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Čo nás čaká v roku 2020?

Začiatok roka 2020 sa bude 
niesť v znamení Kina Pano-
rex a zariadenia pre senio-
rov.

V prvých mesiacoch roka 
bude dokončená a odovzdaná 
projektová dokumentácia na 
spomínané stavebné objek-
ty. Po jej dokončení nastane 
proces verejného obstarania 
dodávateľov a pri dobrej kon-
štelácii hviezd by sme mohli 
v letných mesiacoch začať                      
s realizáciou rekonštrukcie 
kina a výstavby zariadenia pre 
seniorov.

Okrem týchto hlavných sta-
vebných investícií mi nedá 
nespomenúť náš úspech v sú-
ťaži „V Novej Dubnici ovocný 
sad po starom“, kde sa nám 
podarilo vďaka vám občanom  
a priateľom nášho mesta, 
skončiť na prvom mieste. Aj 
napriek získaniu nemalých fi -
nančných zdrojov od nadácie 
VUB, mesto prispeje ďalšou   
čiastkou na to, aby sa ten-
to projekt mohol zrealizovať 
podľa predstáv iniciátorov 
a raz sme sa mohli prejsť po 
sade a odtrhnúť si čerstvé ovo-
cie zo stromu.

Poslanci mestského za-
stupiteľstva na konci roka 
2019 schválili rozpočet na rok 
2020, ktorý obsahuje viace-
ro investičných akcií. Medzi 
tie naj- dôležitejšie patrí re-
konštrukcia súvislých povr-
chových asfaltov na Ulici P. 
O. Hviezdoslavova, J. Kráľa, 
Okružná, B. Němcovej a časť 
Ulice P. Jilemnického. Celkovo 
pôjde o výmenu povrchu viac 
ako 5 000 m2.

Začiatkom roka vybuduje-
me nové kontajnerové stojiská 
medzi panelákmi SNP 7, 9                              
a 11. Nové parkovacie miesta  
približne v počte 70 ks vznik-

nú v súbore B1. 
Taktiež začíname projekto-

vať aj obnovu tartanovej drá-
hy okolo futbalového ihriska, 
ktorá by sa mala rekonštruo-
vať v letných mesiacoch. Pe-
niaze na túto rekonštrukciu 
získalo mesto z odpredaja 
prebytočného majetku, ktoré 
schválilo mestské zastupi-
teľstvo ešte v roku 2019.

Rok 2020 bude náročný pre 
všetky samosprávy, hlavne               
z dôvodu prijatia legislatív-
nych zmien, ktoré majú nega-
tívny dopad na samosprávy. Aj 
napriek tomu sme nepristúpili 
k zvyšovaniu daní ani poplat-
kov TKO, ako iné okolité mestá 
alebo obce. Pevne verím, že 
aj napriek týmto dopadom sa 
nám podarí spoločne naplniť 
stanovené ciele, že vývoj po-                                                                     
dielových daní bude mini-
málne taký, ako je prognóza 
ministerstva fi nancií a nebu-
deme musieť škrtať akékoľvek 
investičné akcie.

Na záver by som sa vám 
chcel všetkým poďakovať za 
podporu a priazeň. 

Peter Marušinec

Milí spoluobčania,

na prahu nového roka 2020 mi dovoľte, ako v mene svojom, tak aj v mene poslancov mestského 
zastupiteľstva, sa vám všetkým, ktorí ste sa v uplynulom roku akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o rozvoj a zveľadenie nášho mesta, úprimne z celého srdca poďakovať.

Do nového roka vám prajem veľa zdravia, šťastia a božieho požehnania v rodinách. Veľa 
pracovných a osobných úspechov, aby vám každý deň vyčaril na tvárach úsmev, radosť a šťastie. 

Peter Marušinec, primátor mesta

Všetci máme tendenciu hľadať len svoje vlastné záujmy. Chcieť spoločné dobro, znamená byť schopný myslieť nad rámec svojich 
vlastných potrieb. Zaujímať sa o dobro všetkých, i ľudí, na ktorých nikto nemyslí, pretože nemajú hlas ani moc. Keď myslíme iba na 
seba, stáva sa vzájomné spolužitie vojnou každého proti každému. Spoločné dobro nespočíva iba v materiálnom blahobyte, ale aj               
v záujme o druhého, tolerancii a vzájomnej láske.
V roku 2020 si želáme, aby každý z nás prispel k pokojnému vzájomnému spolužitiu v našom meste.  
Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov

Volič je povinný po prí-
chode do volebnej miestnosti 
preukázať okrskovej volebnej 
komisii svoju totožnosť pred-
ložením občianskeho preu-
kazu. Ak bol voličovi na jeho 
žiadosť vydaný hlasovací pre-
ukaz, predloží spolu s občian-
skym preukazom hlasovací 
preukaz, ktorý mu okrsková 
volebná komisia odoberie.

Potom okrsková volebná 
komisia zakrúžkuje poradové 
číslo voliča v zozname voličov 
a vydá voličovi hlasovacie líst-
ky a prázdnu obálku opatrenú 
odtlačkom úradnej pečiatky 
obce. Prevzatie hlasovacích 
lístkov a obálky potvrdí volič 
v zozname voličov vlastnoruč-
ným podpisom.

Každý volič sa musí pred 
hlasovaním odobrať do oso-
bitného priestoru určeného 
na úpravu hlasovacích líst-
kov. Voličovi, ktorý nevstúpi 
do tohto priestoru, okrsková 
volebná komisia hlasovanie 
neumožní.

V osobitnom priestore, ur-
čenom na úpravu hlasovacích 
lístkov, volič vyberie jeden 
hlasovací lístok toho kandi-
dujúceho subjektu, ktorému 
sa rozhodol odovzdať svoj 
hlas. Tento hlasovací lístok 
môže bez ďalšej úpravy vložiť 
do obálky   alebo   na vybra-
nom hlasovacom lístku môže 
volič zakrúžkovaním porado-
vého čísla kandidáta vyzna-
čiť, ktorému kandidátovi dáva 
prednosť. Volič môže zakrúž-
kovať poradové číslo najviac 
štyroch kandidátov. Ak volič 
odovzdá prednostný hlas viac 
ako štyrom kandidátom, taký 
hlasovací lístok sa bude počí-
tať v prospech kandidujúceho 
subjektu a na prednostné hla-
sy sa nebude prihliadať.

Na požiadanie voliča mu 
okrsková volebná komisia 

vydá za nesprávne upravené 
hlasovacie lístky iné. Nespráv-
ne upravené hlasovacie lístky 
vloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám 
upraviť hlasovací lístok pre 
zdravotné postihnutie alebo 
preto, že nemôže čítať alebo 
písať a oznámi pred hlasova-
ním túto skutočnosť okrskovej 
volebnej komisii, má právo 
vziať so sebou do priestoru ur-
čeného na úpravu hlasovacích 
lístkov inú spôsobilú osobu, 
aby podľa jeho pokynov upra-
vila hlasovací lístok a vložila 
do obálky; takouto osobou 
nemôže byť člen okrskovej vo-
lebnej komisie. 

Za voliča, ktorý nemôže 
pre zdravotné postihnutie 
sám vložiť obálku do volebnej 
schránky, môže ju do nej na 
jeho požiadanie a v jeho prí-
tomnosti vložiť iná osoba, ale 
nie člen okrskovej volebnej 
komisie.

