkami zvládli na vý-
bornú. Svedčí o tom fakt, že v minulom roku sme 
vyplatili na istinách úverov 542 tisíc eur a výška za-
dlženosti klesla na úroveň 31,84 %. Zostatok fi nanč-
ných prostriedkov v mestskej kase k 31. 12. 2013 
predstavuje sumu 490 tisíc eur.

A ČO NÁS ČAKÁ V ROKU 2014?
 Mesto začne pracovať na príprave projekto-
vej dokumentácie na budovanie nového mestské-
ho cintorína v mestskej časti Kolačín a vypracuje 
projektovú dokumentáciu na rozšírenie - prístavbu 
domova dôchodcov. Budeme pokračovať v budo-
vaní nových chodníkov, a to hlavne na Hviezdosla-
vovej ulici po rekonštrukcii SPP, chodník od „Účka“ 
po lekáreň na Mierovom námestí, chodník, ktorý 
spája „čínsky múr“ s obchodnou pasážou súboru B1 
a chodník na Jilemnického ulici pri futbalovom šta-
dióne. Plánujeme rozšíriť parkovacie miesta pred 

42-bytovou jednotkou a na Hviezdoslavovej ulici. 
Pripravuje sa rekonštrukcia športovej haly a vy-
budovanie nových stojísk pod kontajnery na od-
pad. Vzhľadom na vysoký záujem o nájomné byty, 
mesto vybuduje ďalšiu bytovku zo ŠFRB v obytnej 
zóne Dlhé diely. Veľkú pozornosť budeme venovať 
priemyselnej zóne Hliny, kde sa mesto zaviazalo do 
300 dní od podpisu zmluvy vybudovať infraštruktú-
ru pre prvého investora. Budeme modernizovať 
areály MŠ opravou pieskovísk, dopravného ihriska 
a rôznych detských prvkov, aby zodpovedali pred-
pisom o bezpečnosti a platnej legislatíve. V Kolačí-
ne sa bude v tomto roku realizovať nová kanalizá-
cia a sústredíme sa aj na riešenie rozšírenia par-
kovania pred kultúrnym domom. Opravou prejde 
ozvučenie cintorínov a pre potreby domu smútku za-
kúpime nový chladiaci box. Mesto v roku 2014 plá-
nuje na základe rozpočtu na všetky tieto akcie pre-
investovať viac ako milión eur z vlastných zdrojov. 

 Na záver mi dovoľte poďakovať sa všetkým, 
ktorí nám boli a budú nápomocní v nasledujúcom 
roku pri realizácii týchto cieľov. Bez podpory obča-
nov a poslancov mestského zastupiteľstva by sme 

nemohli realizovať takéto odvážne a náročné plány. 
Moja vďaka tiež patrí všetkým poslancom, zamest-
nancom mestského úradu, organizáciám, ktoré pô-
sobia v meste a mojej rodine, ktorá má pochopenie 
a podporuje ma pri plnení pracovných povinností. 
Prajem vám všetko dobré do nového roku 2014
a teším sa na vaše podnety a spoluprácu.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o naj-
vhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj 3 -izbového podkrovného mezonetové-
ho bytu s balkónom a pivnicou - Ulica P. Jilem-
nického, bytový dom súp. č. 838, vchod 18, byt č. 
42 na 6. poschodí. Výmera 97,38 m2 plus prislú-

chajúci podiel z pozemku pod stavbou a na spo-
ločných častiach a zariadeniach domu. Navrho-
vateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny. Minimál-
na požadovaná cena je 47 600 eur. Podmienkou 
súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky vo výške 
4 760 eur.

 Mesto Nová Dubnica vyhlasuje súťaž o naj-
vhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
na predaj garsónky bez balkónu s pivnicou - Uli-
ca P. Jilemnického, bytový dom súp. č. 838, vchod 
18, byt č. 32 na 2. poschodí. Výmera 31,81 m2 

plus prislúchajúci podiel z pozemku pod stavbou 

a na spoločných častiach a zariadeniach domu. 
Navrhovateľ musí predložiť návrh kúpnej ceny. 
Minimálna požadovaná cena je 19 700 eur. Pod-
mienkou súťaže je zloženie fi nančnej zábezpeky 
vo výške 1 970 eur. 

3 - IZBOVÝ PODKROVNÝ MEZONETOVÝ BYT NA UL. P. JILEMNICKÉHO

GARSÓNKA  NA UL. P. JILEMNICKÉHO

Predkladanie súťažných návrhov: do 15. 2. 2014 do 12:00  hod,  
Mestský  úrad,  Trenčianska  45/41, 018 51 Nová Dubnica. 

Obálku označte : „Neotvárať - Verejná obchodná súťaž - byt č. 838/18-42“, 
resp. „Neotvárať - Verejná obchodná súťaž:  garsónka - byt č. 838/18-32.“

Bližšie informácie o  ponukách nájdete na úradnej tabuli mesta,
na www.novadubnica.sk a v sídle vyhlasovateľa.

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. 29 - Pribinove sady
Nebytové priestory                                    III. posch.                          22 m2

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

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

nebytové priestory                                         prízemie + I. posch.         132 m2

Mestské zdravotné stredisko súp. č. 773/5 - Gagarinova
zdravotné stredisko    I. posch.     19 m2

Administratívna budova súp. č. 781 - Topoľova
nebytové priestory    I. posch.                              15 m2

Bližšie informácie:
Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 3526 
kl. 134. Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť v Bytovom podniku, m.p.o. 
v Novej Dubnici, Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.



ZVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU

Mesto Nová Dubnica zabezpečuje aj v roku 2014 
v mestskej časti Miklovky a Kolačín raz mesačne, 
a to:

- V UTOROK: ulice Slobody, Družstevná, Nová,
 Odbojárska, Farská, Družobná, Kukučínova,
 Gagarinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová,
 Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ.
 Štúra, Jesenského, Partizánska, Podjavorin-
 skej, Sládkovičova.
Konkrétne termíny pre rok 2014: 
14.1. 11.2. 11.3. 8.4.  6.5.  10.6.
8.7.  5.8.  26.8. 16.9. 14.10. 11.11. 
9.12.

- VO ŠTVRTOK: ulice Okružná, Krátka, Puškinova,
 Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M.
 Benku, B. Němcovej, Strážovská, Pod Bôri-
 kom 
Konkrétne termíny pre rok 2014: 
16.1. 13.2. 13.3. 10.4. 9.5.  12.6.
10.7. 7.8.  28.8. 18.9. 16.10. 13.11. 
11.12.

 Vrecia vykladajte vždy ráno v deň vývozu do 
6.30 hod. pred váš dom k ceste tak, aby nebránili 
cestnej premávke. Namiesto nich dostanete rovna-
ký počet prázdnych vriec

NEPOTREBNÉ ŠATSTVO, POUŽITÝ JEDLÝ OLEJ,
NEBEZPEČNÉ ODPADY, ELEKTROODPAD, 
DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD, ODPAD ZO ZELE-
NE - odoberáme na zbernom dvore. 

VÝVOZ OBJEMNÉHO ODPADU A KONÁROV

Jarný zvoz konárov: podľa poveternostných a sne-
hových podmienok, o termíne budeme informovať
Jarný zvoz objemného odpadu: 24. - 28. marca
Jesenný zvoz objemného odpadu: 6. - 10. októbra
Jesenný zvoz konárov: 20. - 24. októbra (budete 
včas informovaní aj rozhlasom a letáčikmi).

