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Predstavím ťa oteckovi...
Herecké hviezdy Magálová a Vajda excelujú vo vynikajúcej komédii.
Viac o predstavení nájdete na strane 6.

Miro Jaroš v Panorexe
Miro Jaroš prichádza s novým koncertom a novými pesničkami.
Dočítate sa na strane 6.

Zmeny o odpadoch v meste 
Od januára platia nové pravidlá v odpadovom hospodárstve.

Viac informácií nájdete na strane 3.

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Najdôležitejšie investičné zámery mesta

Na začiatku nového roka si 
mnohí z nás dávame pred-
savzatia a plánujeme rôzne 
úlohy a projekty. Inak tomu 
nie je ani v našom meste. 

V roku 2019 plánujeme                                
v meste realizovať viacero 
investičných zámerov. Prio- 
ritou bude pokračovanie                        
v úpravách miestnych komu-
nikácií a chodníkov. Pozornosť 
zameriame na vybudovanie 

parkovacích miest a pokládku 
nového asfaltu v Pribinových 
sadoch. Dokončí sa asfaltova-
nie priestorov medzi  garáža-
mi  na Jilemnického ulici, čaká 
nás i oprava a rozšírenie cesty 
pri bytovom dome č. 74 (tzv. 
vežiak) smerom ku garážam. 
Veľkou výzvou bude rekon-
štrukcia celej Hviezdoslavovej 
ulice od Jilemnického až po 
Trenčiansku ulicu. 

Plánujeme zakúpenie defi b-

rilátora, ktorý bude k dispo-
zícii všetkým, ktorí sa ocitnú        
v hraničnej životnej situácii. 
V záujme zvýšenia mobility 
našich opatrovateliek bude 
pre nich zakúpené osobné mo-
torové vozidlo a veríme, že aj 
týmto spôsobom prispejeme 
k skvalitneniu služieb posky-
tovaných mestom pre našich 
seniorov. 

V mestskej časti Kolačín do-
budujeme v najbližších týžd-

ňoch chodník s tým, že jeho 
ďalšia časť povedie až k nové-
mu kostolu. Plánujú sa drobné 
renovácie kultúrneho domu, 
riešenie závlahy na futbalo-
vom ihrisku a s fi nančnou pod-
porou môžu na rekonštrukciu 
požiarnej stanice rátať aj ha-
siči.

Ďalšou prioritou bude  vy-
pracovanie projektovej doku-
mentácie na rekonštrukciu 
kina Panorex, Zariadenia pre 
seniorov a zberného dvora. 
Určite sa zhodneme na tom, že 
všetky tieto zariadenia si našu 
pozornosť zaslúžia. Proces od 
zámeru cez vypracovanie pro-
jektovej dokumentácie, schva-
ľovacie procesy až  k realizácii 
trvajú dlhší čas, preto musíme 
byť trpezliví. Niekde však tre-
ba začať, a podobne, ako sa 
nám podarilo uviesť do pre-                                                                        
vádzky letné kúpalisko, ve-
ríme, že aj tieto investičné 
zámery dotiahneme do konca 
tak, aby menované objekty                  
slúžili svojmu účelu v pros- 
pech všetkých občanov nášho 
mesta vrátane mestskej časti 
Kolačín. O priebehu realizácie 
menovaných investičných zá-
merov vás budeme podrobne 
informovať aj prostredníctvom 
Novodubnických zvestí.

Peter Marušinec

Prvé pracovné zasadnutie 
mestského zastupiteľstva  po 
komunálnych voľbách sa ko-
nalo tradične v priestoroch 
Kultúrnej besedy v Novej 
Dubnici dňa  12. decembra. 

V úvode rokovania predložila 
hlavná kontrolórka návrh plánu 
kontrolnej činnosti na 1. polrok 
2019 a správu o výsledku kont-
roly, ktorej cieľom  bola kontrola 
plnenia úverových zmlúv. 

Ing. Jaroslav Šlesar, riaditeľ 
Bytového podniku Nová Dub-
nica, m.p.o. predložil návrh roz-
počtu a návrh podnikateľského 
plánu na roky 2019, 2020, 2021.

V ďalšom bode rokovania 
sa poslanci zaoberali  stavom 
pohľadávok mesta. Dôležitým 
bodom, ktorý poslanci schválili, 
bol viacročný programový roz-
počet  mesta Nová Dubnica na 
roky 2019 – 2021.

Nemenej dôležitými boli 
návrhy viacerých všeobecne 
záväzných nariadení mesta. 
Poslanci  schválili  VZN o určení 
výšky dotácie na mzdy a pre-   
vádzku  na žiaka základnej ume-
leckej školy, materskej školy                                                                                  
a školského zariadenia so 
sídlom na území mesta Nová 
Dubnica, VZN o rozsahu po-
skytovania sociálnych služieb, 
o spôsobe a výške úhrad za 
sociálne služby v meste, VZN               
o niektorých podmienkach dr-
žania psov na území mesta, 

VZN o poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné od-
pady a VZN o miestnych da-                           
niach na území mesta.

Mestské zastupiteľstvo  vza-
lo na vedomie informatívnu 
správu o stave súdnych konaní            
k 30.11.2018.

Ďalšími bodmi rokovania 
bolo doplnenie Uznesenia MsZ 
č. 55, doplnenie Rokovacieho 
poriadku Mestského zastupi-
teľstva v Novej Dubnici, schvá-
lenie vecného bremena  na Ul. 
Odbojárskej v m.č. Kolačín, 
schválenie vecného bremena  
v priemyselnej zóne Hliny,  ako 
i schválenie prenájmu predaj-
ných stánkov na Mierovom 
námestí spoločnosti Nová Dub-
nica Invest, s.r.o. a schválenie 
prenájmu pozemkov od Urbár-
skej obce, pozemkového spolo-
čenstva Veľký Kolačín .

Poslanci odsúhlasili aj od-
kúpenie pozemku pod cestou 
Nová Dubnica – Trenčianska 
Teplá z dôvodu komplexného 
majetko – právneho  vysporia-
dania cestnej komunikácie.

Posledným bodom rokovania 
mestského zastupiteľstva bola 
zmena v zložení členov komisie 
na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií funkcionárov.

Celý zápis z rokovania nájde-
te na internetovej stránke mes-
ta www.novadubnica.eu.

Dagmar Gregušová

Vážení spoluobčania, 
dovoľte mi, aby som vás sr-

dečne pozdravil na prahu no-
vého roka 2019 v mene svojom, 
ako aj v mene zastupiteľského 
zboru a zároveň poďakoval 
všetkým, ktorí sa v uplynulom 
roku akýmkoľvek spôsobom 
pričinili o rozvoj a zveľadenie 
nášho mesta, a tým prispeli k 
obohateniu jeho duchovného, 
kultúrneho, športového i eko-
nomického života. S radosťou 
môžeme konštatovať, že minulý 
rok bol pre naše mesto úspešný. 
Stav, ktorý sa nám podarilo do-
siahnuť , je výsledkom systema-
tickej práce, zodpovednosti za 
spoločný majetok, ale aj závä-
zok do budúcnosti pokračovať 
po takto vytýčenej ceste formou 
neustáleho informovania a dia-

lógu samosprávy s občanmi. 
Lebo len na hodnotách pravdy                                                                                
a otvorenosti sa dá budovať 
dôvera občanov k voleným or-
gánom samosprávy, ktorá je 
a bude pre zastupiteľstvo i ve-
denie mesta záväzkom, ale aj 
hlavnou motiváciou do našej 
spoločnej práce v samospráve 
v roku 2019. 

Vážení spoluobčania, na zá-
ver môjho príhovoru vám pra-
jem zdravie a pohodu počas 
celého roka, veľa šťastia, lásky                                                                               
a trpezlivosti pri riešení osob-
ných problémov a pri každo-
dennej práci, nech sa nám darí 
rozvíjať naše mesto na pros- 
pech všetkých jeho občanov.

Peter Marušinec
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Keď nás niekto zraní, nastupuje ďalší pocit - hnev. Dôležité je 
uvedomiť si, že hnev sám o sebe nie je zlý, zlý je len spôsob, ako 
s hnevom nakladáme.
Niektorí reagujú ako nosorožec – agresívne. Ak ho provokujete, 
môže vás napadnúť. Takíto ľudia, ak sú nahnevaní, neovládajú 
sa a dajú vám to pocítiť.
Iní sú ako jež, ktorý sa skryje do klbka, zdvihne ostne, aby 
zabránil útočníkovi priblížiť sa. Takíto ľudia skrývajú svoje 
pocity, zostanú tichí a utiahnu sa. Svoj hnev prejavia zdržaním 
prejavov náklonnosti, ignorovaním partnera, alebo ho zhodia 
v spoločnosti.
Obidva spôsoby prejavovania hnevu nie sú správne. Aby bolo 
manželstvo silné, nosorožce sa musia naučiť ovládať svoje 
negatívne pocity a ježkovia sa musia naučiť hovoriť o svojich 
pocitoch.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov
Pripravuje sa projektová dokumentácia na rekonštrukciu kina Panorex. Foto: archív OKaŠ  
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Aby sme sériu pesimisticko-tragických článkov v tomto čísle zvestí zavŕši-
li, prinášame informáciu o vražde, spáchanej cca. týždeň pred Vianocami. 

Páchateľ neznámy, obeťou bol mladý smrek omorikový, vysadený pri chod-
níku do Kolačína. Niekto, komu asi posolstvo Vianoc (a nielen to) nebolo dobre 
vysvetlené, si zaobstaral vianočný stromček takýmto bezohľadným (bohužiaľ 
nemôžem povedať, že netypickým) spôsobom. 