Volič, ktorý sa nemôže do-
staviť do volebnej miestnosti 
zo závažných, najmä zdra-
votných dôvodov, má právo 
požiadať Mestský úrad v No-
vej Dubnici (ďalej len MsÚ)                          
a v deň konania volieb okrsko-
vú volebnú komisiu o vykona-
nie hlasovania do prenosnej 
volebnej schránky, a to len                                                                           
v územnom obvode volebného 
okrsku, pre ktorý bola okrsko-
vá volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť 
nepoužité alebo nesprávne 
upravené hlasovacie lístky 
do zapečatenej schránky na 
odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov.

(pokračovanie na 2. strane)

Informácie pre voliča

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky
(konané dňa 29.2.2020 v čase od 7.00 do 22.00 hod)
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(pokračovanie z 1. strany)

Inak sa dopustí priestupku, 
za ktorý mu bude uložená po-
kuta 33 eur. V prípade hlasova-
nia mimo volebnej miestnosti, 
volič nepoužité alebo nespráv-
ne upravené hlasovacie lístky 
znehodnotí pred členmi okrs-
kovej volebnej komisie.

Voľba prostredníctvom hla-
sovacieho preukazu

Volič, ktorý má trvalý po-
byt na území Novej Dubnice 
a v deň konania volieb nebu-
de môcť voliť v mieste svojho 
trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname 
voličov je zapísaný, môže 
požiadať MsÚ o vydanie hla-
sovacieho preukazu. MsÚ na 
základe žiadosti voličovi vydá 
hlasovací preukaz a zo zozna-
mu voličov ho vyčiarkne s po-

známkou o vydaní hlasovacie-
ho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňu-
je na zápis do zoznamu voli-
čov v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku na území Slovenskej 
republiky.

Volič môže požiadať o vyda-
nie hlasovacieho preukazu:
1) osobne, najneskôr posledný 
pracovný deň pred konaním 
volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 
2020) v úradných hodinách 
MsÚ. MsÚ vydá hlasovací pre-
ukaz bezodkladne.
2) v listinnej forme tak, aby               
žiadosť o vydanie hlasovacie-
ho preukazu bola doručená na 
MsÚ najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania vo-
lieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),
elektronicky (e-mailom).
3) vo forme elektronickej 
snímky žiadosti (sken).
4) v textovej forme tvoriacej 

obsah e-mailovej správy tak, 
aby žiadosť o vydanie hlasova-
cieho preukazu bola doručená 
MsÚ najneskôr 15 pracovných 
dní predo dňom konania vo-
lieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). 
MsÚ má na tieto účely zve-
rejnenú na svojom webovom 
sídle elektronickú adresu na 
doručovanie žiadostí. 

Žiadosť musí obsahovať 
údaje o voličovi: meno a prie- 
zvisko / rodné číslo / štátnu 
príslušnosť / adresu trvalého 
pobytu / korešpondenčnú 
adresu, na ktorú  MsÚ doručí 
hlasovací preukaz.

MsÚ zašle hlasovací preu-
kaz voličovi na adresu trvalé-
ho pobytu, ak v žiadosti ne-
uvedie inú korešpondenčnú 
adresu, doporučenou zásiel-
kou „Do vlastných rúk“.

Prostredníctvom osoby spl-
nomocnenej žiadateľom mož-

no požiadať o vydanie hlaso-
vacieho preukazu najneskôr 
v posledný deň predo dňom 
konania volieb (t.j. najneskôr 
28. 2. 2020).

Žiadosť musí obsahovať 
údaje o voličovi: meno a prie- 
zvisko / rodné číslo / štátnu 
príslušnosť / adresu trvalého 
pobytu.

Ak volič v písomnej žiados-
ti alebo elektronickej žiadosti 
uvedie, že hlasovací preukaz 
prevezme iná osoba, musí                 
v žiadosti uviesť jej meno,              
priezvisko a číslo občianske-
ho preukazu. Táto osoba je 
povinná prevzatie hlasova-                                                      
cieho preukazu potvrdiť svo-
jím podpisom.

Dagmar Gregušová

Po presunutí autobusovej 
zastávky „EVPÚ“ na Tren-
čianskej ulici, v roku 2018 
vznikla potreba vybudovať 
nový úsek chodníka pre 
stravníkov a návštevy pre-
vádzky RepoGastro. 

Počasie umožnilo pracov-
níkom spoločnosti Tekos 
Nová Dubnica vybudovať ho 

aj počas zimných mesiacov. 
Chodník zo zámkovej dlažby 
o rozmeroch 1,5 x 19 m je na-
pojený od novej autobusovej 
zastávky až po vstup do prevá-
dzky, ktorú denne navštevuje 
pomerne veľa stravníkov. Ná-
klady dosiahli výšku 2 422,-€.  

Ján Krumpolec

Mesto Nová Dubnica v spo-
lupráci s Centrom voľné-
ho času chceli v krásnom 
predvianočnom čase splniť 
niekomu nenáročné prianie                  
a tak sprostredkovať nieko-
mu trochu radosti.

Spomedzi niekoľkých pria-
ní, ktoré ste mohli aj vy vho-
diť do krabičky v MSÚ alebo  
CVČ, bolo vybraté želanie, 
ktoré vysnívali dve najlepšie 
kamarátky  Emke  Š.  Práve                                                                            

s ňou  tvoria nerozlučiteľnú 
trojicu. Emka tak získala per-
manentku  do FITNESS CEN-
TRA v Novej Dubnici, ktorú 
môže využívať po celý rok 
2020.

Je krásne, že v dnešnej dobe 
dokáže vysnívať sen aj dieťa 
dieťaťu. Veríme, že sme Emke 
urobili radosť a svoj darček vy-
potí vo fi tku.

Janka Florianová

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Nový chodník
do RepoGastro

Vianočné prianie

Okolie nového chodníka. (foto: Ján Krumpolec)

Informácie pre voliča

  Do tanca a na počúvanie hrá

HAPPYBAND ORCHESTRA

a ľudová hudba LEOŠA STANĚKA.

  Hosť večera ĽH Kollárovci

  Moderuje Martina Kacinová. 

V programe môžete obdivovať umenie

tanečnej školy manželov Paškovcov. 

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.

15. február 2020 o 19. hod. 

Kursalon Trenčianske Teplice

Vstupné: 69 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie:

Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

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

XVIII.

reprezentačný ples

mesta Nová Dubnica
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Občianska iniciatíva Vyčisti-

me si les a Mesto Nová Dub-

nica ďakujú všetkým No-

vodubničanom a priateľom 

mesta za podporu nášho 

projektu a hlasovanie zaň. 

Vďaka vašej aktivite zís-

kal projekt „V Novej Dubnici 
ovocný sad po starom“ najviac 
hlasov v Trenčianskom kraji                                                                                 
a spolu s ďalšími dvomi pro-
jektmi bude podporený Nadá-
ciou VÚB banky sumou 5 000 
€. 

Síce sme očakávali výhru 
10 000 €, ako sme aj informo-
vali na plagátoch, fejsbúkoch                    
a  webstránkach, ale chybou 
organizátora nám boli za-
slané nesprávne organizač-
né pokyny (z predchádzaj-
úceho roka), v ktorých bola 
uvedená vyššia suma, ako 
sme naozaj získali. Za chy-
bu sa následne Nadácia VÚB 
banky ospravedlnila.