ZBERNÝ DVOR A ĎALŠIE INFORMÁCIE

 Pripomíname, že na Topoľovej ulici funguje 
zberný dvor, kde môžu obyvatelia Novej Dubnice 
doviezť a bezplatne odovzdať akýkoľvek komunálny 
odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad 
zo zelene, konáre. Na zbernom dvore je potrebné 
preukázať sa vlastným občianskym preukazom a od-
pady ukladať podľa pokynov správcu zberného 
dvora. Pre urýchlenie vykládky odpadu odporúča-
me odpad doviezť už vytriedený na zložky (zvlášť 
plasty, papier, kovy, textil, drevo, murivo...). Správca 
zberného dvora vám pomôže pri odovzdaní odpadu. 
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA sa po-
čas roka menia, treba sledovať informácie na www.
novadubnica.eu, takisto na informačných tabuliach 
na námestí a pri kancelárii odd. ŽP na MsÚ.

Aktuálne otváracie hodiny zberného dvora
   pondelok 7:00 - 16:00
   utorok  7:00 - 16:00
   streda  7:00 - 16:00
   štvrtok  7:00 - 16:00
   piatok  7:00 - 17:00
   sobota  9:00 - 13:00

 V prípade otázok, pripomienok, (nebol vám od-
vezený odpad, nemáte vrecia na separovanie a pod.)
kontaktujte odd. životného prostredia MsÚ Nová 
Dubnica: 042/4433484 kl. 160, 161. Mobil: 0918 32 
32 76, mail: basna@novadubnica.sk. 

 Akékoľvek podozrenia na spáchanie priestupku 
(zakladanie čiernych skládok, spaľovanie odpadu, 
vykladanie objemného odpadu v inom ako mestom 
určenom termíne, ničenie kontajnerov...) ohláste 
mestskej polícii na nonstop tel. č. 0905 69 44 55 
alebo bezplatnej tzv. zelenej linke 0800 500 159. 
Ďakujeme.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. ŽP MsÚ

 Žiacka vedecká konferencia s témou Zdroje 
energie v našom meste sa uskutočnila v závere mi-
nulého roka (27.11.) v kultúrnej besede. Hoci bola 
určená pre druhý stupeň základných škôl a gym-
názium, zúčastnili sa jej deti zo Základnej školy J. 
Kráľa a súkromnej školy. V úvode im generálny ria-
diteľ spoločnosti Termonova, ktorá bola sponzorom 
cien a občerstvenia, priblížil históriu a technológiu 
spaľovania biomasy v Novej Dubnici.
 Program konferencie otvoril najmladší predná-
šajúci Oliver Blščák, ktorý odvážne prezentoval 
náročné a komplexné spracovanie problematiky 
zdrojov energií. Jožko Slovák predstavil víziu, ako
by mohla vyzerať budúcnosť Novej Dubnice v ob-
lasti energetiky, a obecenstvo zaujal najmä jeho 
elektrifi kovaný model domu so solárnym panelom. 
Soňa Prekopová, Charlotte Démuthová a Arte-
mis Cyprian vypracovali rozsiahlu prezentáciu 
o elektrárňach všetkých druhov a záver obohatili 
smelým zamyslením sa nad pôvodom energie sve-
ta ako takej. Po prestávke, počas ktorej sme všetci 
doplnili energiu občerstvením, sme sa tešili na ďal-
šie príspevky.
 Ľubka Bartošová a Jakub Habáň tiež zabojo-
vali a uviedli prezentáciu, v ktorej zhrnuli najdôleži-
tejšie obnoviteľné zdroje energie. Michal Vlna za-
ostril na bioplynovú elektráreň v Trenčianskej Te-
plej, do ktorej naše mesto odovzdáva časť odpadu 
z verejnej zelene, a vo svojej práci navrhol niekoľko 
druhov odpadových materiálov, ktoré by mohli slú-
žiť ako alternatívne „palivo“ resp. krmivo baktérií 
bioplynky. Šimon Drak vsadil na skúsenosti, ktoré 
má jeho rodina s používaním slnečných kolektorov 
a obohatil nimi už i tak kvalitnú počítačovú prezen-

táciu. Záver patril deviatačke Danke Hostačnej.
V mene šetrenia energiou vypracovala plagát, čo 
organizátorov najprv zaskočilo, ale po improvizova-
nom upevnení plagátu do živého stojana, prednie-
sla maximálne presvedčivý, ucelený zrozumiteľný 
výklad o všetkých druhoch energie, ich zdrojov, vý-
hod a nevýhod a ich využívania v Novej Dubnici, 
ktorým si získala uznanie poroty i prítomných. 
 Práce týchto mladých ľudí, okrem odborných 
informácií (ktoré sú v súčasnosti veľmi ľahko do-
stupné), obsahovali aj poznatky získané v teréne - 
vo fi rmách a u súkromných osôb, ktoré majú alter-
natívne zdroje energie, v bioplynovej stanici, boli aj 
u nás v mestskom úrade. Deti boli perfektné, pre-
tože na nich bolo vidieť, že ich environmentálna 
téma vôbec nenudí, ba že sú si vedomí potreby 
šetrenia elektrickou energiou a využívania jej al-
ternatívnych zdrojov. A o to vlastne išlo.
 Po krátkej porade poroty zloženej zo zástupcov 
komisie životného prostredia pri mestskom zastupi-
teľstve, oddelenia životného prostredia mestského 
úradu a spoločnosti Termonova nasledovalo vyho-
dnotenie a odovzdanie cien. Diplom za najlepšiu pre-
zentáciu práce dostala práve Danka Hostačná. 
Porota sa však jednomyseľne zhodla, že víťazmi 
sú všetci zúčastnení, pretože každý jeden z nich 
aktívne zapracoval a zamyslel sa nad (nepovinným) 
zadaním témy a spracoval ju podľa svojich možnos-
tí a schopností. Práve preto boli všetci prednáša-
júci odmenení diplomami za účasť a ekologickými
solárnymi lampičkami, ktoré im budú pripomínať
konferenciu a jej posolstvo.   

Ing. Petra Hrehušová
odd. životného prostredia MsÚ

AKO A KAM S ODPADOM V ROKU 2014

STRETLI SA NÁDEJNÍ MLADÍ VEDCI

 Skate-ihrisko na Trenčianskej ulici pri „čínskom
múre“ do konca minulého roku fungovalo s podo-
mácky vyrobenými drevotrieskovými prvkami po-
značenými zubom času. Ihrisko ale dostalo koncom 
minulého roka nový šat! Najprv bolo potiahnuté no-
vým asfaltovým kobercom, kvôli nerovnému a po-
praskanému pôvodnému povrchu. Táto rekonštruk-
cia povrchu ihriska asfaltovým betónom vyšla mes-
to na 6 481 eur. V decembri sa ihrisko a najmä nad-
šení „skejťáci“ dočkali osadenia skate-prvkov. Zatiaľ 
sú to tri zostavy, ktoré obsahujú spolu dve desiatky 
betónových dielcov v cene 11 974 eur. Vybrané boli 
betónové prvky, ktoré budú odolné (pevne veríme!) 
voči opotrebeniu a prípadnému vandalizmu. Keď-
že jednotlivé betónové dielce majú hmotnosť dve až 
dve a pol tony, manipulácia a osadenie prvkov bolo
ťažkým orieškom. Jeho rozlúsknutie si vyžiadalo 
účasť hneď niekoľkých mechanizmov. Bonbónikom
bolo zapadnutie dvoch nákladných vozidiel s betó-
novými dielcami na lúke pri ihrisku. Našťastie, všet-
ko nakoniec dobre dopadlo, a o tom, že ihrisko plní 
svoju funkciu na 100%, svedčí množstvo juniorov, 
ktorí na skejtoch, kolobežkách, či bicykloch oblie-
hajú prvky na ihrisku. Veríme, že všetci, ktorí budú 

toto skate-ihrisko užívať, ho budú užívať s rozu-
mom, aby nedošlo k zraneniam, a čistota a dobrý 
stav ihriska bude zachovaná. Ihrisko si zaslúži byť 
doplnené ešte o niekoľko prvkov. Dúfame, že sa 
nám to postupne podarí podľa fi nančných možností 
mesta.