Neviem, či Ježiško nosí darčeky aj pod takto nadobudnutý stromček, ale ak 
áno, tak dúfam, že v rámci vianočnej nádielky nabalil k ostatným darčekom aj 
vzťah k prírode, slušnosť a ohľaduplnosť. 

Katarína Bašná, odd. životného prostredia MsÚ  

Dňa 12. decembra 2018 
schválili poslanci  mestské-
ho zastupiteľstva všeobecne 
záväzné nariadenie č. 13/2018       
o miestnych daniach na úze-
mí mesta Nová Dubnica (ďalej 
len nariadenie). V nariade-
ní správca dane upravil daň                                            
z pozemkov, keď určil ročnú 
sadzbu pre územie Novej 
Dubnice a Kolačína vo výš-
ke 0,85 % (doposiaľ bola 0,75 
%). Zvýšenie sa týka niekto-
rých daní z nehnuteľností, za 
psa a za užívanie verejného 
priestranstva. Zároveň bola 

upravená aj splatnosť dane                                              
a to tým spôsobom, že daň do 
sumy 29,99€ je splatná jedno-
razovo a od 30,00€ v dvoch rov-
nakých splátkach. Aké bude 
platenie daní po 1. 1. 2019 si 
môžete pozrieť na webstránke 
mesta: www.novadubnica.eu 
– občan-legislatíva mesta-vše-
obecne záväzné nariadenia                                             
a nariadenie je aj k dispozícii      
v klientskom centre mestské-
ho úradu.

Dagmar Gregušová

Dňa 10. januára 2019 vyhlásil 
predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky voľby pre-
zidenta Slovenskej republi-
ky a určil deň ich konania na 
sobotu 16. marca 2019.

Ak ani jeden z kandidátov  
na prezidenta Slovenskej re-
publiky nezíska nadpolovič-
nú väčšinu platných hlasov 
oprávnených voličov, určil deň 
konania druhého kola volieb  
prezidenta Slovenskej repub-
liky na sobotu 30. marca 2019. 

Slovenského prezidenta ne-
môžeme voliť poštou, cez in-
ternet, ani na zastupiteľských 
úradoch. Podľa zákona právo 
voliť prezidenta SR majú slo-
venskí občania, ktorí v deň voľ-
by dovŕšili 18 rokov. Hlasovať 
môžu oprávnení voliči s trva-
lým pobytom na Slovensku, ale 
aj bez neho. V deň volieb však 

musia byť na Slovensku. 
Ak teda chcete rozhod- 

núť o hlave štátu, musíte byť                                       
v čase voľby na Slovensku                                   
a môžete hlasovať kdekoľvek, 
nie je nevyhnutné byť v mies-
te trvalého bydliska. Ak však 
chcete hlasovať v inom mieste 
ako v Novej Dubnici, musíte 
mať voličský preukaz, o ktorý  
treba  požiadať v klientskom 
centre mestského úradu.

V ďalšom čísle  Novodubnic-
kých zvestí sa  budeme voľbám 
prezidenta Slovenskej republi-
ky venovať podrobnejšie.

Voľby do Európskeho parla-
mentu 

V Slovenskej republike (ďa-
lej len SR) sa ako termín ko-
nania volieb predbežne pred-
pokladá 25. máj 2019. Podľa 
zákona voľby vyhlasuje a pres-
ný  deň volieb určuje predseda 

Národnej rady SR na základe  
rozhodnutia  Rady  Európskej 
únie  najneskôr 90 dní pred ich 
konaním.

Zákon o voľbách do Európ-
skeho parlamentu (ďalej len 
EP) ustanovuje všetky zásady 
a náležitosti uskutočňovania 
európskych volieb v Sloven-
skej republike. Podľa tohto 
zákona môže na post poslanca 
kandidovať občan SR, ktorý 
najneskôr v deň volieb dovŕšil 
vek 21 rokov, má trvalý pobyt 
na území SR a nenastali u 
neho prekážky vo výkone vo-
lebného práva, ako aj občan 
iného členského štátu, ktorý 
najneskôr v deň volieb dovŕšil 
vek 21 rokov, má povolený na 
území SR trvalý pobyt, nebol 
pozbavený práva kandidovať    
v členskom štáte EÚ.

Právo voliť do EP na úze-
mí SR majú jej občania, ktorí 

najneskôr v deň volieb dovŕšili 
vek 18 rokov a majú na jej úze-
mí trvalý pobyt, potom obča-
nia iných členských štátov EÚ, 
ktorí najneskôr v deň volieb 
dovŕšili vek 18 rokov a majú 
povolený na území SR trvalý 
pobyt, ako aj občania SR, ktorí 
najneskôr v deň volieb dovŕšili 
vek 18 rokov a nemajú trvalý 
pobyt na území SR a ani iného 
členského štátu EÚ, v prípade, 
ak sa v deň volieb zdržiavajú 
na území SR.

Na rozdiel od volieb prezi-
denta SR, pri voľbách do Eu-
rópskeho parlamentu budú 
môcť voliči voliť  aj   poštou.   
Podrobnosti  o  voľbách   bude-
me   uverejňovať  v   nasledujú-
cich   číslach Novodubnických 
zvestí.

Dagmar Gregušová

V dňoch 29. 11. 2018 – 1. 12. 
2018 sa riaditeľka Mater-
skej školy na Ulici Petra 
Jilemnického 12/5 v Novej 
Dubnici zúčastnila odbor-
nej konferencie eTwinning  
s medzinárodným zastúpe-
ním učiteľov zo slovanských 
krajín: „Materská škola na 
európskej ceste“ v Ľubľane, 
Slovinsko. 

Program eTwinning sa za-
meriava na podporu využíva-
nia moderných informačných 
a komunikačných technológií 
za účelom vytvorenia part-
nerstiev európskych škôl. „E“ 
je skratka pre „elektronický“ 
a „twinning“ znamená „part-
nerstvo, družba“. E-Twinning 
umožňuje nájsť partnerskú 
školu, s ktorou je možné re-
alizovať inovatívne školské 
projekty v rámci vyučovania 
v bezpečnom virtuálnom pro-
stredí TwinSpace. Je ideálnym 
programom slúžiacim na vý-
menu informácií a skúseností 
s kolegami - učiteľmi z Európy 
a ponúka tiež možnosti ďalšie-
ho vzdelávania.

Platforma eTwinning po- 
núka učiteľom možnosť stretá-
vať sa a spolupracovať na 
školských projektoch, v špeci-
álnych záujmových skupinách 
a online fórach. Ponúka tiež 
profesionálny rozvoj prostred-
níctvom online vzdelávacích 
aktivít zameraných na koope-
račné zručnosti a používanie 
technológií.

eTwinning umožňuje:
• Nájsť európsku partnerskú 
školu.
• S partnerskou triedou na-
plánovať triedny projekt podľa 
vášho výberu, alebo sa pridať 
do už existujúceho projektu 
ako ďalší partner.
• Spolupracovať v chránenej 
virtuálnej učebni „TwinSpa-
ce“.
• Zúčastňovať sa seminárov    
a konferencií po celej Európe 
a spoznávať nových kolegov.
• Zúčastňovať sa on-line kur-
zov.
• Použiť učebné materiály 
eTwinning vo výučbe.
• Získať národnú a európsku 
značku kvality eTwinning.
• Získať uznanie a vecné aj fi -
nančné ceny v národnej a eu-
rópskej súťaži.

Program eTwinning je spo-
ločenstvo škôl, do ktorého je 
zapojených takmer 280 000 
učiteľov z celej Európy, fi nan-
cované Európskou komisiou 
ako súčasť programu Eras-
mus+. 

V rámci praktických cvičení 
v platforme eTwinning Live 
sme spoznávali výhody vstupu 
a pripojenia sa k iným mater-
ským školám s cieľom nezávis-
le využívať virtuálny priestor 
na spoluprácu. Naša materská 
škola sa zapojila do projektu 
Vítanie jari s bulharskou ma-
terskou školou z Plovdivu. 

Workshopy účastníkov kon-
ferencie inšpirovali výsled-

kami najlepších projektov                
v oceňovaní v národnej súťa-
ži „eTwinning Golden cable 
2018“, tipmi a nápadmi na 
spoluprácu s materskými ško-
lami v celej Európe, umožnili 
spoznať, ako funguje TwinSpi-
ce - online nástroj spoluprá-
ce - stránky, denník, fórum, 
členovia, rozhovor. Mali sme 
priestor vykonávať praktické 
cvičenia, oboznámili sme sa     
s výhodami spolupráce.

Stretnutie učiteľov predpri-
márneho vzdelávania na me-
dzinárodnej úrovni vnímam 

napriek vlastnej jazykovej 
bariére ako veľmi prínosné. 
Kolegyne s nadšením prijali 
možnosť aktívnej spolupráce 
s bulharskou školou, pripravu-
jeme dielčie úlohy na splnenie 
nadchádzajúceho cieľa pro-
jektu. Po úspešnom absolvo-
vaní projektu sa nám otvárajú 
dvere ku ďalšej a ďalšej spolu-
práci. Verím, že touto cestou 
ukážeme deťom cestu spozná-
vania iných krajín a ľudí virtu-
álnou cestou. 
                                                                                                
Jana Ványová

Aj v  roku 2019  mesto Nová Dubnica odpustí alebo poskytne  
zľavy na  poplatku za vývoz  komunálneho odpadu  tým občanom, 
ktorí spĺňajú podmienky stanovené vo všeobecne záväznom na-
riadení č. 12/2018.