Táto chybná informácia zo 
strany nadácie bola doruče-
ná nielen nám, ale všetkým 

zapojeným projektom, takže 
viacerí žiadatelia v jednotli-
vých krajoch SR sme „bojova-
li“ zo všetkých síl o prvenstvo, 
ktoré nám však prinieslo inú 
sumu, ako sme dúfali. 

Napriek čiastočnému skla-
maniu organizátorov (každý             
z nás to prežíval intenzívne) 
pokračujeme v našich cieľoch 
a začíname pracovať na or-
ganizácii akcií a prípravných 
prác pre samotnú realizáciu 
projektu ovocného sadu. 

O všetkých podujatiach bu-
deme včas informovať, takže 
všetkých aktívnych ľudí radi 
privítame pri sadení stromče-
kov a iných aktivitách. 

Katarína Bašná

Oznamujeme občanom, že od 1. 12. 2019 do 29. 2. 2020 budú 
otváracie hodiny zberného dvora nasledovné:

Pondelok: 7.00 – 16.00 hod. / Utorok: 7.00 – 16.00 hod.
Streda: 7.00 – 16.00 hod. / Štvrtok: 7.00 – 16.00 hod.
Piatok: 7.00 – 16.00 hod. / Sobota: 9.00 – 13.00 hod.

Mgr. Katarína Bašná, vedúca oddelenia ŽP

Hoci my, ľudia, sme v zim-
nom období po nedávno 
prežitých vianočných sviat-                 
koch skôr prejedení ako 
nenajedení, vonku v meste 
a jeho okolí rieši zver opač-
ný problém, keďže v zime je 
k dispozícii menej zdrojov 
potravy ako inokedy.  

A pri vysokej snehovej po-
krývke (ako po nej mnohí 
túžime!) už chtiac-nechtiac 
nastupuje takmer hladovka. 
Mnohí zvieratkomili sa snažia 
vtáctvu v meste pomôcť a pre-
vádzkujú vtáčie reštaurácie 
na parapetách okien či vo vtá-
čích kŕmidlách. Tento počin je 
chvályhodný, treba si len pa-
mätať niekoľko pravidiel, aby 
bolo prikrmovanie bez chýb            
a následkov.

Ako prikrmovať?
Možností je niekoľko – lep-

ších i horších. Kým kŕmite 
vhodným krmivom, vtáčiky sa 
potešia takmer akémukoľvek 
spôsobu. Sypaniu krmiva na 
zem sa potešia aj túlavé mačky 
a potkany, ktoré sa nachrum-
kajú tiež - mačky vtáčikmi                
a potkany nasypaným krmi-
vom. Kŕmidlo pritlčené pria-
mo hrubými klincami do kme-

ňa  stromu svoju funkciu plní 
tiež, ranená breza (buk, javor, 
iný) však zaplače. Preto  hla-
sujeme za kŕmidlo samostat-
ne stojace cca v 1,5 m výške 
(prípadne šetrne umiestnené 
na strom, ale spoločnosti na 
ochranu vtáctva uvádzajú, že 
takto sú viac ohrozené útokom 
dravých vtákov). 

Lokalita na umiestnenie kŕ-
midla je tiež dôležitá, v záhra-
de rodinného domu či v parku 
vo dvore bytového domu bude 
kŕmidlo vhodnejšie ako na 
frekventovanej ulici. 

Na materiál a tvar kŕmidla 
vtáčiky nemajú špeciálne po-
žiadavky, prírodný materiál je 
určite ok, funguje však aj zave-
sená PET fľaša s vystrihnutým 
otvorom, v obchode zakúpený 
dizajnový kus či kŕmidlo vyro-
bené s láskou domácim kuti-
lom. Dôležité je, aby bolo do-
statočne veľké a dostupné aj 
pre väčšie druhy vtáctva - ďat-
le, drozdy, s dostatočne širo-
kou strieškou, aby bol zakrytý 
priestor s krmivom, aby krmi-
vo nemoklo a nezanieslo sa 
snehom. Podstava (podlaha) 
kŕmidla by mala byť s vyvýše-
ným okrajom (obrubníkom), 
aby krmivo nesfúkaval vietor, 
a aby nepadalo na zem pri pri-

lietaní a odlietaní vtákov.

Čím kŕmiť?
Krmivom môžeme nielen 

pomôcť, ale dosť aj pokaziť. 
Najvhodnejšie sú zrná, orieš-
ky a plody, prípadne loj a tuk. 
V žiadnom prípade nekŕmte 
solenými, praženými a úde-
nými potravinami, a ani ces-
tovinami. Tie môžu spôsobiť 
zažívacie problémy a uhynutie 
vtáctva. Preto radšej kúpme                
v obchodoch zmes zŕn pre 
vtáctvo určenú, ako vyhadzo-
vať pod kríčky slíže z polievky 
či varené zemiaky.

Čo obľubujú vtáky?
Drozdy / chochláče - jablká, 
rôzne plody.
Sýkorky / brhlíky / kôrovníky 
- slnečnica, loj, tuk, varené 
nesolené nekorenené mäso, 
oriešky, ovsené vločky.
Vrabce / strnádky žlté - pšeni-
ca, drvená kukurica, jačmeň, 
slnečnica.
Stehlíky - slnečnica, proso, 
mak, repka olejná.
Hrdličky záhradné - pšenica, 
drvená kukurica, jačmeň.

 
Recept šéfk uchára (Sloven-
skej ornitologickej spoloč-

nosti) na hlavný chod vo 
vtáčej reštaurácii:

Tukové kŕmidlo - roztopíme 
bravčový tuk, do ktorého pri-
miešame rôzne zrná, oriešky  
a slnečnicu. Zmes nalejeme do 
kvetináča, cez ktorého spodný 
otvor previažeme špagát, kto-
rý poslúži na zavesenie tuko-
vého kŕmidla. Keď tuk stuhne, 
zavesíme kvetináč otvorom 
dole na strom, či iné vhodné 
miesto. Namiesto črepníka 
môžeme použiť aj polovicu 
kokosového orecha alebo do 
tejto zmesi namáčať smrekovú 
či borovicovú šišku (to už nie 
je hlavné jedlo, ale dezert). 

Nezabudnime, že:  
Vtáky prikrmujme len                     

v zime a počas nepriaznivého 
obdobia, kedy je v prírode ne-
dostatok potravy. 

Dbajme na vhodnosť kr-
miva. Nevykladáme solené, 
korenené, pražené a údené 
potraviny. 

V žiadnom prípade nekŕmi-
me vtáky počas vegetačného 
obdobia, kedy je v prírode do-
statok potravy. 

Dbáme na bezpečnosť vtá-
kov aj ľudí a zachovanie čis-
toty a poriadku v meste. Ak 
sme von na strom zavesili PET 
fľašu na kŕmenie či krmivo                    
v plastovej sieťke, nezabudni-
me zvyšky po našom kŕmení 
po zime  odstrániť, aby sa na 
nás z každého tretieho stromu 
počas roka neškerila nejaká 
fľaša či iný odpad. 
 Najvhodnejším spôsobom, 
ako vtáky dlhodobo podporiť 
v záhrade či v meste, je vysád-
zanie kríkov a stromov, ktoré 
rodia bobule, semená a rôzne 
plody vhodné pre zimné kŕme-
nie – trnky, šípky, hloh, jarabi-
ny a iné. 

Vtáčiky ponúkajú za našu 
snahu bezplatné koncertné 
vystúpenia a zožratie čo naj-
viac komárov, múch a iných  
protív v letnom období.

 
Informácie použité od: Slo-
venská ornitologická spoloč-
nosť / BirdLife Slovensko.