Mgr. Katarína Bašná

 V decembri sme ukončili práce na rekonštrukcii 
oplotenia zberného dvora, ktoré bolo v katastrofál-
nom stave a neplnilo svoju funkciu. Do areálu zber-

ného dvora sa dalo dostať cez mnohé diery v starom 
pletive plota, zároveň plot „neskrýval“ odpady, kto-
ré patria k práci zberného dvora, a výhľad na kopy 
odpadu Novodubničanov asi príliš netešil. Preto 
takmer 262 metrov nového oplotenia z betónových 
plotových dielcov v celkovej hodnote 39 189 eur. 
 Nový plot je prínosom nielen pre bezpečnosť 
zberného dvora, ale aj pre zlepšenie vzhľadu tejto 
časti mesta. Finančné prostriedky na rekonštrukciu 
poskytol Recyklačný fond vo výške 36 000 eur, zvy-
šok tvorí spoluúčasť mesta. Práce boli v pomerne 
značnom omeškaní, pozitívne však je, že nízka 
vysúťažená cena umožnila mestu vymeniť väčšiu 
časť oplotenia, ako sa pôvodne počítalo. V tomto 
roku dokončíme terénne úpravy okolo oplotenia
a začneme s úpravami povrchu zberného dvora, 
ktorý mnohým návštevníkom zberného dvora už 
pokazil náladu a zašpinil auto.

-kb-



Narodil sa 25.11.1932 v Pruskom 
ako jeden zo siedmich bratov.
Hudobnú kariéru začal ako 14-
ročný vo vojenskej hudbe v Tren-
číne. Talent rozvíjal aj v posádko-
vej hudbe v Jindřichovom Hradci 
a nadviazal tu styky s hudobný-
mi pedagógmi a ďalšími odbor-
níkmi. Jeho veľkým vzorom bol 
známy český skladateľ a dirigent 
Jindřich Praveček, u ktorého štu-
doval v hudobnej vojenskej škole 
v Prahe. Neskôr ho preložili do 
Vyškova nad Moravou, kde pre-
vzal funkciu dirigenta Vojenskej 
akadémie Antonína Zápotockého.
Štefan Baláž sa venoval výcho-

ve mladých hudobníkov, založil hudobné školstvo v Ilavskom okrese. 
V roku 1953 sa stal riaditeľom Hudobnej školy v Ilave. Od roku 1961 
zabezpečoval chod Ľudovej školy umenia neskôr Základnej umeleckej 
školy v Novej Dubnici, kde bol vo funkcii riaditeľa až do roku 1992. 
 Škola pod jeho vedením dosahovala výborné pedagogicko - vý-
chovné výsledky, ktoré boli prezentované na súťažiach a festivaloch na 
Slovensku i v Európe. Za tieto výsledky Štefana Baláža nominovali do
komisií, ktoré vytvárali učebné osnovy. Za vynikajúcu záslužnú prácu
s mládežou, kultúrno-výchovnú činnosť, dosiahnuté výsledky a úspe-
chy získal veľké množstvo vyznamenaní: Ministerstvo školstva - titul 
VZORNÝ UČITEĽ (1968), Rezortné vyznamenanie Ministerstva škol-
stva za Rozvoj kultúry (Praha), Medaila sv. Gorazdu (Bratislava), Vy-
nikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja, plaketa mesta Nová Dubnica, 
odznak a Čestné uznanie ZČSSP I. a II. stupňa za rozvoj priateľstva 
medzi našim a sovietskym ľudom, ďalšie medaile a ocenenia z medzi-
národných festivalov. 
 V roku 1967 založil dychový orchester Železničiar v Trenčianskej 
Teplej, ktorý za krátku dobu zaznamenal celý rad úspechov v súťa-
žiach a na medzinárodných festivaloch. Na základe týchto úspechov 
bol v roku 1975 poverený vytvoriť Dychový orchester mesta Nová Dub-
nica, spočiatku detský, neskôr mládežnícky. V tom istom roku založil aj 
miešaný spevácky zbor.
 Celý svoj život venoval náročnej učiteľskej práci a súčasne pri-
spieval v ďalšom rozvoji kultúry v našom meste. Do posledných chvíľ 
svojho života sa venoval hudbe, umeniu a práci. Zomrel 30. 4. 2001. 

Podľa údajov manželky Štefana Baláža Margaréty 
spracovala M. Múdra, riaditeľka ZUŠ

VIANOČNÝ KONCERT ORCHESTRA
PREMENOVAL UMELECKÚ ŠKOLU

 Zlatá nedeľa, kino Panorex, 16. hod. Začal sa tradičný vianočný 
koncert Dychového orchestra a mažoretiek Nová Dubnica. O to, aby 
atmosféra v sále bola sviatočná, sa zaslúžili nielen účinkujúci, ale tiež 
návštevníci koncertu, ktorí prišli správne naladení a už od začiatku sa 
do celého diania aktívne zapájali. Výber programu koncertu bol tra-
dične pestrý a aj keď jeho mottom boli Vianoce, umožnil realizovať sa 
sólistom, mažoretkám, ako aj náročným orchestrálnym výkonom. Svo-
jej úlohy sa na jednotku zhostili tiež moderátori. Štefan Dvorský a Mi-
riam Martináková sú už ostrieľaná moderátorská dvojica a ich vtipné 
dialógy spestrili a zároveň pevne viedli poslucháčov celým koncertom. 
Jedinečným bodom programu bolo slávnostné premenovanie ZUŠ
v Novej Dubnici na ZUŠ Štefana Baláža, zakladateľa hudobného škol-
stva v Novej Dubnici a blízkom okolí. Na počesť pána Baláža zahral 
dychový orchester skladbu jeho obľúbeného autora Karola Pádivého
- 1.Slovenský tanec. Počas koncertu zazneli tiež slová uznania na ad-

resu súčasného predsedu občianskeho združenia Paľa Švedu za jeho 
starostlivosť o orchester i mažoretky počas celého úspešného roka 
2013. Poďakovanie sa tiež dostalo vedúcim mažoretiek - Zuzane Balá-
žovej a Zuzane Plškovej, sponzorom a všetkým tým, ktorí boli nápo-
mocní počas celého minulého roka a tiež pri príprave a realizovaní kon-
certu. Ešte jedno veľké ďakujem pribudlo v závere koncertu na adre-
su ZUŠ, teraz už Štefana Baláža, jej riaditeľky Mirky Múdrej a Mestu 
Nová Dubnica na čele s primátorom Petrom Marušincom. Vianočné 
koledy zaspievali naši sólisti Rastislav Janák a Lucia Mišovcová aj 
s podporou celého publika.
 Do roku 2014 prajeme všetkým účinkujúcim, ich rodinám a všet-
kým Novodubničanom pevné zdravie, veľa šťastia a úspechov.