Mesto oslobodzuje od poplatku po dobu trvania pobytu       
v zahraničí:
a) študentov  študujúcich v zahraničí, ktorí sa preukážu potvrde-
ním o dennom štúdiu v zahraničí alebo potvrdením príslušného 
orgánu  o pobyte vydaným podľa predpisov krajiny, v ktorej sa 
zdržiava,

b) fyzické osoby  žijúce alebo pracujúce v zahraničí, ktoré sa pre-
ukážu potvrdením príslušného orgánu o pobyte vydaným podľa 
predpisov krajiny, v ktorej sa zdržiavajú, alebo nájomnou zmlu-
vou vystavenou na meno poplatníka, alebo pracovnou zmluvou,         
ktorá obsahuje adresu pobytu fyzickej osoby v zahraničí,

c) fyzické osoby, ktoré sú ženaté/vydaté v zahraničí, a ktoré neu-
platnia ustanovenia ods. b) a preukážu sa potvrdením o pobyte, 
prípadne bydlisku v zahraničí alebo čestným prehlásením rodin-
ných príslušníkov o pobyte v zahraničí. Pri overovaní, či je fyzic-
ká osoba ženatá alebo vydatá sa použije stav uvedený v evidencii 
obyvateľstva vedenej pri Mestskom úrade v  Novej Dubnici.

V prípade, že  doklady budú vydané v inom ako slovenskom, čes-
kom, anglickom a nemeckom jazyku, mesto je oprávnené  vyžia-
dať si od poplatníka úradný preklad.

Mesto zníži poplatok o 20%:
a) študentom  študujúcim  mimo  miesta  trvalého  pobytu,  ktorí  
sa preukážu potvrdením o návšteve školy spolu s potvrdením 
ubytovacieho zariadenia alebo dokladmi uvedenými v ods.b),

b) fyzickým osobám žijúcim alebo pracujúcim mimo trvalého 
bydliska, avšak na území SR, ktorí sa preukážu  dokladom o  pre-
chodnom  pobyte  alebo potvrdením o úhrade poplatku v mieste 
prechodného pobytu alebo kópiou nájomnej zmluvy alebo  zálo-
hového  predpisu od správcu nehnuteľnosti, z ktorých je zrejmé, 
že poplatník uhrádza aj poplatok za odpad.

c) fyzickej osobe, ktorej príjem a príjem osôb, ktoré sa s ňou   
spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum.

Doklady je potrebné predložiť najneskôr do 31. januára 2019.
Tlačivo o odpustenie alebo zníženie poplatku obdržíte v klient-
skom centre mestského úradu alebo si ho môžete stiahnuť na 
webstránke mesta.

Mesto zníži poplatok o 25 % všetkým občanom, ktorí dovŕšili 
k 1. januáru 2019 vek 62 rokov. O toto zníženie nie je potrebné 
žiadať, správca poplatku tak urobí automaticky.

Dagmar Gregušová

Aj toto boli Vianoce v Novej Dubnici

Miestne dane v roku 2019 Čakajú nás prezidentské voľby a voľby 
do Európskeho parlamentu

Konferencia eTwinning
s medzinárodným zastúpením 

Odpustenie a zníženie  
poplatku za odpad

Z evidencie obyvateľstva 
v našom meste
Počet obyvateľov podľa častí mesta: k 1.1.2018  k 1.1.2019
Nová Dubnica 9804 9784
Veľký Kolačín 565 573
Malý Kolačín 329 337
Obyvatelia bez trvalého pobytu 426 411

11124 11105

Počet narodených detí 104 86
Počet úmrtí 115 107
Počet prisťahovaných 211 223
Počet odsťahovaných 199 215
Počet presťahovaných vrámci mesta 231 264
Počet cirkevných sobášov 20 27
Počet občianskych sobášov 32 36

Eva Pištová

SPOLU

Fotografi a z odborného seminára v Ľubľane v rámci 
praktických cvičení. Foto: Jana Ványová
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Od 1. 1. 2019 vstúpili do 
platnosti dlho zvažované                 
a odkladané právne predpi-
sy - Zákon č. 329/2018 Z. z.               
o poplatkoch za uloženie od-
padov a Nariadenie vlády SR 
č. 330/2018, ktorým sa usta-
novuje výška sadzieb poplat-
kov za uloženie odpadov. 

Tieto nariadenia  majú za-
bezpečiť, aby v tomto a nasle-
dujúcich rokoch Slovensko 
zmenilo smerovanie v nakla-
daní odpadmi a odklonilo čo 
najviac odpadu od skládkova-
nia a zabezpečilo jeho recyk-
láciu alebo aspoň energetické 
využitie. 

Totiž, ukladanie zmesové-
ho komunálneho odpadu na 
skládkach je na Slovensku 
tradíciou a doteraz bolo sklád-
kovanie aj najjednoduchším          
a najlacnejším riešením, kam 
s odpadom. Obce a mestá sa 
veľmi nemuseli trápiť s tým, 
ako zabezpečiť triedenie, do-
trieďovanie, lisovanie či kom-
postovanie odpadu a hľadať 
odberateľov na jednotlivé od-
pady. Sklo, papier a PET fľaše 
sa potriedili a so zvyškom šup, 
na skládku. Týmto spôsobom 
sa Slovensko dostalo na chvost 
odpadového rebríčka krajín 
EÚ s 23% podielom recyklácie 
odpadu v roku 2016. Má to však 
háčik, a to ten, že naša krajina 
sa ako člen EÚ zaviazala zvy-

šovať mieru recyklácie odpa-
du, s cieľom zvýšiť recykláciu 
odpadu na 55% z celkového 
množstva vzniknutých komu-
nálnych odpadov do roku 2025.  

Preto po dlhom zvažovaní 
vláda SR schválila predpisy, 
ktoré postupne počas nasle-
dujúcich troch rokov - 2019 
až 2021 - výrazne zdvíhajú zá-
konný poplatok na skládkach 
odpadov. 

Výška poplatku pre každé 
mesto či obec sa bude odví-
jať od úrovne triedenia a re-
cyklácie odpadov - čím viac 
recyklovaných odpadov do-
kladujeme, tým menej bude 
poplatok na skládke na-
rastať. Poplatok 5,04 €, kto-
rý sme za každú tonu platili 
doteraz, bude narastať  tak, 
ako je uvedené v tabuľke.

Nová Dubnica spadá do in-
tervalu triedenia 30% - 40%    
(triedime síce 42%, ale vráta-
ne stavebného odpadu, ktorý 
sa nemá podľa nového zákona                
o poplatkoch za uloženie odpa-
dov započítavať do vzorca na 
určenie poplatku) takže pre 
rok 2019 nás čaká poplatok 
8€/t. Ďalší rok, aj keby sme 
sa dostali do ďalšej kolonky                           
v tabuľke, zaplatíme min.                                          
12 €/t. A sadzby v roku 2021 
vyskakujú ešte viac. 

Aby sa vám nezdalo, že 
8€ za tonu je nízky poplatok, 
tak upozorňujem, že cena na 

skládke pozostáva z dvoch zlo-
žiek - jedna zložka je poplatok, 
ktorý si účtuje fi rma, ktorá 
skládku prevádzkuje a ktorý je 
jej príjmom (v roku 2018 sme 
platili za každú tonu 38€ bez 
DPH a má sa tiež zvyšovať), 
druhou zložkou je zákonný po-
platok za skládkovanie, ktorý 
prevádzkovateľ skládky vybe-
rá podľa zákona o poplatkoch 
za uloženie odpadov a odvádza 
ho štátu (za štát ho spočítava                                                                    
a prerozdeľuje podľa naj-
novšieho Environmentálny 
fond).

Podčiarknuté a spočítané: 
Kým v roku 2018 mesto Nová 
Dubnica zaplatilo za skládko-
vanie 128.000 € (to je suma len 

za skládkovanie, nie za odvoz 
odpadu na skládku či vysý-
panie kontajnerov!), v roku 
2019 pri nezmenenom trende 
tvorby odpadu to už bude mi-
nimálne o 8000 € viac a to ešte 
nevieme, ako sa bude zvyšovať 
cenník prevádzkovateľa sklád-
ky. A v ďalších rokoch bude ná-
rast pokračovať - v tom prípa-
de, ak sa náš postoj k odpadu 
nezmení. Ale na tom predsa 
skúsime spoločne popracovať, 
nie?

Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Mestské zastupiteľstvo v No-
vej Dubnici schválilo na svo-
jom decembrovom zasadnutí 
všeobecne záväzné nariade-
nie č.12/2018 o poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, ktorým sa 
upravil poplatok za odpad. 
  

Preložené do zrozumiteľné-
ho jazyka: ročný poplatok  pre 
obyvateľa Novej Dubnice je 32 
€. Zľavu majú automaticky bez 
dokladovania dôchodcovia nad 
62 rokov 25% - čiže poplatok 
pre nich je 24 €. Zľavu 20% - 
poplatok 25,60 € na rok majú 

na základe žiadosti a predlo-
žených dokladov študenti a za-
mestnanci, ktorí sú ubytovaní 
mimo Novej Dubnice a osoby, 
ktoré nedosahujú životné mi-
nimum. O ostatných podrob-
nostiach, zľavách a odpus-                                                              
teniach poplatku vás 
informujeme na strane 2. 