Katarína Bašná

Neuveriteľne teplý decem-
ber umožnil mestu reali-
zovať v „zimnom období“ 
– koncom novembra a v de-
cembri - výsadbu kvetino-
vých záhonov na Mierovom 
námestí a výsadbu stromov 
a krov nielen na námes-
tí, ale aj v ďalších častiach 
nášho mesta. 

Vďaka počasiu a vyčlene-
niu fi nančných prostriedkov 
na doplnenie zelene v meste, 
sa realizovala výsadba šies-
tich záhonov na Mierovom 
námestí – v sume 3384 € bolo 
vysadených vyše 1300 ku-
sov trvaliek, ozdobných tráv                         
a cibuľovín  rôznych druhov, 
skombinovaných do záhonov 
tak, aby v každom období (sa-
mozrejme okrem zimy) na nás 
vykúkal nejaký kvietok.

Na letnom kúpalisku  bolo 
vysadených osem kusov ja-
vorov a hrabov, aby priniesli 
želaný tieň počas prevádzky 

kúpaliska (samozrejme, vý-
sadba ešte bude pokračovať).

Záhradnícke aktivity mesta 
vyvrcholili v decembri výsad-
bou 25 kusov stromov a vyše 
100 kusov krov  na Mierovom 
námestí, pri pošte, na det-
skom ihrisku v Pribinových 
sadoch a v niektorých ďalších 
lokalitách v celkovej sume 
9593 € - išlo najmä o nahrade-
nie vyschnutých vysadených 
stromov a doplnenie zelene             
v takzvaných reprezentačných 
častiach mesta.  

V dobe, kedy klimatic-
ké zmeny a kvalita ovzdu-
šia ohrozujú zdravie a kva-
litu života obyvateľov na 
celej planéte, sú takéto aktivity                                                                                
v mestách dôležité a verím, že 
v nich budeme aj naďalej po-
kračovať, aby Nová Dubnica 
bola stále „mestom zelene“     
a vytvárala  zdravé prostredie 
pre život Novodubničanov.  

Katarína Bašná

Projekt výsadby ovocného sadu
v meste úspešný. Ďakujeme!

Zimné prikrmovanie vtáctva – ako na to? Decembrové
výsadby v meste

Otváracie hodiny zberného dvora

Líniová výsadba hrabov na námestí opticky oddelí cestu od 
oddychovej zóny. (foto: Katarína Bašná)

Krajšie bude s novými drevinami pôsobiť aj zátišie s bustou                 
J. Krohu. (foto: Katarína Bašná)

Záhony trvaliek svoju krásu ukážu až počas letnej sezóny. 
(foto: Katarína Bašná)

Sýkorka belasá sa rozhodla nevzdať sa kráľovských raňajok kvôli fotografovi. (foto: P. Hrehušová)
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Na sklonku roka 2019, plné-

ho rôznych akcií a výletov, 

sme sa zišli v Kultúrnom 

dome v Kolačíne, aby sme 

ho oslávili a uzavreli. Od-

chádzajúci rok bol v JDS po-

merne rušný a emotívny. 

Privítania všetkých sa uja-
la podpredsedníčka Tonka 
Ďuďáková. Následne predsed-
níčka Betka Kopačková pred-
niesla silvestrovské riekanky.  
Recitátorka Soňa Kršková už 
tradične zarecitovala krásnu 

lyrickú báseň od Jozefa Líska-
ja „Čo je láska?“. 

Prvý blok programu bol 
odmenený živým potleskom. 
Nasledovala voľná zábava, na 
ktorú sa zabávajúci veľmi teši-
li. Do tanca nám vyhrával pán 
Cyril Suchánek s elektronic-
kou hudbou a živým spevom. 
Krásnymi pesničkami za do-
provodu hudobých nástrojov 
nás potešili i členovia našej 
Jednoty. Čas rýchlo ubiehal. 

Po večeri bol otvorený dru-
hý blok programu, kedy si pre 
nás naše amatérske herečky 
Majka Kariková a Janka Fa-
rulová pripravili humornú 
scénku z prostredia policajnej 
stanice. Táto scénka bola od-
menená búrlivým potleskom.

Ďalší bod programu sa skla-
dal zo súťaže, v ktorej si štvor-
členné družstvá vzájomne na-

sádzali klobúky, a ten, komu 
spadol, bol vyradený. Víťaz 
bol odmenený drobnou vý-
hrou. Potom bola podávaná 
kapustnica, na ktorej si všetci 
pochutili. 

A tu už sa potichu priplíži-
la polnoc, kedy začali strieľať 
štuple na šampanskom. Po 
prípitku na oslavu roku 2020 
nemalo objímanie v rámci 
gratulácií konca-kraja. A na-
koniec sa zabávajúci ešte vy-
šantili na parkete. Úplný záver 
nastal o 2.00 hodine, kedy nás 
objednaný autobus rozviezol 
do našich domovov.

Soňa Kršková

výbor ZO ZDS

Materská škola na Ulici P. Ji-
lemnického 12/5 Nová Dub-
nica, elokované pracovisko 
na Ulici M. Kukučína, sa za-
pojilo do 6. grantovej výzvy 
Nadačného fondu Tesco a so 
svojím projektom Vypni tel-
ku, zober knižku! sa umiest-
nilo na 2. mieste a získalo na 
projekt 600 Eur.

Cieľmi projektu bolo vybu-
dovať v materskej škole bib-
liotéku, a tým skvalitniť a ino-
vovať  jej prostredie, rozvíjať 
u detí predčitateľskú gramot-
nosť, aby sa deti v budúcnos-
ti stali v škole a spoločnosti 
úspešnými. 

V rámci projektu sa nám po-
darilo v priestoroch materskej 
školy vybudovať dva knižné 
kútiky, kde si deti s rodičmi 

môžu zapožičať rôzne knihy. 
Tieto knihy sa v pravidelných 
intervaloch obmieňajú.

V knižných kútikoch nájdu 
rodičia pravidlá našej kniž-
nice a informácie, prečo je 
dôležité už v predškolskom 
veku rozvíjať predčitateľskú 
gramotnosť.

Ďalej sa nám podarilo do 
každej triedy zakúpiť interak-
tívne knihy z edície Albi kúzel-
né čítanie, ktoré sa deťom 
veľmi páčia a stimulujú ich                            
k ďalšiemu čítaniu.

Veľmi sa tešíme, že nám 
Nadačný fond Tesco umožnilo 
skvalitniť prostredie materskej 
školy a napomáha deťom sa 
rozvíjať. Veľmi pekne ďakuje-
me!
                                                                        
Martina Ježíková Janesová

Tak ako predchádzajúce 
dva roky, aj tento rok sme 
sa spolu s deťmi zapojili do 
výtvarnej súťaže spoločnos-
ti Cemmac a.s. v Hornom 
Sŕní, ktorej cieľom je priblí-
žiť deťom tému architektúry                        
a prezentovať ich šikovnosť 
a originalitu.                                                                         

Deti kreslili na tému                            
„V akom meste by som rád/a 
žil/a“, kde zobrazovali vý-
tvarné predstavy, ako by malo 
mesto vyzerať, čo všetko by 
v ňom malo byť, aby sa tam 
dobre cítili. Vybrané diela ma-
lých umelcov sa stali súčasťou 
fi remného kalendára.                                                             

Dňa 11. decembra 2019 pri-
šiel po všetkých výhercov 
našej materskej školy a ich 
učiteľky autobus spoločnosti 

Cemmac s ďalšími  výhercami 
- deťmi z okolitých materských 
a základných škôl. 