Antonín Maděra
dirigent orchestra

Foto: P. Tehlár

 Tí, ktorí sa začiatkom tohto roku zúčastnili niektorého zo štyroch 
TROJKRÁĽOVÝCH KONCERTOV gospelovej kapely Boží šramot
a zboru The Gospel Family mi určite dajú za pravdu, že to bol ne-
zabudnuteľný zážitok. Deviaty ročník tradične netradičných koncertov 
na domácej pôde sa niesol pod názvom TO NAJLEPŠIE ČO (doma) 
MÁME. V pondelok 6. januára bola sála kina PANOREX beznádejne 
vypredaná. Ich vystúpenie som si prišla pozrieť po prvý raz a možno
povedať, že koncert prevýšil všetky moje očakávania. Scéna a ozvuče-
nie, ktoré mali na starosti Marián Masár, Ján Nižňan a Pavol Rekem, 
výkony sólových spevákov, hudobníkov i celého gospelového zboru, 
boli na vysokej profesionálnej úrovni. Sólové speváčky Anna Hortová,
Iveta Śedíková, Lucia Masárová, speváčky gospelového zboru Jana 
Vančová, Gabika Sochorová, Petra Reháková a Juraj Hort, ktorý 
hral na klavíri, spieval, dirigoval, ale aj všetkých 38 členov gospelo-
vého zboru, predviedli neuveriteľné výkony. S hudobným sprievodom 
Martin Masár, Ľuboš Vrzoň, Peter Masár, Ivan Klánek, Ľuboš Vančo 
a Marek Masár, predviedli staršie i celkom nové skladby. Ich výkony
uvádzali divákov do vytrženia a neveriaco krútili hlavou ako pod tak-
tovkou Juraja Horta, ktorý je riaditeľom a dušou tohto zboru, dokázali
dať dokopy toľko vynikajúcich hlasov, zosúladiť ich vytvoriť jednolia-
te hudobné teleso, ktoré by smelo mohlo konkurovať hociktorým pro-
fesionálom. A možno v takej podobe ani na Slovensku konkurenciu 
nemá. Oduševnené vystúpenie členov zboru a náročné gospelové
skladby v ich podaní, počúvali ľudia so zatajeným dychom. Program
spestrili svojím vystúpením aj hostia: Barbora Hortová, Leoš Staněk
a Peter Hort, ktorý zaujal s vtipom podanou recitáciou. Svojím tempe-
ramentom a rytmickými melódiami všetkých v sále doslova roztanco-
val a rozospieval zahraničný hosť Mr. Lazaro, ktorý už niekoľko rokov pô-
sobí na Slovensku a jeho blízky vzťah ku gospelovému spevu a pria-

teľstvo s Jurajom Hortom ho predurčili, aby bol pravidelným hosťom 
TROJKRÁĽOVÝCH KONCERTOV tohto zboru. 
 Výsledný efekt, aranžmán a celkový program je určite dielom všet-
kých členov Božieho šramotu a zboru The Gospel Family. Poďakovanie 
však patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby svoj program mohli prezen-
tovať na takej vysokej úrovni. Mesto Nová Dubnica bezplatne poskyt-
lo sálu kina Panorex na všetky dni a prispelo na ozvučenie čiastkou 
400,- €. 

M. Babuková 
Snímka: archív zboru 

Mažoretky tradične dotvárali obdivuhodný výkon muzikantov. 

Ako vidno na spokojných tvárach účinkujúcich, TROJKRÁĽOVÝ KONCERT sa vydaril. V sále bola dobrá nálada.

Zľava: riaditeľka ZUŠ M. Múdra, manželka Š. Baláža Margaréta, 
primátor P. Marušinec, moderátorka M. Martináková. 



Centrum mesta ožilo radostnou adventnou atmosférou počas 
vianočných trhov 19. decembra.

Už týždeň pred Vianocami pribudla na námestí maštaľka so svä-
tou rodinou a ovečkami, ktoré sa nechali kŕmiť aj z ruky. 

Deti a ich pedagógovia mali obrovskú radosť z predaja vlastnoru-
čne robených darčekov. Na snímke CVČ. 

Štedrý deň v Novej Dubnici - to sú aj koledy v podaní Božieho šramotu, Betlehemské svetlo od skautov a kapustnica od vedenia mesta. 

Nezvyčajne teplé slnečné počasie prerušilo štedrovečerné prípra-
vy mnohých Novodubničanov a zavítali na námestie. 

Nový rok sme vítali s kapelou She & Me Max - (M. Šimuneková, E. 
Mišley, J. Bittera, B. Novák). 

NOVODUBNICKÉ 
ŠŤASTNÉ
A VESELÉ

FOTO 1,4,5: PETER TEHLÁR
FOTO 2,3: ARCHÍV MSÚ
FOTO 6: MARIÁN DROBNÝ

V R Á T I  L I     S A   D O    C H R Á M U
 K širokému spektru vianočných kultúrnych programov v našom 
meste neodmysliteľne patrí koncert Miešaného speváckeho zboru 
Nová Dubnica, ktorý vedie umelecký vedúci a dirigent Dr. Jozef Vakoš, 
PhD. a organizačný garant zboru Ing. Anton Ježo.

 Niektorí z tých, ktorí popoludní 29. decembra nezostali sedieť pri 
televízore, nedali prednosť sviatočnej prechádzke, či návšteve blíz-
kych, a rozhodli sa navštíviť Kostol sv. Jozefa robotníka, pociťovali tak 
trochu obavy. Ešte stále im kdesi v podvedomí rezonovalo letné vy-
stúpenie speváckeho zboru venovaného 1150. výročiu príchodu svä-
tých Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa uskutočnilo v kultúrnej
besede a bolo poznačené nezvyčajne nízkou návštevou publika. Po-
hľad do naplneného kostola však tieto obavy rýchlo rozohnal. Návrat 
do priestorov chrámu, priebeh koncertu, výborná akustika, úžasná at-
mosféra svätostánku, profesionálny výkon umeleckého telesa, ako aj 

spontánne prejavy poslucháčov potvrdili, že koncert takéhoto zboru 
patrí práve do tohoto prostredia. 
 V pestrej palete zmysluplných sakrálnych a vianočných piesní tvo-
rila fundament celého koncertu Dedinská vianočná omša (Venkovská 
vánoční mše) súčasného ostravského skladateľa Edvarda Schiffauera, 
ktorú napísal v rokoch 1968-69. Zborový spev umelcov sprevádzala 
svojou emočne pôsobivou hrou na organ  Veronika Soukupová, riadi-
teľka Základnej umeleckej školy  Karola Pádivého v Trenčíne.  Nechý-
bali však ani ďalšie skladby, ako Daj Boh šťastia tejto zemi, Sanctus 
sanctus ..., či populárny Bubeníček s nezabudnuteľným sólom Mgr. 
Branislava Vakoša.
 Vďační Novodubničania svojím standing ovation nedovolili spevác-
kemu zboru ukončiť koncert tradične záverečnou piesňou Tichá noc, 
ale až vytlieskaným prídavkom - skladbou  Aleluja.

JUDr. Miroslav Holba

PREMIÉRA FILMU
O JANKOVI ZACHAROVI

 Pri príležitosti sviatku svätého Mikuláša aj tento rok pripravilo 
Centrum voľného času prekrásnu akciu pre najmenších. Vo svia-
točnej atmosfére sa stretlo veľa detičiek, ktoré navštevujú Detské 
centrum Dubáčik. Na úvod sa predstavili tanečníčky v mikuláš-
skych kostýmoch z krúžku Mini Dance pod vedením vychováva-
teľky Gabiky. Túžobne očakávaný Mikuláš odmenil deti nielen
úsmevom a dobrou náladou, ale aj mikulášskymi balíčkami plných 
sladkostí. Na tváričkách detičiek sme mohli vidieť veľkú radosť
a prekvapenie.
 Mikuláš si na pomoc priniesol aj svojich pomocníkov anjela
a čerta. Čertisko tiež rozdal sladkú odmenu poslušným deťom, 
aby sa ho nebáli. Na záver sme si všetci spoločne zatancovali na 
detské pesničky a odfotili sa pri stromčeku s Mikulášom, čertom 
a anjelom.