Zvýšenie poplatku na osobu 
na rok o 4 € bolo schválené         
z nasledovných dôvodov:

1. Pri poplatku 28 € za od-
pad v roku 2018 boli príjmy 
mesta z výberu tohto poplat-
ku necelých 320 000 €, zatiaľ 

čo nakladanie s komunálnymi 
odpadmi stálo mesto  takmer 
370 000 € (nepočítajúc mzdy 
a energie na zbernom dvore), 
mesto muselo vykryť defi cit 
z iných položiek, ktoré mohli 
byť využité na zveľadenie mes-
ta. Zákon o odpadoch ukladá 
mestám a obciam, aby náklady 
na odpady hradili z miestneho 
poplatku za odpad, preto by 
mala výška poplatku zodpove-
dať skutočným nákladom. 

2. Zmeny v Zákonníku prá-
ce priniesli zamestnancom 
vyššie mzdy, zároveň zvýšili sa 
ceny pohonných hmôt, preto 

vývozca odpadu zvýšil cenník 
za vývoz odpadov. 

3. Zvyšuje sa cena za ulože-
nie zmesového komunálneho 
odpadu na skládkach odpadov, 
ako píšeme aj v ďalšom článku.

Takže - spočítané a pod-       
čiarknuté - mesto pristúpilo    
k zvýšeniu poplatku za od-
pad, aby splnilo literu zákona             
a pokrylo náklady na odpadové 
hospodárstvo mesta, pričom 
ale musí aj vykonať redukč-
né opatrenia, aby bol príjem                                                                       
z poplatku dostatočný. Preto sa                                                                          
v tomto roku zameriame na op-
timalizáciu počtu kontajnerov 
v meste - pridáme kontajnery 
na triedený odpad, znížime 
počet kontajnerov na zmesový 
komunálny odpad a vykonáme 
rôzne aktivity a opatrenia, kto-
ré povedú k zníženiu množstva 
a nákladov na zmesový komu-
nálny odpad, aby nebolo po-
trebné v budúcich dvoch-troch 
rokoch poplatok opäť zvyšovať. 

K tomu však treba, aby nie- 
len mesto, ale aj  jeho obyvate-
lia vykonali svoj diel práce na 
zlepšení výsledkov triedenia           
a recyklácie odpadu.

Katarína Bašná
odd. životného prostredia

Obyvateľom rodinných do-
mov mesto Nová Dubnica 
pripravilo v roku 2019 vý-
raznú zmenu v systéme na-
kladania s komunálnymi 
odpadmi - vývoz nádob na 
odpad od rodinných domov 
sa už nebude uskutočňovať 
každý týždeň, ale každé dva 
týždne, čiže 2x mesačne. 

Predpokladám, že ste v tom-
to momente začali mnohí na-
dávať, ale skúsme si vysvetliť, 
prečo k takejto zmene došlo. 

Ako uvádzame v ďalšom 
článku, v roku 2019 dochádza 
k „zdraženiu“ skládkovania, 
takže aj mesto Nová Dubnica 
musí počítať s tým, že za odvoz 
zmesového komunálneho od-
padu na skládku zaplatí oveľa 
viac, čo sa premietlo spolu        
s inými dôvodmi aj do zvýšenia 
poplatku za komunálne odpa-
dy. Keďže cena na skládkach 
sa bude odteraz každoročne 
zvyšovať, mesto musí okrem 
zvýšenia poplatku aj rozbeh- 
núť aktivity a opatrenia, ktoré 
donútia nás, Novodubničanov, 
oveľa lepšie triediť, aby sme na 
skládku vozili menej a menej 
odpadu. 

Týždňový interval vývozu 
tzv. KUKA nádob s odpadom 
z rodinných domov bol - po-
vedzme si úprimne a na ro-
vinu - nadštandardný. Všetky 
mestá a obce naokolo vyvážajú 
zmesový komunálny odpad od 
rodinných domov v dvojtýžd-
ňovom intervale - Ilava, Dub-
nica, Teplice, Teplá, atď. Má to 
svoju logiku - veď objem nádo-
by 120 l musí pre  štandardnú 3 
až 5-člennú rodinu na 2 týždne 
stačiť - samozrejme pri zodpo-
vednom triedení papiera, plas-
tov, skla, kovov a tetrapakov      
a kompostovaní bioodpadu.

Pri priebežných kontrolách 
obsahu nádob na odpad pri ro-
dinných domoch v Novej Dub-
nici sme si potvrdili to, čoho 
sme sa obávali: že naše triede-
nie nie je bohviečo.  Preto sa 
budeme v tomto roku snažiť 
vysvetliť, naučiť, motivovať k 
triedeniu odpadov. Je ško-
da platiť takmer 60 € za tonu 
odpadu na skládke, ak tam 
vozíme hnilé jablká, igelity, 

polystyrén, plechovky či letáky        
z obchoďáku. Papier, plasty, 
sklo a kovy mohlo mesto pri 
ich triedení odpredať a odpad 
zo zelene vrátane hnilých jabĺk 
mesto vozí do kompostárne...

Tak, ak nám nie je úplne 
jedno, čo sa deje s planétou, 
krajinou či priamo s okolím 
nášho bydliska, tak trieďme - 
vrecovým zberom, vozme od-
pady na recykláciu na zberný 
dvor, kompostujme alebo rôz-
ne bioodpady odovzdajme na 
zbernom dvore. Veď na zber-
nom dvore môžu Novodub-
ničania odovzdať bezplatne 
všetky druhy komunálneho od-
padu, okrem toho zmesového 
a stavebného (za ten sa platí),                                                                         
a väčšinu týchto odpadov do-
káže mesto odovzdať na recyk-
láciu. 

Samozrejme, viacčlenné  
rodiny či rodiny s plienkova-
ným bábätkom alebo ťažko 
chorým členom domácnosti 
majú dôvod požadovať pri zní-
ženom počte vývozov pridanie 
ďalšej nádoby na odpad – ale 
samozrejmou podmienkou 
pridelenia ďalšej odpadovej 
nádoby je triedenie odpadu, čo 
aj prídeme skontrolovať. 

Aby sme obyvateľov rodin-
ných domov úplne nenaštvali, 
vývozy budú posilnené vždy 
počas sviatkov, aby cez Viano-
ce či Veľkú noc mohla rodina 
stráviť čas spolu, uvariť dob-
roty a neobávať sa, že nebude 
kam umiestniť odpad. Takže 
cez Veľkú noc a Vianoce vysy-
peme nádobu na odpad každý 
týždeň. V ostatnom období 
počas roka v prípade potreby 
zvážime sezónne posilnenie 
vývozov. 

Vývoz objemného odpadu     
a konárov na jar a na jeseň 
bude bezo zmeny, o termí-
noch budete včas informovaní 
-  len treba čítať Novodubnic-
ké zvesti, prípadne pozrieť 
si informácie na webstránke 
mesta: www.novadubnica.eu/
nakladanie-s-odpadmi.  

Katarína Bašná
vedúca odd. ŽP
MSÚ Nová Dubnica
042/4433484 kl. 160, 0918323276

SADZBY ZA ULOŽENIE ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO 
ODPADU NA SKLÁDKU ODPADOV (v euro/t)

Slovenské skládky, európske ceny

Za odvoz odpadov zaplatíme viac

Zmena vývozu odpadu 
z rodinných domov

Úroveň vytriedenia 
komunálneho odpadu x 

[%] 

Sadzba v eurách . t-1 

2019 2020
2021 a 

nasledujúce 
roky 

x  10 17 26 33 

10 < x  20 12 24 30 

20 < x  30 10 22 27 

30 < x  40 8 13 22 

40 < x  50 7 12 18 

50 < x  60 7 11 15 

x > 60 7 8 11 

Poplatník Sadzba v eur/deň 
 
 
 

Fyzická osoba 

prihlásená v meste na 
trvalý alebo prechodný 
pobyt 

0,0877 eur/deň 
 

vlastniaca nehnuteľnosť 
(byt, garáž, chata)            
a nemá trvalý pobyt         
na území mesta 

0,03 eur/deň 
 

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie 

0,03 eur/deň 
 

Podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva 
nehnuteľnosť na účel podnikania 

0,0603 eur/deň 
 

Množstvový zber – sadzba v eur za 1 liter odpadu 0,0531 eur/liter odpadu 
Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí, 
určený na recykláciu 

sadzba v eur za 1 kilogram 
odpadu 0,030 eur/kg odpadu 

Drobný stavebný odpad netriedený, určený na 
zneškodnenie na skládke odpadov 

sadzba v eur za 1 kilogram 
odpadu 0,060 eur/kg odpadu 

Jarný zvoz objemného odpadu z garáží

Elektroodpad, drobný stavebný odpad je zakázané vykladať ku 
kontajnerom, tento odpad je treba doviezť na zberný dvor. Ak je 
to možné, nábytok rozobrať na dosky a zbaviť kovových a skle-
ných častí. Kartóny rozrežte a vhoďte do kontajnerov určených 
na papier. Ďakujeme.

Dátum 
vývozu

Deň 
vývozu

Ulice a čísla domov

18. 2. 2019 pondelok

Sady Cyrila a Metoda, Pribinove 
sady, Účko: domy č. 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730, 
990, 991

19. 2. 2019 utorok
domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 

77, 78, 81, 82, 83, 84, 85

20. 2. 2019 streda

Komenského sady, Sady kpt. Nálep-
ku: domy č. 36, 37, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65

21. 2. 2019 štvrtok
paneláky smer Kolačín: 362, 363, 364, 

365, 533, 534, 724, 725, 726, 869, 873

22. 2. 2019 piatok
domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 

11, 838 a Gagarinova 300 a 301,
domy č. 927, 928, 929 a 930.