Deti sa zúčastnili exkurzie 
v cementárni spojenej s výkla-
dom pre malých poslucháčov. 
Potom nasledovalo v Kultúr-
nom dome Horné Sŕnie vyhod-
notenie  a ocenenie výhercov 
s programom detí z domácej 
materskej školy Horné Sŕnie 
a nechýbalo ani občerstvenie.

Verím, že naša spolupráca 
sa bude naďalej rozvíjať, na-
koľko sa cementáreň na zá-
klade mojej žiadosti rozhodla 
prideliť príspevok z fondu CE-
MMAC v sume 200,- € na do-
plnenie školského dvora v EP 
Komenského sady. Ďakujeme.

Janka Pružincová 
MŠ na Ul. Petra Jilemnického

Základná organizácia zvä-

zu zdravotne postihnutých 

v Novej Dubnici sa stretá-

va dvakrát do mesiaca a to                     

v druhý a posledný utorok               

v mesiaci. Má 180 členov. 

Počas roka okrem poraden-
ských dní vykonáva aj návšte-
vy ľudí pripútaných na lôžko. 
Zúčastňujeme sa rôznych 
akcií základných organizácii                 
v okrese, ako sú posedenia pri 
ohni, rehabilitačné pohyby na 
parkete, športové podujatia, 
streľba zo vzduchovky (napr. 
Okresné športové hry). 

Naša základná organizácia  
v roku 2019 poriadala Bow-
lingový turnaj, návštevy ter-
málnych kúpalísk – Dunajská 

Streda, Podhájska, septem-
brové posedenie pri hudbe               
a zájazd do Kittsee, spojený              
s vianočnými trhmi v Trnave. 

Ostatné posedenie, kto-
ré sa konalo pri príležitosti 
Dňa zdravotne postihnutých, 
sme usporiadali v Kultúrnom 
dome v Kolačíne 19. novem-
bra 2019. Zámerom bolo, aby 
naši členovia trocha zabudli 
na svoje trápenie a rozvese-
lili sa v spoločnosti svojich 
priateľov. Žienky z výboru 
sa snažili aj napriek svojim 
zdravotným problémom, aby 
bolo všetko super nachystané 
a naši členovia zažili krásne 
stretnutie. 

Pozvali sme aj ochotníc-
ke divadlo z Dubnice nad 

Váhom, ktoré sa predstavilo                                 
s divadelnou hrou Návrat. 
Toto kultúrne vystúpenie sme 
si mohli dovoliť hlavne vďaka 
fi nančnej podpore mesta Nová 
Dubnica. 

Repo Gastro  nám pripravilo 
chutnú večeru a v prevádzke 
pána Ihriského napiekli super 
koláčiky. Do tanca nám  hral 
pán Sloboda a tombola bola 
bohatá. Veľmi si vážime všet-
kých, čo nám pomáhajú darmi 
do tomboly, alebo pomocou 
pri rôznych akciách. Viem, že 
nám nevyšiel odvoz autobu-
som, ako sme sľúbili, to nás 
veľmi mrzí, ale urobili sme pre 
to všetko, aby sme účastníkov 
povozili domov. Postaral sa o 
to pán Šiška na vlastné nákla-

dy. 
Základná  organizácia fun-

guje ako dobrovoľné združe-
nie bez nároku na odmenu, 
našou odmenou je spokojnosť 
našich členov, ktorí odchád-
zajú s úsmevom a radosťou. 
Posledná akcia však bola po-
značená kritikou niektorých 
členov. Je mi veľmi ľúto ich 
nespokojnosť, v budúcnos-
ti by sme však prijali radšej 
konštruktívnu kritiku priamo 
u organizátora, ich pomoc, 
či vlastný tvorivý nápad, ako 
veci robiť lepšie. 

Pred nami je rok 2020. Nie 
je to rok len o rôznych ak-                                                                         
ciách, ale pre našu organi-
záciu je to aj rok volieb. Bolo 
by na zamyslenie, či by mal 
zotrvať vo svojich funkciách 
terajší výbor, alebo by si mož-
no prácu vo výbore chceli vy-
skúšať  nespokojní kritici na 
vlastnej koži.

Na záver by som všetkým 
popriala hlavne veľa zdra-
via, lebo ho máme tak málo 
a veľa šťastia, ktoré vám vy-
čarí úsmev na tvári a urobí 
vám každý deň krásny. Veľká 
vďaka patrí  aj primátorovi Pe-
trovi Marušincovi za účasť na 
všetkých našich stretnutiach, 
ako aj poslancom mestského 
zastupiteľstva za schválenú 
fi nančnú  podporu, bez ktorej 
by sa nám veľmi ťažko v zdru-
žení pracovalo.
                                                                                   
Júlia Králiková

Silvestrovská zábava v ZO JDS

Vypni telku, zober knižku!

Najmladší umelci
na súťaži v Hornom Sŕní

Malé nahliadnutie do činností
SZZP v Novej Dubnici

Vo víre prvého novoročného tanca. (foto: Vlasta Klobučníková)

Deti sú prirodzene tvorivé  a takéto akcie ich učia,  že môžu 
byť aj úspešné.

Priateľstvá a dobrá nálada sú cieľom týchto podujatí.
(foto: Štefan Kročil)

Povzbudzujúce slová z úst primátora mesta.
(foto: Štefan Kročil)  

Nový knižný kútik - priestor na výlet do rozprávkových svetov.
(foto: Martina Janesová)

Vzájomné stretnutia a spoločenské akcie sú pre členov veľmi povzbudzujúce. (foto: Štefan Kročil)
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Predvianočný zhon sa konečne zastavil a na Štedrý deň aj na 
námestí zavládla pohoda a sviatočná nálada. Vianočné piesne 
v podaní Božieho šramotu, chutná kapustnica a koláče od pani 
Vetrovej. (foto: Peter Jelínek)

Rozsvietenie 3. adventnej sviece Dáškou Štofaníkovou sa nieslo aj v duchu konania dobra a dobrovoľníctva. Program predviedli deti 
zo ZUŠ Š. Baláža a CVČ Dubinka. (foto: Peter Jelínek)

4. adventnú sviecu rozsvietil Milan Ondřejíček, vokálna skupina Sklo zaspievala pôsobivé dávne pastierske koledy a moderátor 
Lukáš Cucík potešil deti cukríkmi. (foto: Marek Gabaš)

Zapálenie 3. adventnej sviečky

Zapálenie 4. adventnej sviečky

Vianočná
kapustnica

Občianske združenie Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica ukončilo rok 2019 tradičným Vianočným koncertom. Kultúrny dom v Kolačíne sa na Zlatú nedeľu zaplnil do posledného 
miestečka. Účinkujúci sa na túto udalosť pripravovali počas celého roka. Návštevníci si vypočuli pestrý program v podaní päťdesiatich hudobníkov a dvoch skupín mažoretiek. Ozvučenie, osvetlenie 
a tiež sprievodné slovo boli na vysokej úrovni. V závere koncertu odzneli aj ďakovné slová zo strany občianskeho združenia a tiež mesta Nová Dubnica v krátkom príhovore primátora Petra Marušinca. 
Tešíme sa na stretnutia a spoluprácu s vami aj v tomto roku a vopred ďakujeme tým z vás, ktorí nás podporia či už formou sponzorstva, alebo poukázaním 2% z dane na účet nášho občianskeho združenia.
Vianočný koncert je možné si pozrieť aj prostredníctvom internetu na našej stránke www.ndorchester.sk. Antonín Maděra, dirigent DOM ND / Foto: Peter Jelínek

Vianočný koncert Dychového orchestra a mažoretiek v Kolačíne
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Nechajte sa pozvať

Bližšie informácie, čerstvé pozvánky a predaj vstupeniek: Oddelenie kultúry MsÚ Nová Dubnica, Tel.: 042/4433 484, 
kl. 110 a 112, E-mail: kebiskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk
Účasťou na podujatí súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových a video záznamov z podujatia.