kolektív CVČ

Film s pracovným názvom „ZA-
CHARA 52“ predstavuje portrét 
jedného z najznámejších sloven-
ských boxeristov, zlatého olym-
pionika Jána Zacharu z Novej 
Dubnice. Pôjde o krátky 10-minú-
tový dokumentárny fi lm, ktorý sa 
realizoval v Novej Dubnici a v Du-
bnici nad Váhom v posledných 
novembrových dňoch. Film vzni-
kal za trošku zvláštnych okolnos-
tí - na jeho výrobe a realizácii 
sa totiž podieľali študenti fi l-
mového krúžku, ktorý od sep-
tembra minulého roku funguje 
v Súkromnej základnej škole v 
Novej Dubnici. Navštevuje ho 
desať žiakov, ktorí po odsúhla-
sení natáčania pánom Zacha-
rom, začali tvoriť scenár k fi l-

mu, a tiež spoznali, čo všetko je potrebné pre samotnú výrobu do-
kumentu. Zúčastnili sa tiež natáčania a dokonca jeden zo študentov 
skomponoval do fi lmu aj hudbu. Napriek tomu, že by sa mohlo zdať, že 
ide o nejakú školskú prácu amatérov, nie je to tak. Krúžok vedie reži-
sér Marek Janičík, ktorý sa rozhodol do Novej Dubnice zavolať svojich 
kolegov: kameramana Petra Kováča a zvukára Stanislava Králika, ktorí 
priniesli nielen svoje skúsenosti, ale aj drahú fi lmovú techniku a fi lm 
nakoniec vznikol v profesionálnych podmienkach. Momentálne je fi lm
v strižni a premiéru bude mať v utorok 28. januára o 16. hod. v kultúr-
nej besede. Diváci si budú môcť nielen pozrieť fi lm, ale si aj vypočuť 
historky zo zákulisia natáčania, a to, čo sa do fi lmu nedostane, určite 
doplní počas diskusie aj pán Ján Zachara. Film bude prezentovaný na 
viacerých fi lmových festivaloch, rovnako v televízii. 

 Osobný komentár režiséra M. Janičíka: „Pre každého fi lmára by 
malo byť povinnosťou mapovať svoje okolie, zachytávať zaujímavých 
ľudí a situácie. Pán Ján Zachara je osobnosť, o ktorej môže vzniknúť aj 

desať fi lmov a stále je to málo. Zlatých olympionikov na Slovensku nie 
je veľa, preto je ich potrebné zachytiť okom kamery, ale mňa ako fi lmá-
ra skôr zaujala iná vec - nájsť dnes človeka, z ktorého ide ľudskosť a 
skromnosť, to je to, čo je dnes potrebné zobrazovať. A pán Ján Zachara 
takým človekom je. Preto som rád, že som mal tú česť aj spolu s deťmi 
z fi lmového krúžku byť s týmto človekom pár dní a zachytiť ho.“

 Srdečne vás pozývame na premiéru snímky 28. januára o 16. 
hod. do kultúrnej besedy. Projekciu fi lmu bude dopĺňať beseda
a ďalší sprievodný program súkromnej základnej školy.

Marek Janičík

MIKULÁŠ OPÄŤ ROZŽIARIL
OČKÁ DETÍ V DUBÁČIKU



 Bol viacnásobným dorasteneckým i seniorskym 
majstrom republiky, olympionikom, stal sa „Zaslú-
žilým majstrom športu“. Takmer pred päťdesiatimi 
rokmi prišiel do Dubnice, kde sa stal veľkou oporou 
dubnického boxu, odvtedy býva s rodinou v Novej 
Dubnici. VOJTECH STANTIEN boxoval takmer 
dvadsaťpäť rokov. Bol to bohatý športový život,
v ktorom dominoval ring so štyrmi povrazmi, život 
naplnený tréningami, cestovaním za zápasmi a tvr-
dou drinou. V minulých dňoch sa V. Stantien dožil 
životného jubilea 75 - tich rokov a my sme sa pri tej-
to príležitosti rozhodli urobiť s ním rozhovor. Zaují-
mavé bolo dve a pol hodiny počúvať zážitky špor-
tového alebo súkromného charakteru, ale všetko sa 
nám na stránky novín nezmestí, a tak pre čitateľov 
Novodubnických zvesti vyberáme z nášho rozhovo-
ru podstatnú časť. 
 
Pán Stantien, kedy a kde ste s boxom začínali? 
Podporovali vás v tom rodičia?

 Ja som rodený Košičan a tam som prežil aj celé 
svoje detstvo. Pochádzam z dvojičiek, ale moje dvoj-
ča po roku zomrelo. Vyrastalo nás potom šesť súro-
dencov. Bývali sme na periférii mesta a tak, aby nás 
rodičia mohli uživiť, mali aj malé gazdovstvo, kozy, 
kravku aj hydinu. Otec robil v Magnezitke a ma-
ma bola doma. Ja som už ako malý chlapec rád 
hrával futbal a s tým som sa ako žiak reprezentant 
dostal už v r. 1953 do Turecka. To bolo pre mladé-
ho chalana niečo! Medzitým som začal chodiť do 
mesta do telocvične, kde som sa priúčal prvým 
boxerským ťahom. Bavilo ma to, aj to. Len tréner 
povedal, že to ďalej nejde robiť obidva športy, že si 
musím vybrať, a tak v tejto ťažkej dileme vyhral box. 
Mal som vtedy trinásť rokov. A či ma v tom podpo-
rovali rodičia? Tí ani nevedeli, že boxujem. Keď sa 
ma pýtali, kde som bol, moja odpoveď bola vždy, že 
v telocvični, ktorá bola od nás dosť ďaleko v meste.
Až raz otec priniesol domov noviny, kde o mne pí-
sali a spustil zhurta na mňa, čo to má znamenať. 
Tak sa dozvedel celú pravdu. V Košiciach som teda 
začínal boxovať ako žiak, kde som bol od. r. 1956 
až 1958. Tu som sa zúčastnil aj prvého medziná-
rodného zápasu s Maďarskom. Potom som prešiel 
na krátko do Iskry Svit, odkiaľ som odišiel na dvoj-
ročnú povinnú vojenskú službu do Dukly Kroměříž. 
Tu som si cibril boxerskú techniku, ale som tu hrával 
aj futbal. Tu som dosahoval prvé úspechy. Tu som 
si našiel aj moju manželku. 
 
Po základnej vojenskej službe ste prišli do Dub-
nice nad Váhom, kde ste sa stali veľkou posilou 
tamojšieho oddielu boxu...

 Áno, to sa písal už rok 1960. Tu som trénoval
pod vedením Ludvíka Pekaríka, Štefana Matejčíka, 
Jozefa Hrebíka, Rudolfa Gondáša, Janka Zacharu 
a ďalších. V Dubnici nad Váhom som boxoval štr-
násť rokov. Vtedy bol v box v tomto meste veľmi po-
pulárnym športom s vysokou úrovňou. Po skončení 
aktívnej pretekárskej činnosti som ešte rok trénoval 
dubnických pästiarov, ale bolo mojou nevýhodou, 
že som vlastne vyšiel z ich radov a ťažko som si na-
dobúdal pred nimi rešpekt, tak som to nechal, a ve-

noval som sa už naplno robote v hutníckom závode 
vtedajších SMZ.

 Tých štrnásť rokov aktívnej boxerskej činnosti
v Dubnici nad Váhom bolo naplnených mnohý-
mi úspechmi. Môžete si, pán Stantien, na niekto-
ré z nich spomenúť podrobnejšie?