Bytové domy - zvoz objemného odpadu:

Jarný zvoz odpadu z garáží sa uskutoční v dňoch 11. 2. 2019 a 12. 2. 2019 nasledovne:

Dňa 11. 2. 2019 – pondelok: Garáže na Ulici Topoľovej, Jilemnického a pri domoch č. 3-6 na Ulici SNP.
Dňa 12. 2. 2019 – utorok: Garáže na Ulici Okružnej, Trenčianskej pri čínskom múre, v Sade duklianskych hrdinov
                                             (pri bývalom CVČ).

Odpad vyložte pred svoju garáž najneskôr v deň zvozu do 7:00 hod.
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Dnes už iba pekná spomienka

Živý betlehem v Spojenej škole sv. Jána 
Bosca už po tretíkrát

Seniori sa opäť zabávali

Silvester v Klube 
dôchodcov 2018 

Príjemné  posedenie 
pri jedličke

Bolo to ešte v minulom roku, 
keď sa na Zlatú nedeľu zapl-
nilo divákmi a účinkujúcimi 
novodubnické kino Panorex. 
Konal sa tu tradičný vianoč-
ný koncert dychového orche-
stra a mažoretiek. 

Dychový orchester vznikol   
z iniciatívy vtedajšieho riadi-
teľa ĽŠU pána Štefana Baláža 
v roku 1975. O dva roky neskôr 
sa pridali prvé mažoretky. Tra-
dícia vianočných koncertov sa 
zachováva dodnes. Program 
je vyberaný tak, aby oslovil 
široké publikum. Spestrením 
programu sú tiež choreografi e 

mažoretiek, ktoré sú špeciálne 
„ušité“ do tohto prostredia. 

V tomto ročníku sme veno-
vali zaslúženú pozornosť hu-
dobnému skladateľovi Karo-
lovi Pádivému pri príležitosti 
110. výročia  jeho narodenia. 
Naše pozvanie prijal syn skla-
dateľa pán Jaroslav Pádivý        
a v krátkom rozhovore s mode-
rátorom koncertu pánom Šte-
fanom Dvorským spomenul 
niekoľko drobností zo života 
svojho otca. 

Dychový orchester už od 
čias pána Baláža interpretu-
je skladby Karola Pádivého                                                                        
a stalo sa tak aj na tohtoroč-

nom koncerte. Všetky jeho 
skladby sa stretli s mimo-               
riadnym ohlasom. Nezabudli 
sme ani na sté výročie vzni-
ku spoločného štátu Česko-
slovenska v roku 1918. Náš 
dychový orchester udržiava 
nadštandardné vzťahy s via-
cerými českými orchestrami. 
Sme tiež jedinými zástupca-
mi Slovenska na najväčšom 
českom festivale dychových 
orchestrov a mažoretkových 
skupín FIJO, ktorý sa koná  
každé dva roky v krásnom zá-
padočeskom meste Cheb.

V tomto roku 2019 sa bude 
v našom meste konať medzi-

národný festival dychových 
orchestrov a mažoretiek. Tak-
tiež na ňom privítame všet-
kých našich priateľov. Verím, 
že sa aj vy stanete účastníkmi 
tohto pestrého podujatia, kto-
ré sa uskutoční v termíne 28. 
– 30. 6. 2019. Nová Dubnica je 
domovom dychového orche-
stra i mažoretiek. Cítime sa                           
v domácom prostredí dobre 
a úprimne ďakujeme vedeniu 
mesta, ZUŠ, sponzorom a na-
šim rodinám za všetku pomoc 
a podporu.

Antonín Maděra
dirigent DOM ND

Vo štvrtok 20. decembra 2018 
v areáli Spojenej školy sv. 
Jána Bosca už po tretíkrát 
ožil biblický príbeh „Živý 
Betlehem“, ktorý sa už tra-
dične teší mimoriadnej obľu-
be hostí a na toto nádherné 
podujatie sa prišli pozrieť 
návštevníci všetkých veko-
vých kategórií zo širokého 
okolia trenčianskeho regió-
nu. 

Obraz narodenia malého 

Ježiška z maštaľky – tisíckrát 
stvárnený, a predsa sa k nemu 
každý rok vraciame. Okrem 
Panny Márie, Jozefa, malého 
Ježiška, pastierov, nechýbali 
traja králi, koledníci a zbor an-
jelov. Prichádzajúci si vypočuli 
biblický text a v uponáhľanom 
predvianočnom čase sa v tretí 
adventný týždeň na chvíľku 
zastavili, stíšili. Ani tento rok 
nechýbali živé zvieratká, kto-
ré už tradične zaujali tých 
najmenších. Celé popoludnie 

bolo umocnené spevom zná-
mych vianočných piesní a ko-
lied, zavinšovať prišli koledníci 
rôznych vekových kategórií, 
od materskej, až po strednú 
školu. 

Všetci zúčastnení sa tešili     
z padajúcich snehových vlo-
čiek, stretnutiami so známymi 
i menej známymi a rodinnej 
pohody, ktorú toto podujatie 
vie vytvoriť. Hostia odchádzali 
s krásnymi „drobnôstkami“, 
vianočným pečivom, oblátka-

mi a hand made výrobkami, 
ktoré vytvorili šikovné rúčky 
nielen žiakov školy, ale aj ich 
rodičov. Ako každoročne, ne-
chýbala vianočná kapustnica   
a výborný punč. 

A čo dodať na záver? Ďaku-
jeme vám, že ste prišli, podpo-
rili nás  a strávili s nami tento 
adventný čas. Na všetkých vás 
sa opäť tešíme pri Živom betle-
heme v roku 2019. 

Ľuboš Valt

Dňa 28. 12. 2018 sa 97 členov 
našej ZO JDS stretlo v Kul-
túrnej besede, pre nás  na 
netradičnej „Štefanskej zába-
ve“, pretože tento rok „Silves-
trovská zábava„ pripadla na 
seniorov Klubu dôchodcov. 

Štefanské oslavy sa konajú      
v čase Vianoc, keď si uvedomu-
jeme silu priateľstva, lásky, úcty 
a obetavosti. Štefanská zábava 
je vyvrcholením starého roka     
a privítaním nového roka. O tom 

nás presvedčili  členovia nášho 
malého jednoťáckeho naivného 
divadla, veselohrou „VESMÍR“. 
Predsedníčka ZO JDS v závere 
predstavenia popriala všetkým 
členom do nového roka 2019  
päť želaní: Nech sme všetci 
zdraví, nech každý deň prináša 
viac radostí, menej zlosti a sta-
rostí, nech sa stále vylepšujú 
medziľudské vzťahy, nech kaž-
dý nájde v sebe silu brániť česť        
a pravdu, nech do Nového roka  
vstúpime tou správnou nohou.

Po chutnom jedle, dobrom 
vínku, zákusku a kávičke a pri 
živej hudbe sa seniori zabávali 
až do 22. hodiny. Potom sa po-
stupne spokojní, plní zážitkov                                                                               
a dojmov vracali domov. Zá-
verom by som chcela vysloviť 
poďakovanie vedeniu MÚ, kto-
rý nám pre túto akciu poskytol 
priestory. Veľká vďaka patrí 
členom JDS, ktorí sa postarali                 
o celý priebeh tejto zábavy. 
                                                                                                                   
Alžbeta Kopačková

Stalo sa už tradíciou, že 
členovia Združenia Klubu 
dôchodcov sa stretli a spo-
ločne oslávili Silvestra 2018 
a príchod Nového roka 2019. 

Slávnostnú večeru pripravil 
výbor ZKD. Oživením večera 
bol spev, tanec za sprievodu 
živej hudby v produkcii pána 
Rudka Vojtecha. O polnoci 
nechýbal slávnostný prípi-
tok a privítanie Nového roka 
2019. Všetci sme si navzájom 
zaželali veľa zdravia, šťastia                     
a spokojnosti. Život – to sú 
pády a vzostupy, zdravie                                                               

a choroby, bohatstvo a chudo-
ba, šťastie i nešťastie, čiže ži-
vot, sú klady a zápory a každé-
mu dobrému človeku na tomto 
svete želáme, aby bol jeho ži-
vot naplnený najmä pozitívami 
a aby ich posúval ďalej, jedno-
ducho, aby sme všetci robili ži-
vot lepším pre všetkých. Život, 
láska a zmier vždy stúpia do 
tých istých dvier, pochopenie a 
tolerancia napĺňa náš život pre 
radosť a spokojnosť.  
 
Eva Vetrová 
predsedníčka Združenia
Klubu dôchodcov

Vianočný stromček, svia-
točná výzdoba a stoly plné 
dobrôt. To všetko pripravil 
pre svoje členky výbor ZO 
Únie žien Slovenska v Novej 
Dubnici.  

Tradičné posedenie sa tento 
raz uskutočnilo v utorok 4. de-
cembra  vo vestibule kina  PA-
NOREX. Otvorila ho a prítom-
ných pozdravila  predsedníčka
ZO  M. Babuková, zároveň pri-
vítala predsedníčku Okresnej 
organizácie ZO ÚŽS M. Hrubú.  
Hneď v úvode sa o príjemnú 
pohodu postarali svojím pro-
gramom deti z MŠ  Komenské-
ho sady. Posedenie sa konalo 
v období, keď chodí Mikuláš,  
prišiel preto aj medzi nás. Za 
pekné pásmo vianočných pes-
ničiek, vinšov a kolied  deťom  
poďakoval a spolu so svojím 
sprievodom, anjelom a čer-
tom, im odovzdali balíčky plné 
sladkostí.