Miešaný spevácky zbor                    
v roku 2019 nezaháľal                           
a uskutočnil sedem vy-
stúpení, jedno v zahraničí              
a ostatné na Slovensku.

Najviac vystúpení mal                     
v období adventu a Vianoc. 
Prvé z nich bolo na začiatku 
decembra v Hodruši-Hámroch 
v nádhernom Kostole svä-
tého Mikuláša z 13. storočia                           
s adventno-vianočným pro-
gramom. Ďalšie vystúpenie 
bolo hneď na druhý deň v obci 
Zubák. Už pravidelné vystúpe-
nie sa uskutočnilo v Trenčíne 
na Mierovom námestí počas 
vianočných trhov.

Posledný náš vianočný 
koncert bol 29. decembra                          
v Kostole sv. Jozefa Robotníka 
v Novej Dubnici. Koncert sme 
začali piesňou O polnoci spev 
anjelský a pokračovali sme sa-
králnymi skladbami, na ktoré 
nadväzovali krásne vianočné 
piesne v rôznych úpravách na-
šich aj svetových autorov.

Poslednou skladbou nášho 
vystúpenia bola samozrejme 

Tichá noc, počas ktorej zhas-
li svetlá a spevom sa pridali 
všetci prítomní. Vznikla nád-
herná dojemná atmosféra. 
Ako prídavok zaspieval zbor 
obľúbenú skladbu Aká si mi 
krásna ty rodná zem moja, 
ktorú skomponoval Eugen 
Suchoň na slová básne Petra 
Dobroslava Bella, ktorý písal 
pod pseudonymom Horal.

Tešíme sa, že všetky naše 
koncerty mali veľký ohlas                  
u poslucháčov, ktorí nás od-
meňovali potleskom a osob-
ným ďakovaním.

Na záver by som chcel poďa-
kovať oddeleniu kultúry za po-
moc pri organizovaní našich 
koncertov, Farskému úradu                                
v Novej Dubnici, že nám 
umožnil vystúpenie v kostole 
a vám spoluobčanom, ktorí 
sa zúčastňujete na našich vy-
stúpeniach a tým im dávate 
zmysel a povzbudzujete nás                     
k ďalšej činnosti. Tešíme sa na 
vás aj v budúcnosti.
 
Anton Ježo

V dnešnej dobe je žiaľ čoraz 

zriedkavejšie, že ľudia robia 

veci zadarmo, či už z lásky              

k blížnym, mestu, či nebo-

daj vlasti. O to prekvapivejší 

a dojemnejší je pocit, keď sa 

niečo také stane. A nám sa 

práve toto stalo pred Viano-

cami.

Pri rekonštrukcii maštaľky 
so svätou rodinou, ktorá býva 
umiestnená na námestí, sme 
zistili, že obraz hlavných po-
stáv, ktorými nie sú ovečky, 
bol po minulom roku už zniče-
ný a nepoužiteľný. 

V pomerne nepriaznivom 
dátume tesne pred Vianocami 
sme s prosbou o namaľovanie 

novej svätej rodiny oslovili 
pani učiteľku Majku Ďurišovú 
zo ZUŠ Štefana Baláža. Na-
priek tomu, že okrem svojej 
bežnej práce pripravovala so 
žiakmi výrobky na blížiace sa 
vianočné trhy a v škole trávila 
veľa svojho voľného času, nás 
neodmietla a maľbu obrazu 
nám prisľúbila. 

Sme jej srdečne vďační za 
to, že Ježiška s Máriou a Joze-
fom zvládla namaľovať nád-
herne a včas, ale aj za to, že za 
túto prácu odmietla fi nančnú 
odmenu. Na fotografi i je au-
torka obrazu v ateliéri školy.

Ešte raz ĎAKUJEME.
   
Petra Hrehušová

V kostoloch znejú naše 
piesne aj pre vás

Čarovný predvianočný 
moment

Vystúpenie v kostole v Hodruši - Hámroch - národnej kultúrnej 
pamiatke. (foto: MSZ)
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Milan Bašo
12. januára uplynulo 12 rokov, keď nám rana                  
z neba vzala teba, drahého manžela, milované-
ho otca a najlepšieho dedka Milana Bašu. So sl-
zami v očiach, s láskou v srdci spomínajú man-
želka, deti s rodinami, vnúčatá a ostatná rodina.

Mária Ševcechová
Dňa 22. januára uplynuli 4 roky, čo nás navždy 
opustila Mária Ševcechová. S láskou a úctou 
spomína syn s rodinou.

Július Mlynár
Dňa 18.1.2020 uplynulo 5 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec Július Mlynár. S láskou a úctou 
spomínajú manželka, dcéry s rodinami a rod. 
Kotláriková. Kto ste ho poznali, venujte mu ti-
chú spomienku.

Rudolf Reisenauer
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach stále žije spomienkami. 26. februára 
uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a dedko Rudolf Reisenauer. 
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra s ro-
dinou a ostatná rodina.

Bernardína Holbová
Dňa 30. decembra 2019 nás navždy opustila vo 
veku 83 rokov naša milovaná a milujúca ma-
mička, babička a prababička Berka. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky, 
uctili si jej pamiatku a snažili sa zmierniť náš                 
hlboký žiaľ. S úctou smútiaca rodina.

Jozef Poláček
Dni utekajú, roky pribúdajú, ale spomienky 
zostávajú. Dňa 2.2.2020 uplynie 1 rok, čo nás 
navždy opusti manžel, otec, dedko a praded-
ko. Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomína manželka                     
a deti s rodinami a svatka.

Jozef Fraus
Uplynulo 26 rokov, čo nás navždy opustil man-
žel Jozef Fraus. Kto ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou spomína manželka            
s rodinou.

Ing. František Manas
18. januára 2020 uplynulo 11 rokov, čo nás na-
vždy opustil milujúci manžel, otec a starý otec 
Ing. František Manas. Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu tichú spomienku. S láskou a bolesťou                   
v srdci spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Jolana Kočková
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš nám chý-
bať do konca života. Aj keď už nie si medzi nami,               
v našich srdciach žiješ stále s nami. Dňa 21. ja-
nuára uplynulo 12 rokov, čo nás navždy opustila 
manželka, mama a babka Jolana Kočková. S lás-
kou spomíname.

Jozef Hujo
Dňa 5.1.2020 uplynul rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef Hujo. 
Kto ste ho poznali, venujte mu krátku spomien-
ku. S láskou spomíname. Manželka, synovia              
Libor, Daniel a Emil s rodinami. 

Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynie osem rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš manžel, otec a dedko 
Miloslav Vlach. Len sviečku horiacu a krásnu 
kyticu ti môžeme na hrob dať, chvíľu postáť                            
a s láskou spomínať. S úctou a láskou spomí-
najú manželka, syn, dcéra s rodinami a ostatná 
rodina.

