
Príchod Mikuláša v Panorexe
Čo sme pripravili deťom pre radosť.
Prečítajte si na strane 6.

Zlatý praclík z nášho mesta
Už ste ochutnali vynikajúce praclíky z cukrárne pána Ihriského?
Dozviete sa na strane 3.

Ďalšie rekonštrukcie v Kolačíne
Mesto zainvestovalo do odvodnenia poľnej cesty.

Viac informácií na strane 2.
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Čo prinieslo októbrové 
zastupiteľstvo?     

Ďalšie rokovanie s dcérou Jiřího Krohu 

30 nových autobusov na cestách
Trenčianskeho samosprávneho kraja

Lidl otvoril novú
predajňu 28. novembra                                                                 

Dňa 26. 10. 2016 sa v priesto-
roch Kultúrnej besedy v No-
vej Dubnici konalo zasadnu-
tie mestského zastupiteľstva.  
Poslanci prerokovali spolu 17 
bodov programu. 

V troch bodoch poslanci zo-
brali informácie v predložených 
materiáloch na vedomie.

V ďalšom bode boli poslanci 
informovaní o prijatí zákona 
č. 447/2015 o poplatku za roz-
voj územia, ktorý je účinný od 
01.11.2016. Poplatok by sa mal 
týkať drobných stavieb  nad 25 
m2 a stavieb rodinných domov 
nad 150 m2 . Výška poplatku je 
od 10 €/ m2 do 35€/ m2 , je mož-
né ho zaviesť na celom území 
mesta alebo len na jeho časti. 
Poslanci vyjadrili názor, aby sa 
dočasne tento poplatok na úze-
mí mesta neuplatňoval. 

Medzi prvými bodmi pro-
gramu boli schválené nové 
Zásady pre odmeňovania po-
slancov MsZ (Mestského zastu-
piteľstva), členov jednotlivých 
komisií pri MsZ, členov ZPOZ-
-u (Združenie pre občianske 
záležitosti) a členov Redakčnej 

rady. Z dôvodu nepárneho počtu 
členov fi nančnej a majetkovej 
komisie bol schválený nový člen 
komisie, Bc. Štefan Cucík. 

Pre pripravovanú výstavbu 
letného kúpaliska bolo nevy-
hnutné schváliť odňatie po-
zemku z majetku Základnej 
školy J. Kráľa. Tento pozemok 
bude súčasťou nového letného 
kúpaliska. Poslancami schválili 
aj výšku nájmu pozemkov ur-
čených pre výstavbu kúpaliska 
spoločnosti Nová Dubnica In-
vest, s.r.o.. 

Medzi najdôležitejšie body 
programu nepochybne patrilo 
schválenie zmeny uznesenia 
MsZ č. 98 zo dňa 07.09.2016, 
ktoré sa týkalo odpredaja po-
zemkov bývalého salaša. Po-
slanci ďalej schválili zriadenie 
vecných bremien, a to spoloč-
nosti 4 YOU, s.r.o. a SSE - Distri-
búcii, a.s., ako aj odpredaj dvoch 
pozemkov v priemyselnej zóne 
Hliny a kúpu stavby okružnej 
križovatky pre napojenie prie-
myselnej zóny Hliny od spoloč-
nosti KRAPS, s.r.o..

Ing. Eva Lackovičová

Dňa 4.11.2016 primátor Peter Ma-
rušinec  spolu s projektovou mana-
žérkou  MsÚ Jankou  Orieškovou 
opätovne navštívili dcéru architekta 
Jiřího Krohu pani doc. RNDr. Sylvu 
Šantavú, CSc.  a vnučku Dr. Ing. arch.  
Sylvu  Schwarzeneggerovú, CSc.

Predmetom rokovania  bolo dohod-
nutie  konkrétnych  krokov spolupráce 
na príprave realizácie myšlienok, kto-
ré boli zadefi nované na pracovnej ná-
všteve zástupcov mesta v apríli tohto 
roku. Konkrétne sa rokovalo o zámere 
umiestnenia  busty Jiřího Krohu v par-
ku v severnej časti Mierového námestia 
pri príležitosti 60. výročia vzniku Novej 
Dubnice v roku 2017.

Pani Šantavá nedávno oslávila 
krásne životné jubileum - 90 rokov. Pri 
tejto príležitosti jej Ing. Marušinec po-
prial veľa zdravia do ďalších rokov ži-
vota, spokojnosti a večného optimizmu, 
ktorým sympatická  vitálna pani Sylva 
oplýva.    