 Toho je veľmi veľa. Preto spomeniem len niek-
toré. Predovšetkým musím podotknúť, že už pred-
tým som získal niekoľko titulov dorasteneckého 
majstra republiky, najprv vo váhe do 54 kg, neskôr 
56 a 57 kg. Osemkrát som sa stal vo svojej kategó-
rii juniorským majstrom republiky, niekoľkokrát se-
niorským majstrom ČSSR, reprezentoval som našu 
republiku veľakrát v zahraničí. V roku 1967 som sa 
zúčastnil Majstrovstiev Európy boxu v Ríme, kde 
som skončil na bronzovom stupni víťazov. Zúčast-
ňoval som sa dlhé roky rôznych veľkých turnajov, 
Rád spomínam na turnaj o Veľkú cenu Václava Pro-
chádzku v Ostrave. Štrnásťkrát som sa predstavil aj 
na medzinárodnom turnaji SNP v Komárne, ktoré-
ho sa pravidelne zúčastňovali boxeri z Maďarska, 
Poľska, Rumunska a Československa. Vždy to pre 
mňa skončilo víťazstvom. Za dosiahnuté úspechy 
som najprv dostal titul „Majster športu“ a neskôr 
„Zaslúžilý majster športu.“ 
 
Vo vašom športovom živote je ešte jeden veľký 
nezabudnuteľný zážitok. Môžete nám ho opísať?

 Samozrejme. Boli to Letné olympijské hry v ro-
ku 1968 v Mexiku, kde sme boli skoro dva mesia-
ce. Z toho sme mali šesť týždňov pred hrami na 
aklimatizáciu, posledné dva týždne na športové zá-
polenia. Tu som v kategórii do 71 kg skončil devia-
ty. Na zážitky z Mexika, a nielen tie športové, nedá 
sa nikdy zabudnúť. Okrem iného sme sa zúčastnili 
aj svadby našej úspešnej olympioničky gymnastky 
Viery Čáslavskej, ktorá sa spájala s veľkým ošiaľom 
Mexičanov. Mali sme problém vôbec sa dostať na 
svadobný obrad do katedrály a potom sme okolo 
svadobného páru urobili nepriestrelný kordón, veď 
tí ľudia by ju boli utlačili aj otrhali.. Každý chcel mať 
kúsok z jej závoja či svadobných šiat na pamiat-
ku, trhali jej z nich aspoň gombíčky... Mexiko na 
mňa zanechalo obrovský dojem. 
 
Pán Stantien a čím sa zaoberá taký úspešný 
športovec v súčasnosti? Veď aj keď vám odvte-
dy pribudlo „zopár“ rôčkov, určite nevydržíte 
sedieť doma na gauči. Na prvý pohľad vidieť, 
že ste vitálny, udržujete si postavu a iste aj kon-
díciu.

 Za každého počasia jazdím na bicykli dosť dlhé 
trate, v ostatných rokoch som mal aj smolu, keď ma 
na cestách niekoľkokrát zrazilo auto. Niektoré úra-
zy boli dosť vážne, ale dostal som sa z nich. Mám 
veľmi rád prírodu, a tak s kamarátmi chodím na túry 
do hôr. Mám aj záhradku, kde sa človek tiež trochu 
pohýbe, a v neposlednom rade pravidelne chodím 
so synovým psom vlčiakom na prechádzky opäť do 
hôr. Pohybu mám veru dosť. Máte pravdu, ja by som 
doma na gauči dlho nevydržal. Potrebujem pohyb, 
veď návyk z mladosti nejde len tak ľahko vykoreniť 
a ani nechcem. 
 
 My ešte dodávame, že V. Stantien spolu s man-
želkou vychovali dvoch synov. Ani jeden z nich sa
v športovej kariére „nepotatil“. Jeden z nich - Ro-
man bol úspešným hokejistom v slovenskej extrali-
ge i v českej najvyššej hokejovej súťaži. Tento býva-
lý hokejový útočník je držiteľom dvoch slovenských 
a šiestich českých extraligových titulov majstra, v sú-
časnosti je asistentom trénera Slovana Bratislava. 
Druhý syn - Libor tiež sa v detstve začal venovať 
hokeju, ale ťažký úraz na oko mu zabránil v ďalšom 
napredovaní a s hokejom sa musel rozlúčiť. Nie 
však celkom. Na dubnickom zimnom štadióne veľa 
rokov trénoval deti a mládežnícke družstvá.
 
 Na záver mi dovoľte, pán Stantien, pri príle-
žitosti vášho jubilea - 75. rokov, ktorých ste sa 
15. januára dožili, zaželať vám pevné zdravie, 
veľa ďalších kilometrov na bicykli bez nehody, 
veľa pekných zážitkov na túrach prírodou a v ne-
poslednom rade veľa pohody v kruhu svojej ro-
diny. Živio!

Za rozhovor ďakujem.
Jarmila Gašparová

 Výroba čokolády má v tejto rodinnej fi rme dlho-
ročnú tradíciu. Zaoberal sa ňou už pradedko súčas-
ného majiteľa, pána Hauswirtha, podľa ktorého tiež 
nesie meno. Túto rakúsku čokoládovňu neďaleko 
našich hraníc sme navštívili 11. decembra spolu so 
žiakmi 8. a 9. ročníka ZŠ Janka Kráľa pod vedením 
učiteliek Márie Haluzovej a Miroslavy Sýkorovej. Na 
začiatku sme si v kinosále pozreli fi lm o vzniku a vý-
robe čokolády. Obdivovali sme, ako sa vyrábajú 
čokoládové slivky máčané v rume, alebo banány
v čokoláde. Potom sme si prešli výrobu s výkla-
dom sprievodkyne. Zaujímavosťou bolo napríklad 

to, že cukor dovážajú z Trenčianskej Teplej, alebo 
fakt, že pracovníčka, ktorá kladie na pás duté fi gúr-
ky, zabalí až 14 tisíc  kusov denne. Po skončení 
prehliadky mali žiaci možnosť ochutnať z veľkého 
množstva čokoládových výrobkov akékoľvek množ-
stvo. Myslím, že žiakom sa exkurzia nielen páčila, 
ale aj chutila. Ako by to bolo, keby sme nenavštívili 
tradičné viedenské trhy a pekne vyzdobenú metro-
polu Rakúska?! Unavení, ale plní zážitkov sme sa 
vo večerných hodinách vrátili domov.

Mgr. Miroslava Sýkorová

(Partizánska ulica, budova bývalej II. ZŠ, 200 m od Lidla)

 Asociácia pre mládež vedu a techniku za-
stúpená Amavet klubom č. 884 Nová Dubni-
ca sa minulý rok zapojila do medzinárodnej 
informatickej súťaže iBobor 2013. Súťaž chce 
posmeliť deti v intenzívnejšom a kreatívnej-
šom používaní moderných technológií pri uče-
ní sa. Komplexné informácie nájdete na www.
ibobor.sk. V kategórii Bobríci (3. a 4. ročník 

ZŠ) dosiahol Frederik Blaho (nar. 2005, žiak 
2. ročníka ZŠ) 96 bodov z 96 možných a Fi-
lip Blaho (nar. 2004, žiak 4. ročníka ZŠ) 84 
bodov z 96 možných. Chlapcom gratulujeme 
a prajeme veľa úspechov v ďalších informatic-
kých súťažiach!

Igor Bukovčák
Amavet klub č. 884

Ú S P E Š N Í   M L A D Í   I N F O R M AT I C I



Khaled Hosseini:
A HORY ODPOVEDALI OZVENOU
Príbeh knihy nás zavedie do Afganistanu, 
priblíži moslimskú kultúru a problémy v tejto 
krajine. Autor rozohral spleť desiatok silných 
ľudských osudov, momentov zdanlivo nesú-
visiacich, a predsa navzájom previazaných. 
Kniha nesklame nikoho, kto má rád emotívne 
silné príbehy.

Julie Klassenová:
UČITEĽOVA DCÉRA
Historická romanca odohrávajúca sa na ju-
hozápadnom pobreží Anglicka - známeho 
častými stroskotaniami lodí a poverami.
Hrdinku čaká nebezpečenstvo, ale i láska.