Hovorí sa, že vianočný čas 
spája ľudí.  Aj my sme sa ruka-
mi spojili v jednu reťaz a Miku-
láš nám predriekal modlitbu. 
Potom každej  členke osobne 
odovzdali malú sladkosť a ka-
lendár. V ďalšej časti progra-
mu  predsedníčka OO  ZO ÚŽS 

M. Hrubá  poinformovala o ak-
tivitách  v rámci okresu, naša 
členka M. Kubicová pridala za-
ujímavosti, ktoré sa vzťahujú 
k predvianočnému obdobiu                                                                     
a odznela informácia o diva-
delnom predstavení v Bra-
tislave, kde sme odchádzali          
o štyri dni.

V priebehu roku 2018 sa 
dožilo okrúhleho životného 
jubilea 70 rokov  sedem čle-
niek  našej organizácie. Výbor 
sa  rozhodol, že im všetkým na 
tomto koncoročnom posedení 
zablahoželá. Okrem gratulácie 
predsedníčka odovzdala kaž-
dej osobne kytičku hrebíčkov. 
Nálada bola výborná a pose-
denie pokračovalo v  príjemnej  
atmosfére, kde okrem iného 
odzneli podnety na aktivity        
v budúcom roku. Najbližšie 
pripravuje  výbor  pre svoje 
členky besedu so zdravotníc-
kou tematikou  a  turnaj v bow-
lingu. 

Na záver predsedníčka M. 
Babuková poďakovala všet-
kým za  účasť, zaželala im prí-
jemné vianočné sviatky, veľa 
zdravia, lásky a pohody v bu- 
dúcom roku.

M. Babuková

Živý Betlehem v Spojenej škole. Foto: Ľuboš Valt

Interná kapela JDS. 
Foto: Vlasta Klobučníková

Pohľad na posedenie členiek ZO ÚŽS medzi ktoré zavítal 
Mikuláš. Foto: Marta Babuková

Aj po minulé roky sme sa na Silvestra v Klube dôchodcov 
dobre bavili. Foto: Ján Fulek

Ďakujeme za krásny koncert, P. Marušinec
a dirigent A. Maděra. Foto P. Jelínek

Grandiózny záver a tradičná Tichá noc. Foto: Peter Jelínek

Súčasťou akcie boli aj vianočné predajné trhy.
Foto: Ľuboš Valt
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Novoročná výstava obrazov Drahoša Šťastného v reštaurácii Dubno

Oslavy Silvestra na 
Mierovom námestí

Vianočná kapustnica 
24.decembra

Slnečné
vianočné trhy

Zapálenie 3. a 4. adventnej sviece

Vtipný a zaujímavý príhovor autora. Foto: Peter Jelínek 

Hosť večera M. Karell zapálil tretiu 
adventnú sviečku. Foto: P. Hrehušová

Slávnostná vianočná atmosféra na 
Mierovom námestí. Foto: P. Hrehušová

Krehké hlasy žiačok ZUŠ za sprievodu huslistky 
Vivien Petrykowskej. Foto: P. Hrehušová

SZŠ ponúkala aj sušené jabĺčka                              
a orechy v mede. Foto: Petra Hrehušová 

Už sa tešíme... Škôlkári na skúške. 
Foto: Eva Kebísková

Darčeky pripravili aj mladí ľudia zo 
združenia Slnečnice. Foto: P. Hrehušová  

„Na vaše vianočné trhy sa tešíme...                    
o rok sme tu znova“. Foto: P. Hrehušová 

Štedrý deň si na Mierovom námestí bez Božieho 
šramotu nevieme predstaviť. Foto: Peter Čačko

Vianočnú kapustnicu podávali milé manželky primátora 
a zástupcu primátora. Foto: Eva Kebísková

Novoročný prípitok zástupcu primátora Pavla Pažítku 
s organizátormi a účinkujúcimi. Foto: Petra Hrehušová 

Výborná skupina NANOVO roztancovala Mierové 
námestie. Foto: Petra Hrehušová 

Folklórna skupina Teplanka si pripravila 
vianočné pásmo. Foto: P. Hrehušová

Jozef Sliepka, na pódiu spoločne s Petrom 
Marušincom a Jozefom Ragulom. Foto: P. H.

Záver adventných stretnutí patril deťom. Foto: P. Hrehušová

Na výstavu prišli aj pricestovali Šťastného bývalí spolužiaci z gymnázia. 
Foto: Peter Jelínek 

Na obrazoch ožívajú zákutia mesta. Dominuje v nich 
Krohova architektúra a život obyvateľov.  Foto: P. Jelínek 



6 KULTÚRA Január 2019

NECHAJTE SA POZVAŤ

EXPEDIČNÁ KAMERA
Štvrtok 14. marca o 18.00 hod.
kino Panorex 
 

Medzinárodný fi lmový festival Expedičná kamera ja najväčšia 
cestovateľská a outdoorová akcia v Čechách i na Slovensku. 
Tento unikátny projekt prináša najlepšie fi lmy sezóny z celého 
sveta i novinky z domácej produkcie. Tento rok sa v našom kine 
bude konať ďalšie pokračovanie, o fi lmoch vás budeme podrob-
ne informovať v budúcom čísle Novodubnických zvestí.

PREDSTAVÍM ŤA OTECKOVI
Sobota 9. marca o 18.00 hod.
kino Panorex, vstupné: 17 €

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY FRAGILE
Nedeľa 31. marca o 19.00 hod.
kino Panorex 
  
Slovo „fragile“ znamená „krehký“ a ako názov vokálnej skupi-
ny vystihuje podstatu celého žánru a cappella. Je krehký. Keď 
spolu muzicíruje skupina spevákov bez doprovodu hudobných 
nástrojov, neskryje sa žiadna nedokonalosť. Preto stačí malá 
nepozornosť jedného zo spevákov na to, aby sa hudobná py-
ramída z hlasov v okamihu rozsypala. Skupina FRAGILE 
ale interpretuje žáner a cappella s nadhľadom a s ľahkosťou,                         
a energia, ktorú vám z pódia odovzdá, sa dá ťažko opísať. Treba 
ju zažiť na vlastnej koži. Vstupné: 14€

KAREL GOTT REVIVAL MORAVA  - program 
pri príležitosti MDŽ 
Nedeľa 10. marca o 15.00 hod.
kino Panorex 
 
Projekt Karel Gott revival Morava vznikol spojením Jozefa 
Boudy a Radka Vernera ako pocta mimoriadnej hudobnej osob-
nosti. Na koncerte si vypočujete najznámejšie hity „božského 
Káji“. Miestenky na koncert si môžete vyzdvihnúť na oddelení 
kultúry MsÚ od 11. februára, vstup voľný.

NOVODUBNICKÉ FAŠINGY 2019
Sobota 2. marca od 10.00 do 16.00 hod.
Mierové námestie / areál pri Amfík pube 

Sprievod masiek mestom pod taktovkou Dychového orchest-
ra a mažoretiek, zabíjačkové špeciality od  Mäsiarstva Hôrka, 
kultúrny program Folklórna skupina Teplanka, Moštenskí paj-
táši, Veselé trio Pavla Gubančoka, Duo M, súťaže, ochutnávky 
a vynikajúca zábava. Podrobný program vo februárovom čísle 
Novodubnických zvestí.

MIRO JAROŠ ŤUKI  TOUR 3 – Pesničky pre 
(ne)poslušné deti
Piatok 1. marca o 16.30 hod.
kino Panorex 
 

Turné Ťuki Tour 3 je voľné pokračovanie turné k tretiemu al-
bumu Pesničky pre (ne)poslušné deti 3. Prináša šou, zloženú 
z nových skladieb, ale aj overených hitov.  Koncert ponúka 
okrem hudobného zážitku aj úplne nový vizuál pódia a niekoľko 
prekvapení. Objavte s vašimi deťmi svet strašidiel, ktorých sa 
netreba báť, vyberte sa spolu s Mirom do vesmíru preskúmať 
všetky planéty, alebo sa vráťte do čias dinosaurov a zistite, ako 
to s nimi celé vlastne bolo. A ak máte doma občas balón, naučte 
ho hravou formou ho vyfučať a nezdúvať.
Po predstavení bude autogramiáda a fotenie s Mirom a kohúti-
kom Ťukim. Každé dieťa dostane na koncerte k vstupenke dar-
ček - plyšáka Ťukiho. Koncert trvá cca 55 minút. Nie je vhod-
ný pre deti do 3 rokov a pre deti zle znášajúce hlasnú hudbu. 
Vstupné:10€.

KONCERT HELIGONICA
Nedeľa 24. februára o 16.00 hod.
kino Panorex 

Kapela Heligonica vznikla v apríli 2016, no do povedomia sa 
dostala v januári v roku 2017, keď vstúpila do mediálneho pries-
toru TV Šlágr. Od tej doby sa Heligonica zaradila medzi lídrov 
tejto TV a je veľmi žiadaná u organizátorov rôznych podujatí.
Ich piesne  majú v sebe prvky  tradičnej slovenskej dychovky 
kombinované so šťavnatou kysuckou melódiou. Jedinečnosť      
a špecifi kum Heligonici spočíva aj v tvorbe vlastných autor-
ských piesní. Vstupné: 7€ 

Komédia s excelentným 
obsadením v Panorexe

Viete, čo všetko sa môže zo- 
mlieť, ak váš nastávajúci túži 
spoznať vašich rodičov, lenže 
otecko vlastne nie je vaším 
oteckom? 