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka MsÚ

Trenčiansky samosprávny 
kraj a SAD Trenčín, a. s., 
dňa 11.11.2016 odovzdali za 
prítomnosti Ing. Petra Ma-
rušinca, primátora a zároveň 
poslanca TSK do užívania 
prímestskej doprave v okolí 
Trenčína 30 nových autobu-

sov Crossway s kapacitou od 
76 do 88 cestujúcich. 

Sú komfortnejšie, modernej-
šie, ale hlavne bezpečnejšie. 
Okrem klimatizovaných pries-
torov a bezpečnostných pásov 
ponúknu aj možnosť bezplatné-

ho pripojenia na WiFi.
Tridsiatka vozidiel je konci-

povaná podľa najprísnejších 
európskych noriem. Vozidlá 
disponujú čelnými i bočnými 
elektronickými informačnými 
tabuľami na zlepšenie orien-
tácie cestujúcej verejnosti na 

frekventovaných zastávkach.
Modernizáciou vozidiel prí-

mestskej autobusovej dopravy 
(PAD) kraj napĺňa strategické 
ciele projektu Zelená župa. 
Nové autobusy sú výrazne še-
trné voči životnému prostre-
diu, pretože ako celkom prvé 
majú moderné ekologické mo-
tory EURO 6. Tiež majú mnoho 
bezpečnostných prvkov, ktoré 
tým starším chýbali. Ich pre-
vádzka je oveľa ekonomickej-
šia, pretože náklady na servis 
a prípadné opravy sú omnoho 
menšie.

Na cesty sa prvýkrát zara-
ďujú dva vozíky, ktoré budú slú- 
žiť cyklistickej verejnosti. Do-
dnes bicykle zaberali priestor 
v autobusoch, odteraz budú na 
špeciálne vybratých trasách so 
zvýšeným pohybom cyklistov  
jazdiť autobusy s cyklovozíkmi.

Zakúpením nových autobu-
sov sa cena cestovných lístkov 
nezvyšuje, ale ostáva zachova-
ná.

Na kontrolnom dni 10. no-
vembra sa primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec pre-
svedčil, že všetky stavebné 
práce investora na predajni 
potravín LIDL postupovali 
v súlade s harmonogramom 
postupu prác. 

Nič nebránilo tomu, aby 
prebehla kolaudácia a predaj- 
ňa mohla otvoriť svoje brány 
dňa 28. novembra 2016. Obča-

nia Novej Dubnice a blízkeho 
okolia už nemusia cestovať do 
susednej Dubnice nad Váhom 
alebo do Trenčína. 

Mesto Nová Dubnica sa 
môže pochváliť novým koncep-
tom dvojposchodovej predajne. 
Nákupná časť sa nachádza na 
prízemí, kancelárske priestory 
a zázemie pre zamestnancov je 
situované na poschodí. Pevne 
veríme, že potraviny LIDL na-
plnia vaše očakávania.

Zľava: riaditeľ SAD J. Popluhár, vedúci dopravy TSK J. Pleva a primátor Peter Marušinec.

Peter Marušinec a Janka Oriešková na fotografi i so Sylvou Šantavou.
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Bezpečnostné prvky na 
priechodoch pre chodcov

Veľkolepé popoludnie
Už dávnejšie sme si mohli 
všimnúť rôzne upomínania 
na očakávané 25. výročie za-
loženia SPOJENEJ   ŠKOLY   
SV.  JÁNA   BOSCA   v našom 
meste. 

O jej začiatkoch, spojených 
s náročnými prekážkami, 
zápasmi s nespočetnými ne-
prajníkmi, by vedeli rozprávať 
najmä tí, čo stáli pri jej zrode - 
Vdp. Jozef Dvorský, Vdp. Peter 
Šinčík a v neposlednom rade 
vtedajší primátor Ing. Milan 
Hort. Našťastie, požehnané 
Božie dielo je tu už 25 rokov. 

Nedeľné odpoludnie 25. sep-
tembra 2016 bolo doslova exhi-
bíciou úspechov a vyvrchole-
ním snaženia, dôkazom, že od 
samého začiatku až podnes to 
bolo a je požehnané dielo. Po-
žehnané prostredníctvom jed-
notlivých riaditeľov (Ing. Mgr. 