Juraj Červenák:
MŔTVY NA PEKELNOM VRCHU
Detektívny príbeh o prvom prípade kapitána 
Steina a notára Barbariča, ktorí sú na sto-
pe zločinu v habsburskom cisárstve za vlá-
dy Rudolfa II. Vojnového veterána vyšlú do 
Štiavnice odhaliť zradcu, ktorý sa chystá ne-
priateľom ukázať tajnú cestu do dobre opev-
neného mesta.  

Pavel „Hirax“ Baričák:
EKVÁDOR
V pútavo napísanom cestopise z Latinskej 
Ameriky sa dozvieme nielen o krásach Ekvá-
dora, ale i o ľuďoch a ich zvykoch.  Je to ces-
topis, ktorý nám prinesie i množstvo pozitív-
nej energie.  Knihu dotvárajú stovky autoro-
vých fotiek a nechýbajú ani básne a pocity 
z cesty.

Corban Addisin:
ZÁHRADA HORÚCEHO PIESKU
Ďalší príbeh od autora úspešného románu
Kroky k slnku sa tentoraz odohrávajú v exo-
tickom prostredí Afriky. Mladá americká práv-
nička spolupracuje s mimovládnou organizá-
ciou v boji proti sexuálnym útokom na deti 
v Zambii. 

Henning Mankell:
MUŽ, KTORÝ SA USMIEVAL
Komisár Wallander je psychicky na dne. Pri 
svojom poslednom prípade zastrelil človeka. 
Depresiu utápa v alkohole a rozhodne sa 
odísť od polície. Navštívi ho však starý pria-
teľ, ktorý  ho požiada o pomoc pri vyšetrova-
ní tragickej nehody otca.

Fyzická potýčka bratov
Na základe telefonického oznámenia zasahovala hliadka 7. de-
cembra v byte na Ulici SNP. Dvaja bratia si začali najprv slovne 
a potom aj fyzicky „vybavovať“ svoje nezhody, a to v byte svojej 
matky.  Na takéto riešenie sporu sa matka nedokázala pozerať 
a privolala mestskú políciu. Tá bratský spor okamžite ukončila. 
Po „vychladnutí“ obaja bratia svoje konanie vysvetľovali polícii, 
ktorá prípad uzavrela podľa priestupkového zákona. 

Alkohol ho premohol
Dlho sa zo svojich sociálnych dávok netešil miestny bezdomo-
vec M.O. Celý deň 18. decembra si užíval nadmernú konzumá-
ciu alkoholu. V noci ho zmohla únava a na nočný odpočinok sa 
uložil pri zadných dverách  jednej z predajní v budove bývalej 
Družby. Pre jeho hlasný „odpočinok“ nemali pochopenie oby-
vatelia priľahlého domu a na miesto privolali hliadku mestskej 
polície. Tá miestneho bezdomovca pripravila o časť sociálnej 
dávky, ktorú ešte nestihol premeniť na alkohol. Príčiny boli 
hneď dve - budenie verejného pohoršenia a znečistenie verej-
ného priestranstva exkrementmi. 

Žumpa v potoku zabíjala ryby
Dokonca v predvečer Štedrého dňa prijala mestská polícia te-
lefonické oznámenie od neznámej osoby, že v mestskej časti
Kolačín pri vinárni sa nachádza v potoku väčšie množstvo 
mŕtvych rýb. Hliadka okamžite pricestovala na miesto a keďže 
z potoka cítila zápach močovky, okamžite vykonala obhliadku
a zistila, že zo záhrady domu na Ulici Slobody je vykopaný žľab 
až do potoka z ktorého vytekala močovka. Majiteľka záhrady 
A.D. sa k vypúšťaniu žumpy do potoka priznala. Prípad aktu-
álne rieši rybársky zväz, ktorý vyčísľuje škody. Ak presiahnu 
sumu 350 eur, prípad bude riešiť Policajný zbor Slovenskej 
republiky. V prípade, že škody čiastku nepresiahnu, čin bude 
považovaný za priestupok, ktorý bude riešiť mestská polícia. 

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

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE

Ďakujeme rodine, príbuzným a známym,
ktorí sa 2. januára prišli naposledy
rozlúčiť so zosnulou
Annou KRŠKOVOU. 
Zároveň ďakujeme za prejavy
sústrasti a kvetinové dary.
Smútiaca rodina  

3. januára uplynulo dvadsať rokov,
odkedy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, otec a dedko
Branislav PATKA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi,
venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manželka
a synovia s rodinami.

6. januára  uplynulo dvadsaťdva rokov,
odkedy nás navždy opustil manžel,
otec a dedko Štefan CIBUĽA 

a 17. januára uplynulo päť rokov,
čo nás opustila naša milovaná dcéra, 
sestra, manželka a matka
Dagmara HORVÁTOVÁ,
rodená Cibuľová.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína rodina
Cibuľová, Bagínová a Horvátová.

12. januára uplynulo šesť rokov,
odkedy nás navždy opustil náš drahý
a milovaný manžel, otec a dedko
Milan BAŠO.
Dni plynú ako v tichej vode prúd,
len bolesť v srdci trvá a nedá sa zabudnúť.
S láskou spomína manželka,
deti s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina. 

14. januára sme si pripomenuli
nedožité 85. narodeniny otecka
Štefana MARGETINA.
S láskou spomínajú dcéry Evka
a Blažena s rodinami.

14. januára uplynul rok, odkedy nás
navždy opustil manžel, otec, starý
a prastarý otec Ján ONDRIŠKOVIČ.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami. 

18. januára uplynulo dvadsať rokov,
odkedy náš navždy opustil manžel,
otec a dedo Jozef VACHAN.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka,
dcéra a synovia s rodinami.

18. januára uplynulo päť rokov,
odkedy nás navždy opustil milujúci
manžel, otec a starý otec
Ing. František MANAS.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú
spomienku. S láskou a bolesťou v srdci
spomína manželka a dcéry s rodinami.

21. januára uplynulo šesť rokov,
odkedy nás navždy opustila milovaná
manželka, mama a babka
Jolana KOČKOVÁ.
S láskou spomína smútiaca rodina.

21. januára uplynuli dva roky,
odkedy nás navždy opustila
naša mamička, babka a prababka
Božena KAJANOVÁ

a 25. februára uplynie päť rokov,
odkedy nás navždy opustil náš otecko,
dedko a pradedko Štefan KAJAN.

Kto ste ich poznali, venujte im spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry
so svojimi rodinami.
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MEDZINÁRODNÝ MIKULÁŠSKY TURNAJ
SA VYDARIL

KVETY NAMIESTO SNEHU
 Tento rok je už 50-tym rokom činnosti jasky-
niarskeho klubu Dubnica. Členovia klubu za tie ro-
ky preskúmali a zdokumentovali desiatky jaskýň
v Strážovských vrchoch a v Bielych Karpatoch. Do-
kumentáciu odovzdávajú do múzea Slovenského 
krasu. 
 Klub má základňu v centre Mojtínskeho krasu
v obci Mojtín, ktorá leží na veľkom jaskynnom sys-
téme. Málokto však vie, že klub založili občania No-
vej Dubnice, kde časť členov stále býva. Záujem-
covia o prácu v klube sa môžu prihlásiť u vedúceho 

klubu Petra Medzihradského na čísle telefónu 0905 
380 671. Vedúci klubu je aj slovenským rekordérom 
v dosiahnutej hĺbke v jaskyni. Hĺbku 2 tisíc metrov 
dosiahol na Kaukaze.
 Keďže klub je nezisková organizácia a na svoju 
činnosť potrebuje značné fi nančné prostriedky (pre-
vádzka základne - kúrenie, elektrina, voda), radi prij-
meme fi nančnú pomoc. Recipročne môžeme záu-
jemcom poskytnúť sprievodcovské služby, prípadne 
prednášky.