Marta a František Matlákovci
Dňa 2.2.2020 uplynulo 8 rokov, čo nám navždy odišla naša milo-
vaná mamička a babička. Dňa 10.2.2020 uplynie 1 rok, odkedy nás 
opustil otecko a dedko. S láskou na nich spomínajú deti, vnúčatá 
a ostatná rodina.

Pavla a Pavol Klinkovci
Ten, kto vás poznal, spomenie si, ten, kto vás mal rád, nezabudne. 
S láskou na nich spomína dcéra s manželom a syn s manželkou                
a synom Michalom.

Z bloku mestskej polície

Dňa 10. decembra 2019 o 01.45 hod. spozorovala počas kontro-
ly skaterbordového ihriska hliadka na Ulici P. O. Hviezdoslava 
osobu s podozrivým správaním. Osoba po výzve  dobrovoľne 
vydala príslušníkovi sušinu rastlinného pôvodu uschovanú vo 
viacerých platových vreckách. Išlo o 30-ročného občana Novej 
Dubnice. Vec na mieste prevzala hliadka OO PZ Dubnica nad Vá-
hom pre podozrenie z prečinu nedovolenej výroby omamných              
a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držania a ob-
chodovania s nimi.

Dňa 1. januára 2020 o 14.30 hod.  sa v meste ozval silný výbuch, 
ktorý sa šíril od miestnej tržnice.  Na mieste sa nachádzali  dve 
maloleté osoby, ktoré odpálili nájdenú petardu. Z výbuchu boli 
vystrašení. Hliadka poučila mladistvých o tom, aké nebezpečen-
stvo im hrozilo a o pravidlách používania zábavnej pyrotechni-
ky.

Spomienky a poďakovania

Spoločnosť Nová Dubnica Invest, s.r.o. 
prijme do zamestnania

nasledujúcich zamestnancov:

Upratovačov/čky
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 3,50 eur/hod.

Pracovníkov do pokladní
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta.
Brutto mzda: 4,30 eur/hod.

Pracovníkov do objektu
občerstvenia a nápojov

Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 
dohoda o brigádnickej práci študenta.

Brutto mzda: 3,80 eur/hod.

Plavčíkov
Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

dohoda o brigádnickej práci študenta. 
Brutto mzda: 4,50 eur/hod.

Vedúceho do objektu
občerstvenia a nápojov

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie v oblasti 
gastronómie, prípadne zdravotný preukaz a 

absolvovaný kurz HCCP, prax v oblasti gastronómie 
a službe výhodou. / Druh práce: dohoda o pracovnej 
činnosti, prípadne pracovný pomer na dobu určitú 
počas prevádzky letného kúpaliska (jún-august).

Brutto mzda: 5,50 eur/hod.

Údržbára technológie bazénového
systému a areálu prevádzky letného

kúpaliska Letka 

Vzdelanie: úplné stredoškolské vzdelanie, prípadne 
základné vzdelanie,  prax je výhodou, zručnosť a 

samostatné riešenie technických problémov výhodou. 
/ Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti, prípadne 

pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou dobou 1 
mesiac. / Nástup možný od 1.4.2020.

Brutto mzda: 900 Eur/mesiac.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com

Hladáme pracovníkov
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Vedeli ste, že v Novej Dub-
nici žije rodina, ktorej traja 
členovia sú úspešnými slo-
venskými triatlonistami? 
Veľmi som sa tešila, keď jej 
hlava - otec a tréner v jednej 
osobe, prisľúbil o ich úspe-
choch porozprávať.

Jozef Vrábel sám v mlados-
ti prepadol triatlonu - športu, 
ktorý spája plávanie, bicyk-
lovanie a beh. Jeho pretekár-
ske začiatky sa vyznačovali 
pomerne raketovým štartom, 
po niekoľkých mesiacoch tré-
ningu si to namieril priamo na 
extrémne vytrvalostné prete-
ky Ironman, ktoré zahŕňajú 
3,8 km plávania, 180 km cyk-
listiky a 42 km behu. V tejto                                         
a iných triatlonových disci-
plínach štartoval mnohokrát               
a dosiahol trikrát titul majstra 
Slovenska v kategórii Elite. 
Celkovo dokončil 35-krát pre-
teky typu Ironman. Ku športu 
odmalička vedie obe svoje 
deti, tomuto životnému štýlu 
sa musela prispôsobiť celá ro-
dina, no neľutujú to, založili 
malý športový klub Trisport 
Nová Dubnica, ktorý okrem 
vlastných detí Jožka (17)                                                                        
a Margarétky (14) združuje 
niekoľko mimo novodubnic-
kých triatlonistov. Postupným 
vzdelávaním, hlavne v zahra-
ničí, sa stal trénerom s medzi-
národnou licenciou ITU.

Výsledky mladých súroden-
cov sú naozaj mimoriadne. 
Margarétka je mnohonásobná 
majsterka Slovenska. Vo svojej 
kategórii nemá konkurenciu, 
málokedy ju porazia aj chlap-
ci. Za posledného dva a pol 
roka neprehrala na Slovensku 
ani raz. V minulom roku vy-
hrala aj majstrovstvá ČR, no-
minovala sa na Preteky olym-
pijských nádejí v rámci krajín 
V4 kde skončila na druhom 
mieste. Je atletickou majster-
kou Slovenska v cezpoľnom 
behu a strieborná medailistka 
z juniorských MS v plávaní na 
200m motýlik.

Jožko je starší, a v uplynu-

lej sezóne pretekal v kategórii 
dorastencov, kde štartuje na-
raz s dospelými. Každoročne 
sa umiestňuje na stupňoch 
víťazov v rámci majstrovstiev 
Slovenska v triatlone už od 
žiackych kategórií. Minulý 
rok sa kvalifi koval na preteky 
olympijských nádejí a na maj-
strovstvá Európy v triatlone          
v kategórii do 17 rokov.

Tréner a ocino pripisuje 
tieto úspechy sčasti istej mie-          
re talentu, no najmä tomu, 
že v športovom prostredí žijú 
odmalička, od materskej ško-
ly deti rodičia vedú ku vše-
strannej športovej príprave. 
Na pódiové umiestnenia či 
prehry a prezentáciu úspe-
chov má však rezervovaný 
pohľad. Vysvetlil, že tlak na  
10 – 11 ročné dieťa v zmysle 
„Teraz musíš vyhrať, musíš 
byť najlepší“, nie je na mieste, 
lebo stačí, že príde niekto, kto 
bude o trošičku lepší, a dieťa 
sa z toho zosype a prestane si 
veriť vo veku, kedy ani neza-
čalo naplno športovať. „Na-
ozajstný šport začína naplno            
v 19. rokoch, dovtedy je len 
príprava na to, aby sa človek 
naučil trénovať a pretekať.              
V mladšom veku by deti ešte 
nemali nejaké výsledky vôbec 
riešiť, majú byť cielene vedení, 
ale nie s prehnanými ambíci-
ami, zameranými na výsledky. 
Skôr tak, aby každý rok uro-
bili krôčik vpred a primerane 
sa výkonnostne a osobnostne 
posúvali. A to je jediný správ-
ny motív.“

Ako sa dá skĺbiť pomerne 
intenzívny tréning a bežný 
život?