Zápletka plná nečakaných 
zvratov od najvychytenejšieho 
súčasného britského dramati-
ka, autora vyše osemdesiatky 
celosvetovo uvádzaných hier, 
majstra situačných komédii 
Sira Alana Ayckbourna,  umož-
ňuje naplno zažiariť brilantným 
výkonom Kamily Magálovej       
a Jozefa Vajdu. Ako prekoná-
vajú zrelí aristokrati nečakané 
krízy? A vydrží či nevydrží skú- 
šku ohňom vzťah nezodpoved-
ných snúbencov? Partnerský-
mi kotrmelcami prekvapia aj 
Mária Bartalos a Juraj Bača.

Hru z angličtiny preložila 
Jana Kociánová, dcéra známej 
hereckej legendy Márie Kráľo-
vičovej, ktorá patrí medzi  skú-
sené prekladateľky. „Keď som 
si hru prečítal, hneď som vedel, 
že je „odsúdená“ na úspech. 
Divím sa, že po tejto komédii 
sa nesiahlo už skôr. Nevidel 
som ju inscenovať ešte v žiad- 
nom inom našom divadle. Aj 
keď ide o hru zo 60-tych rokov 
minulého storočia, stále má jej 
humor čo povedať. Myslím si, 
že táto hra - takýto ľahší žáner 
– je dobrý výber na zájazdy po 
Slovensku. Domnievam sa, že 
aj ostatným divákom v divad-
lách  a kultúrnych domoch po 
Slovensku sa to bude páčiť,“ 
povedal po premiére režisér 
Ľubomír Vajdička.

  Do tanca a na počúvanie hrá HAPPYBAND ORCHESTRA, 

ABBA REVIVAL a ľudová hudba LEOŠA STANĚKA. 

Moderuje Martina Kacinová. 

V programe môžete obdivovať živé sochy

a skvelú tanečnú šou tanečnej školy LT- Len tanec. 

Gurmáni si prídu na svoje pri bohatých švédskych stoloch

a druhej večeri. Pripravený je prípitok, víno

a nealko podľa chuti. 

Samozrejme nebude chýbať ani polnočná tombola.

9. február 2019 o 19. hod. 

Kursalon Trenčianske Teplice

Vstupné: 55 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie:

Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

042/44 33 484 kl. 112, kebiskova@novadubnica.sk

XVII. reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica
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Ing. František Manas
Dňa 18. januára 2019 uplynulo 10 rokov, čo nás 
navždy opustil milujúci manžel, otec a starý 
otec Ing. František Manas. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. S láskou a bo-
lesťou v srdci spomínajú manželka a dcéry                  
s rodinami.

Bohumil Guzoň
Dňa 28. decembra uplynul rok, odkedy nás 
navždy opustil náš manžel, otec a dedko  Bo-
humil Guzoň. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou na 
neho spomína smútiaca rodina.

Milan Bašo
Dňa 12. januára uplynulo 11 rokov, keď nám 
rana z neba vzala teba, drahého manžela, 
milovaného otca a najlepšieho dedka Milana 
Bašu. So slzami v očiach, s láskou v srdci spo-
mínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatá               
a ostatná rodina.

Ing. Ján Matz
Ďakujeme rodine, priateľom, známym a suse-
dom, ktorí sa dňa 5. januára 2019 zúčastnili 
poslednej rozlúčky s mojím manželom Ing. 
Jánom Matzom. Ďakujeme aj za kvetino-
vé dary, ktorými ste si uctili jeho pamiatku. 
Smútiaca manželka, syn Michal a dcéra                                    
Katarína.

Rudolf  Reisenauer
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v na-
šich srdciach stále žije spomienkami. 26. fe-
bruára uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy 
opustil drahý manžel, otec a dedko Rudolf                            
Reisenauer. S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéra s rodinou a zať s rodinou.

Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynie sedem rokov, odke-
dy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec a dedko Miloslav Vlach. Len sviečku ho-
riacu a krásnu kyticu ti môžeme na hrob dať, 
chvíľu postáť a s láskou spomínať. S úctou               
a láskou spomínajú manželka, syn a dcéra                         
s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

Mária Kopilcová
Pred 25 rokmi nás náhle opustila naša mama 
Mária Kopilcová. Spomíname.

Július Mlynár
Dňa 18. 1. 2019 uplynuli 4 roky odkedy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko                   
a pradedko Július Mlynár. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ro-
dina Kotláriková. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Marta Matláková
Spomeňte si s nami na našu drahú mamičku 
a babičku Martu Matlákovú. Dňa 2. januára 
uplynulo 7 rokov, čo nás opustila. Spomína 
dcéra Lenka, syn Igor, manžel František,               
vnúčence a celá rodina.

Štefan Čelko   
Dňa 6. januára uplynuli 4 roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 
Štefan Čelko. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí na neho nezabudli. S láskou       
a úctou manželka, deti a ostatná rodina.                                                                                              

Anton Krška 
Spi sladko svoj večný sen, v spomienkach 
sme pri Tebe každý deň. Dňa 26. decembra 
uplynul 1 rok, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec  a dedko Anton Krška.  S láskou 
spomína manželka a syn s rodinou. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Viliam Ďatko
Dňa 31. januára 2019 uplynie 5 rokov, odke-
dy nás navždy opustil manžel, otec a dedko                  
Viliam Ďatko. S láskou a úctou spomína man-
želka, dcéry a synovia s rodinami. Kto ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

Ondrej Donoval
Dňa 9. januára 2019 uplynulo 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, syn, otec, brat a šva-
gor Ondrej Donoval. Za tichú spomienku ďa-
kujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú 
s nami. S láskou spomína celá rodina.

Jaroslav Červeňan
Čas letí jak vtáci nedozerní. Len žiaľ zostáva 
hlboko v nás. Dňa 9. januára uplynuli 4 roky, 
čo odišiel navždy dobrý človek, milujúci man-
žel, otec, starý otec a pradedko pán Jaroslav 
Červeňan. Smútiaca rodina.

Dňa 2. 12. 2018 o 03.30 hod., boli pri garážach na Ul. Topoľo-
vej spozorované tri osoby, ktoré si v uvedenom priestore spravili 
diskotéku - osoby mali na zemi položené dva veľké reproduktory. 
Rušenie nočného pokoja bolo riešené v blokovom konaní.

Dňa 9. 12. 2018 o 13.35 hod., prijaté telefonické oznámenie, že 
do kontajnera pri bytovom dome na Ul. Pribinove sady 34 vyložil 
obyvateľ mesta vrece s odpadom z motorového vozidla. Kontro-
lou kontajnera bolo zistené, že v plastovom vreci sa nachádza 
aj netriedený odpad s viacerými zložkami odpadu, a to papier, 
plast a kov. Po zistení páchateľa priestupku bol tento za uvedené 
konanie riešený v blokovom konaní.

Dňa 25. 12. 2018 o 14.40 hod., prijaté telefonické oznámenie, 
že z okna bytu na Ul. Sad kpt. Nálepku vyhadzujú delobuchy. Na 
mieste bolo hliadkou mestskej polície zistené, že obyvatelia byto-
vého domu sa neúspešne pokúšali o upozornenie obyvateľa bytu. 
Uvedené konanie bolo riešené v blokovom konaní.

Z bloku mestskej polície

Vážený súdruh predseda národného výboru, predstavujem 
Vám snúbencov... 

Tak sa začínali slová jednej z prvých matrikárok Mestské-
ho národného výboru v Novej Dubnici pani Edity Starečkovej, 
ktorá sa dňa 26. januára dožila 85 rokov. Na Mestský národný 
výbor nastúpila v roku 1961. Počas 24 rokov, ktoré odpracovala 
na mestskom národnom výbore, prešla viacerými funkciami                                       
a v roku 1985 odchádzala na dôchodok ako vedúca oddelenia kul-
túry, športu, mládeže a sociálnych vecí.

Editka bola nielen výbornou pracovníčkou, priateľkou, ko-
legyňou, ochotnou vždy pomôcť, ale bola i veľkým vzorom pre 
mladšie kolegyne. Pri príležitosti životného jubilea jej prajeme 
všetko len to najlepšie, hlavne zdravie, šťastie, pokoj a pohodu                 
a ešte veľa rokov prežitých v kruhu svojich najbližších.

Dagmar Gregušová

Srdečne gratulujeme

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE

VYKONÁVAME KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY

KONEČNÉ CENY POHREBOV: DO KOPANEJ JAMY 890 EUR,

DO HROBKY 690 EUR, KREMÁCIA 690 EUR

BUDOVANIE HROBOV OD ZÁKLADU

ŽULOVÉ POMNÍKY, ZAKRYTIA A OBKLADY

ŽULOVÉ URNOVÉ SCHRÁNKY

PANELOVÉ HROBKY A VŠETKY KAMENÁRSKE PRÁCE

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V PORSCHE WERKZEUGBAU
pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí sa chcú zapojiť s nami do duálneho

vzdelávania a študentov technických VŠ

Porsche Werkzeugbau s.r.o. v Dubnici nad Váhom
Vás srdečne pozýva na deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční

vo štvrtok 14. marca 2019 v čase od 15.00 do 17.00 hod.
v priestoroch fi rmy.