Milan Velič

Naši najmladší futbalisti z prípravky (rok naro-
denia 2004) zorganizovali a odohrali 7. decembra 
medzinárodný mikulášsky turnaj. Už ôsmy roč-
ník tohto podujatia zorganizovali spolu s Mestom 
Nová Dubnica na čele s primátorom Ing. Petrom 
Marušincom a s prezidentom MFK Nová Dubnica 
Ing. Petrom Švecom. Hráči mali obrovskú radosť aj 
z ozajstného Mikuláša, ktorý im prišiel rozdať dar-
čeky. Už tradične sa turnaja zúčastnili a české via-
ceré slovenské mužstvá, ale nováčikom bol aj klub 
zo slovenskej dediny Pivnica zo Srbska. Na miku-
lášskom turnaji bojovali hráči z týchto tímov: Slávia 
Pivnica (Srbsko), Nesyt Hodonín a Elseremo Bru-
mov (Česká republika), Inter Bratislava, Lokomotí-
va Trnava, Dukla Banská Bystrica, FKS Nemšová 
a MFK Nová Dubnica. Hrali sme najspravodlivejším 
systémom - každý s každým. S Duklou B. Bystrica 
a Elseremo Brumov sme mali rovnaký počet bodov, 
ale horšie skóre. Vyhrala Banská Bystrica a my sme 
skončili tretí.

 Za najužitočnejšieho hráča turnaja z nášho 
mužstva vyhodnotili Miška Gaga. Miškovi aj ce-
lému mužstvu gratulujeme! 
 O týždeň neskôr hrala mladšia prípravka 
(ročník 2006) turnaj v Bánovciach nad Bebra-
vou. Chlapci prekonávali sami seba a udivili 
všetkých divákov a trénerov. Na výborne obsa-
denom turnaji tímami z Bratislavy, Trnavy, Banskej 
Bystrice, Hornej Nitry, Žiaru nad Hronom, Partizán-
skeho a Bánoviec nad Bebravou zvíťazili. Vo fi nále 
sme hrali s FK Banská Bystrica, s ktorými sme remi-
zovali, ale na penalty sme suverénne vyhrali. Strelci 
aj brankár boli výborní. Brankára Jakuba Szaba vy-
hodnotili za najlepšieho brankára celého turnaja. 
 Vďaka patrí všetkým hráčom a ich rodičom za 
obetavý prístup k dochádzke na tréningy, čo je vidieť
aj na výsledkoch, ktoré ich deti dosahujú. Súčasne 
chceme poďakovať a popriať všetkým hráčom, rodi-
čom a priaznivcom futbalu veľa zdravia, osobných
a športových úspechov v novom roku. 

tréner Milan Úradník

 Klub slovenských turistov Kolačín organizu-
je už niekoľko rokov turistické podujatia aj v zime 
počas vianočných sviatkov. Na Štefana pripravu-
je pre milovníkov turistiky nenáročnú prechádz-
ku do Kyšiek. Predstavte si cestu zasneženým 
lesom, vŕzgajúci sneh pod nohami, nad hlavou 
poletujúce biele snehové vločky, polia a lúky za-
halené do snehovej prikrývky... Lákavá predsta-
va, realita však bola iná. Namiesto snehu dážď, 
pod nohami blato a les pripomínal viac jeseň ako 
zimu. Napriek tomu si k nášmu ohníku s vare-
ným vínom našlo cestu viac ako tridsať turistov, 
ktorých zlé počasie neodradilo a dokázali vstať
z gauča spred televíznej obrazovky a urobiť nie-
čo pre svoje zdravie.
 Ani príchod nového roka nebol spojený so 
zmenou počasia. Trojkráľový výstup na Markovi-
cu sa konal už v nedeľu 5. januára. Hoci celú 

noc pršalo, ráno dážď ustal a takmer deväťdesiat 
turistov smerovalo k nášmu milovanému krížu. 
Blato na topánkach nikomu neprekážalo. Pod-
statnejšie boli stretnutia s priateľmi a známymi, 
želania všetkého dobrého do nového roka a pe-
kné výhľady do okolia. Hoci nebola zima, mnohí 
smerovali k ohníku a využili možnosť opiecť si 
voľačo, alebo zahnať smäd teplým čajom. Kríž 
navyše zdobila nová tabuľka, pretože tú pôvodnú 
so slovenským znakom a citátom z diela Sama 
Chalupku nám niekto ukradol. Keď sa na oblohe 
objavilo slniečko, bolo všetkým hneď veselšie. 
Niektorí sa na Markovicu vydali o deň neskôr, ale 
to vôbec neprekážalo, pretože turistiku možno 
pestovať v každom veku, v každom ročnom ob-
dobí a za každých okolností.
Tak sa nabudúce pridajte k nám. 

-sk-

 Počas vianočných sviatkov pripravil klub stol-
ného tenisu MKST Nová Dubnica niekoľko športo-
vo-spoločenských akcií nielen pre svojich členov, 
ale aj širokú športovú verejnosť.

 Ako každoročne, aj tento rok sme  v spoluprá-
ci s Mestom Nová Dubnica usporiadali na Štefana 
tradičný už 15. ročník Vianočného turnaja pre ne-
registrovaných hráčov v stolnom tenise. 
 Turnaj sa hral v dvoch vekových kategóriách.
V kategórii mládeže do 15 rokov vyhral Martin 
Pšenka pred svojím bratom Jurajom a dvojicou 
na spoločnom treťom mieste Michalom Matú-
šom a Šimonom Bajom. V kategórii dospelých 
bol najlepší a víťazom sa stal Jozef Jando, ktorý 
v dramatickom fi nále zvíťazil nad Zoltánom Sto-
piakom. Tretie miesto sa tentoraz „ušlo“ Milano-
vi Ondřejíčkovi a Tiborovi Odzgaňovi. 

 Pre svojich najmladších členov pripravil klub 
ešte 4. decembra s „predstihom“ Mikulášsky turnaj 
so spoločenským večierkom, na ktorý prišiel aj Mi-
kuláš a spolu s anjelom obdarovali okrem víťazov aj 
každého účastníka tohto podujatia.
 Dospelí registrovaní hráči  MKST sa  mali mož-
nosť počas týchto sviatkov odprezentovať a „špor-
tovo ukázať“ najskôr na Majstrovstvách klubu MKST, 
ktoré sa uskutočnili 28. decembra v stolnotenisovej 
herni domu športu a potom už v novom roku, a to 
v nedeľu  5. januára v Považskej Bystrici na maj-
strovstvách oblasti. Na týchto majstrovstvách ob-
lasti okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava 
sme mali nielen najpočetnejšie zastúpenie (15 
mužov a 4 ženy), ale ziskom troch zlatých, troch
strieborných a sedmich bronzových medailí 
sme sa stali aj suverénne najúspešnejším klu-
bom týchto majstrovstiev. 

Ing. Jozef Šamaj, predseda MKST 

Klub slovenských turistov Kolačín pozýva všetkých svojich členov na vý-
ročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať v piatok 31. januára o 18.-tej hodi-
ne v Kultúrnom dome Kolačín. Vítaní sú aj noví záujemcovia o členstvo v KST.

Vo februári vás pozývame na ZIMNÉ STRETNUTIE TURISTOV TRENČIAN-
SKEHO REGIÓNU NA BASKE, ktoré organizuje Regionálna rada KST Tren-
čín a OKST Trenčianske Teplice v sobotu 22. februára. Trasa je možná
z Omšenia, Slatinky i z Homôlky a zraz na vrchole Baske je o 11-tej hodine. 

Zakladajúci členovia klubu pred starou základňou v Mojtíne.