„Objem tréningových ho-
dín týždenne má byť približ-
ne taký, ako je ich vek. To je 
taká hodnota, aby netrénovali 
príliš veľa, ale ani málo. Týž-
denne napríklad dcéra naplá-
va asi 17 km, nabehá 35 km             
a odbicykluje 80 km. Nesnaží-
me sa robiť tréningy dlhé, tak-
že to vychádza tak, že trénujú 
takmer každý deň. Už dlhodo-

bo máme zaužívaný taký ste-
reotyp, že vstávajú ráno o 5:20 
a  plávajú v trenčianskej pla-
várni, 6:15 skáčeme do vody, 
7:30 je po tréningu a môžu ísť 
do školy. Keď prídu zo školy, 
majú nejaké to voľno a opäť 
začína tréning. Jožko chodí 
na gymnázium, tam je to už 
náročnejšie, ale vychádzajú 
nám v ústrety, umožňujú nám 
trénovať, v prípade potreby 
prispôsobiť študijný program. 
Margarétka je deviatačka, tiež 
sa chystá na gymnázium, je 
talentovaná aj v škole a zvláda 
ju bez problémov.“

Ako oni vnímajú takéto ži-
votné tempo?

„Majú to radi, baví ich to. 
Samozrejme, vyskytne sa                                         
u každého, že je deň alebo 
tréning ťažký, majú pred ním 
rešpekt, ale vedia, že vo vy-
trvalostnom športe nič nie je 
zadarmo, nedá sa dať šťastný 
alebo náhodný gól, v tomto 
športe vyhrá len ten najrých-
lejší.“

Čo ich čaká tento rok?
„Margarétku, ak sa kvalifi -

kuje, prvé majstrovstvá Euró-
py do 17 rokov, kde by bola jed-
na z najmladších účastníkov 
a v tejto kategórii. No a prvý 
dôležitý vrchol by mal prísť                                                                           
v budúcom roku 2021, kedy 
sa na Slovensku koná Európ-
sky olympijský festival mlá-
deže EYOF v Banskej Bystrici, 
čo bude najväčšia športová 
udalosť v dejinách Sloven-
ska. Jožko zatiaľ nikdy nezís-
kal titul majstra Slovenska, 
má však množstvo druhých 
a tretích miest. Ale dnes po-
stupne poráža všetkých tých, 
čo boli lepší v kategóriách do 
13 či  do 15 rokov, tí postupne 
končia, či výkonnostne tak 

nepostupujú, už je pred nimi 
všetkými. Myslím, že potrebu-
je trošku viac času, má teraz 17 
rokov, to je práve čas, kedy sa 
už začína naozaj trénovať. Pre-
šiel z dorasteneckej do junior-
skej kategórie a teraz sa uvidí. 
Cieľ bude kvalifi kovať sa na 
ME a MS, ale tie kritériá sú tu 
už veľmi tvrdé. Už minulý rok 
sa tu kvalifi kovali len dvaja 
najlepší, ale podarilo sa mu 
to. Postupne napreduje a je 
stále lepší a lepší. V minulom 
roku štartoval na majstrov-
stvách Európy. A ak bude po-
kračovať, jeho čas ešte príde.“

Podmienky pre rozvoj váž-

nejších športovcov sú na 

Slovensku ťažké...

„No o tom hádam ani ne-
chcem hovoriť. Zahraniční tré-
neri sa nás pýtajú, ako vlast-
ne v takýchto podmienkach 
dokážeme trénovať. Boríme 
sa s problémami s priestormi 
(plaváreň, telocvičňa, ...). Sme 
malý klub, je ťažké vybojovať 
si aspoň aké také podmienky. 

Zvláštny je aj prístup niekto-
rých ľudí. V meste nás bežne 
naháňajú psi, v lese to ani 
nehovorím a bezohľadnosť 
vodičov pri bicyklovaní je tiež 
niekedy zarážajúca. Preto sme 
sa od tohto roku rozhodli vy-
meniť cestné bicykle za cyklo-
krosové a radšej sa presunúť                            
z ciest viac do terénu a jazde-
nie na ceste obmedziť na nut-
né minimum.“ 

Ďakujeme za skvelú repre-
zentáciu nášho mesta a praje-
me Margarétke a Jožkovi, aby 
sa im aj naďalej darilo napĺňať 
svoje športové sny.

Petra Hrehušová

Každý rok urobiť výkonnostný krôčik

MKST Nová Dubnica, v spo-
lupráci s MsÚ Nová Dubni-
ca, usporiadal vo štvrtok 26. 
12. 2019 v stolnotenisovej 
herni Domu športu už v po-
radí XXI. ročník tradičného 
Vianočného stolnotenisové-
ho turnaja neregistrovaných 
hráčov (dospelí).

Turnaja sa zúčastnilo 28 
účastníkov, z toho bolo 22 mu-
žov a 6 žien. Spestrením tur-
naja bola požiadavka zo stra-
ny 2 žien, aby hrali v spoločnej 

kategórii s mužmi. O tom, že           
v mužskej súťaži neboli len 
do počtu, svedčí fakt, že Janka 
Jurčeková sa prebojovala do 
fi nálovej skupiny a bojovala 
o celkové prvenstvo! Napokon 
skončila druhá, keď nad jej 
sily bol len celkový víťaz Ro-
man Petrík.

Organizátori ďakujú všet-
kým sponzorom turnaja a už 
teraz sa tešia na vašu účasť 
na nasledujúcom XXII. roč-
níku, ktorý sa uskutoční dňa 
26.12.2020!

Stupienky víťazov:

1. miesto: PETRÍK Roman
2. miesto: JURČEKOVÁ Jana 
3. miesto: ODZGÁŇ Tibor

Stolnotenisový turnaj 
neregistrovaných hráčov

Vyhlásenie výsledkov vianočného stolnotenisového súboja.
(foto: Štefan Prekop)

Klub slovenských turistov 
Kolačín každoročne organi-
zuje 6. januára Trojkráľový 
výstup na Markovicu. 

Keďže ide o zimný výstup, 
je vítaná i snehová prikrývka, 
ktorá vytvára tú pravú zimnú 
atmosféru. Predpovede po-
časia  však sľubovali len jem-
ný poprašok. Napriek tomu to 
neodradilo viac ako 250 milov-
níkov turistiky, ktorí si mohli 
vychutnať prekrásne výhľady.

Na Markovicu prišli aj naši 
priatelia z iných klubov tu-
ristov, čo nás veľmi potešilo. 

Stretli sa kamaráti a známi, 
želali si všetko dobré do no-
vého roka, pripíjali na zdra-
vie, zohrievali sa pri ohníku, 
opekali špekáčiky, slaninu                        
a vychutnávali si bezvetrie                        
a pohodu v prírode. 

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

-sk-

Rekordný
Trojkráľový výstup

Snehová perina patriaca ku trojkráľovým výstupom nám trošku 
chýbala, ale bola to krásna akcia. (foto: Dušan Ďurík)

Klub slovenských turistov pozýva svojich členov a sympatizantov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v stredu                    
5. 2. 2020  o 17. 30 hod. v Kultúrnom dome Kolačín.                
Členov žiadame o prinesenie si členských preukazov a členského príspevku na rok 2020, záujemcov o členstvo prosíme o prinesenie 
vyplnenej prihlášky a členského príspevku. Informácie nájdete aj na webovej a facebookovej stránke KST Kolačín.  

Pozvánka

Na fotografi i Margarétka Vráblová. (foto: Slovenská triatlonová 
únia)

... a jej brat, tiež úspešný triatlonista Jozef Vrábel ml. (foto: 
Slovenská triatlonová únia)