Podujatie je určené predovšetkým
žiakom 9. ročníkov ZŠ a ich rodičom. 

Ak si študentom na VŠ a zaujíma ťa naša spoločnosť,
naša fi rma ponúka širokú škálu výrobných technológií,

medzi ktorými si iste vyberieš to, čo ťa zaujíma. 

Žiakom ponúkame: Podnikové štipendium / Možnosť výmenných 
pobytov a stretnutí so žiakmi v rámci koncernu Porsche /

Zmluva už v treťom ročníku.

Porsche Werkzeugbau s.r.o., Štúrova 1 (Areál ZVS - MSM Group)
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenska republika
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Zimný halový futbalový turnaj o primátora 
mesta Nová Dubnica 

Traja králi prišli aj 
na Markovicu

Stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov

Klub slovenských turistov 
Kolačín každoročne organi-
zuje na začiatku nového ka-
lendárneho roka Trojkráľový 
výstup na Markovicu. Tento 
rok si podujatie označenie 
„zimný výstup“ naozaj za-
slúžilo, pretože snehová 
prikrývka, ktorá vytvára tú 
pravú zimnú atmosféru, bola 
naozaj štedrá. 

Vďaka tomu prišlo ku krížu  
viac ako 150 milovníkov turis-
tiky, ktorí si mohli vychutnať 
nielen výhľady, ale aj pravú 
zimnú atmosféru. Na Marko-
vicu prišli  okrem domácich aj 
naši priatelia z Dubnice nad 
Váhom, z Trenčína, Trenčian-

skych Teplíc či Trnavy. Prišli 
veľkí aj malí, mladí i starí, so 
psíkmi aj na bicykli. Postretali 
sa priatelia a známi, želali si 
všetko dobré do nového roka, 
pripili na zdravie, zohrievali sa 
pri ohníku, opekali špekáčiky, 
slaninu a spomínali na stret-
nutie spred roka, kedy snehu 
nebolo. 

Myslím si, že všetci účast-
níci výstupu boli spokojní, 
že premohli svoju lenivosť                
a strávili opäť jeden pekný deň 
v prírode. Ďakujeme všetkým 
a už teraz sa tešíme na ďalšie 
stretnutie.

-sk-

Klub slovenských turistov pozýva svojich členov a sym-
patizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoč-
ní vo štvrtok 31. 1. 2019 o 17. 00 hod. v Kultúrnom dome 
Kolačín.

Členov žiadame o prinesenie si členských preukazov       
a členského príspevku na rok 2019, záujemcov o členstvo 
prosíme o prinesenie vyplnenej prihlášky a členského 
príspevku. Informácie nájdete aj na webovej a facebooko-
vej stránke KST Kolačín.

MKST Nová Dubnica, v spo-
lupráci s MsÚ Nová Dubni-
ca, usporiadal v stredu 26. 
12. 2018 v stolnotenisovej 
herni Domu športu jubilej-
ný 20. ročník tradičného vi-
anočného stolnotenisového 
turnaja neregistrovaných 
hráčov (dospelí).

Turnaja sa zúčastnilo 18 
účastníkov, z toho bolo 14 
mužov a 4 ženy. Zaujímavým 
spestrením turnaja bola požia-
davka zo strany žien, aby hrali 
v spoločnej kategórii s mužmi. 
O tom, že ženy na turnaji nebo-
li len do počtu, svedčí fakt, že 
tri z nich sa zo skupín prebojo-
vali do hlavného pavúka o cel-

kové prvenstvo! A napokon, po 
dramatickom priebehu sa po 
päť setovom fi nále z celkové-
ho víťazstva tešila zástupkyňa 
nežnejšieho pohlavia Viera 
Ďurinová. Finálové poradie: 1. 
miesto ĎURINOVÁ Viera / 2. 
miesto JANDO Jozef / 3. mies-
to ODZGÁŇ Tibor / 4. miesto 
KALAFUT Martin.

Organizátori ďakujú všet-
kým sponzorom turnaja a už 
teraz sa tešia na vašu účasť 
(hlavne na mládež) na nasle-
dujúcom jubilejnom ročníku, 
ktorý sa uskutoční dňa 26. 12. 
2019!

Štefan Prekop

Tak ako každoročne, aj ten-
to rok sa konal v termíne 
12. - 13. januára 2019 Zim-
ný halový futbalový turnaj                                
v priestoroch mestskej špor-
tovej haly. 

Na turnaji sa zúčastňuje 
pravidelne 16 mužstiev a ani 

tento ročník nebol výnimkou. 
Mali sme česť privítať miest-
ne mužstvá z Novej Dubnice, 
Trenčianskej Teplej, Dubnice 
nad Váhom, Košeckého Pod-
hradia, Dolnej Poruby, ako aj 
nové mužstvo z Čadce. 

Turnaj pozostával zo šty-
roch skupín po štyroch účast-

níkoch, kde vždy dve najlepšie 
mužstvá postúpili do bojov         
o umiestnenie, ktoré sa konali 
v nasledujúcom dni. K videniu 
boli opäť veľmi vyrovnané zá-
pasy, kde aj mužstvá s mlad-
šími hráčmi preukázali svoju 
vysokú kvalitu. Vysoká konku-
rencia sa prejavila aj v tom, že 
zápasy hrané o umiestnenie, 
sa vo  väčšine prípadov museli 
rozhodnúť po riadnom hracom 
čase v pokutových kopoch. 
Aj napriek tejto vyrovnanosti 
sa mužstvu REAL podarilo 
obhájiť víťazstvo z minulého 
ročníka, kedy vo fi nále porazili 
práve na pokutové kopy muž-
stvo ČAMBALAMBA TEAM 
v pomere 2:1, pozostávajúce 
hlavne z mužov futbalového 
klubu Nová Dubnica. Zápas                                                                       
o tretie miesto takisto prinie-
sol rozhodnutie až v poku-
tových kopoch, kde zvíťazilo 
mužstvo ČUKARIČKY AQUA-

TEC nad PRUHY 83 v pomere 
5:4.

Tohto ročníka turnaja sa 
takisto zúčastnilo aj mnoho 
divákov, s ktorými sa nedá 
nesúhlasiť, že išlo o vydarené 
podujatie, ktoré nás zároveň 
napĺňa optimizmom, že takéto 
podujatie dáva zmysel a pries-
tor okrem hráčov si zmerať 
svoje sily aj divákom stráviť 
čas v kultúrnom prostredí 
mestskej športovej haly v prí-
tomností svojich kamarátov      
a známych.

Na záver by som chcel po-
ďakovať za podporu pri orga-
nizácii tohto podujatia, najmä 
mestu nielen za poskytnuté 
ceny, ako aj ostatným podpo-
rovateľom, ktorí prispeli svo-
jou podporou k vysokej úrovni 
celého podujatia.

Milan Žovinec

Dňa 15. 1. sa dožil  životné-
ho jubilea – 80 rokov, pán 
Vojtech Stantien. Narodil sa 
v Košiciach, kde začínal so 
svojou športovou kariérou     
a urobil prvé boxerské kroky. 

Už ako dorastenec štarto-
val za dospelých v I. lige Is-
kra Svit. Neskôr pokračoval               
v Dukle Kroměříž, kde boxoval 
za mužov v najvyššej súťaži. 
V roku 1961 ukončil základnú 
vojenskú službu a prestúpil 
do Spartaku ZŤS Dubnica 
nad Váhom, kde pôsobil až do 
ukončenia svojej športovej čin-
nosti. 

Počas úspešnej športovej 

kariéry bol dlhoročným repre-
zentantom Československa. 12  
krát bol majstrom Českoslo-
venska. Jeho najväčším špor-
tovým úspechom bolo 3. mies-
to na majstrovstvách Európy, 
ktoré sa konali v roku 1961                                                                             
v Ríme. Vo vrcholovej forme 
sa v roku 1964 z rôznych príčin 
nedostal na olympiádu v Tokiu, 
ale olympijské hry v Mexiku                                                                        
v roku 1968 si už nenechal ujsť. 

Po skončení aktívnej špor-
tovej činnosti  sa nejaký čas 
venoval trénovaniu mladých 
športovcov. Aj na dôchod-
ku Vojto neprestal športovať                         
a často sme ho mohli  vidieť na 
cestách  na bicykli. Nezostal 

nič dlžný ani svojim záľubám, 
a to záhradkárčeniu a hubár-
čeniu. Spoločne s manželkou 
vychovali dvoch synov, aktív-
nych športovcov, pričom Ro-
man patril medzi najlepších 
hokejistov Československej 
republiky a dnes je úspešným 
hokejovým trénerom.

Aj touto cestou chceme 
popriať pánu Vojtechovi Stan-
tienovi  veľa zdravia, šťastia, 
spokojnosti, optimizmu a  ešte 
veľa  krásnych chvíľ stráve-
ných v kruhu svojej rodiny,    
priateľov a známych.

Dagmar Gregušová

Jubileum účastníka olympijských hier

Zimného halového futbalového turnaja sa zúčastnilo 16 
družstiev. Foto: Milan Žovinec 

Umiestnení: zľava 3. miesto T. Odzgáň, 1. miesto V. Ďurinová, 
2. miesto J. Jando a 4. miesto M. Kalafút. Foto: Š. Prekop

Účastníci stolnotenisového turnaja. Foto: Štefan Prekop

Vojtech Stantien
Účastníci KST Kolačín na Markovici. Foto: archív KST