Valábek, PhDr. Irena Štofaní-
ková, Ing. Daniel Gajdoš, Mgr. 
Edita Danišová, PhDr. Marián 
Kvasnička a v súčasnosti Mgr. 
Ľuboš Valt), ale tiež  učiteľov     
a všetkých pracovníkov, bez 
ktorých by škola nemohla 
fungovať (administratívne 
pracovníčky, upratovačky, ku-
chárky, školníci...). No a tí na-
jpočetnejší - žiaci a študenti, 
ktorých doposiaľ škola pripra-
vila pre ďalší život (k dnešné-
mu dňu ich bolo viac ako 2000). 
Takže pri tejto 25- ročnej reka-
pitulácii môžeme konštatovať, 
že škola, jej pedagógovia, dali 
základy pre ďalšie štúdium 
početným ambicióznym štu-
dentom, dnes už lekárom, uči-
teľom, kňazom, právnikom.... 

VEĽKOLEPÉ ODPOLUD-
NIE bolo galaprehliadkou 
hudobných, recitačných, 
tanečných, dramatických, 

speváckych schopností a zruč-
-nosti súčasných, ale aj býva-
lých žiakov/študentov Spoje-
nej školy. V dômyselnej réžii                                                                       
v spolupráci s Jurajom Hor-
tom sa predstavili hneď na za-
čiatku malí škôlkári, lebo aj MŠ 
je súčasťou Spojenej školy. Na 
tomto mieste treba pripome-
núť, že práve zásluhou súčas-
ného vedenia školy  vznikla 
organizačná zložka materskej 
školy, aby  sa už malé deti, 
pod vedením kvalitných pe-
dagógov, mohli adaptovať na 
prostredie základnej školy, na 
ktorej môžu potom bez stresov 
pokračovať. Pre kompletnú in-
formáciu treba doplniť, že tak-
tiež vďaka terajšiemu pánovi 
riaditeľovi bola obohatená aj 
stredná škola o odbor  TECH-
NICKÉ  LÝCEUM, aby štu-
denti mali možnosť študovať 
technické odbory, resp. okrem 
pokračovania v univerzitnom 
štúdiu mali alternatívu zaradiť 
sa po strednej škole priamo na 
lukratívne pracovné pozície 
v IT alebo elektrotechnickom 
priemysle. 

V programe osláv 25. výro-
čia školy sa po MŠ postupne 
predstavila súčasná škola cez 
prvý a druhý stupeň ZŠ až 
po štvor- a osemročné gym-            
názium a technické lýceum 
– tak ako ich  môžeme nájsť 
spoločne pod jednou strechou. 
Ďalšími účinkujúcimi boli bý-
valí absolventi tejto školy, ktorí 
v súčasnosti pôsobia aj mimo 
Novej Dubnice prípadne nás 
reprezentujú aj v zahraničí. 

Skvelí účinkujúci boli od-
menený spontánnym potles-
kom a povzbudivými pokrikmi 
prítomných v naplnenej sále 
kina PANOREX. Výkony sa                                 
s každým vystúpením stupňo-
vali, predstavujúc nám úspe-
chy, ktoré účinkujúci na svojej 
úrovní dosiahli. A že aj v špor-
te má škola veľké úspechy, 
predstavili sa nám aj súčasní 
študenti, ktorými sú majster-
ka Slovenska v skoku o žrdi       
a vicemajster Slovenska                                                                      
v skoku o žrdi a zároveň držiteľ 
slovenského halového rekordu 
na 4x200 metrov.

Ani sme nezbadali, že prešli 
dve hodiny, keď celé toto nád-
herné podujatie prišli pozdra-
viť svojimi krásnymi piesňami 
zboristi GOSPEL FAMILY. Na 
pódiu sa tak stretli, a to aj do-
slovne, všetky generácie – tí, 
ktorí do školy prichádzajú, sú 
v nej, absolvovali ju a aj tí, ktorí 
do nej kedysi posielali svoje 
deti a aj teraz ich posielajú do 
svojej bývalej  školy. 

Pri príležitosti osláv obdr-
žali ďakovný list od riaditeľa 
školy a zriaďovateľa tí zamest-
nanci, ktorí v nej pracujú viac 
ako 20 rokov.

Záverečné standing ovation 
(prítomní nadšene tlieskali po-
stojačky) nemalo konca-kraja. 
Ďakujeme SPOJENEJ ŠKO-
LE za prípravu a realizáciu 
tohto krásneho podujatia.

PhDr. Irena Štofaníková

Po rekonštrukcii miestnej 
komunikácie na ulici Odbo-
járska v mestskej časti Malý 
Kolačín zainvestovalo mesto 
do opravy odvodnenia poľnej 
cesty medzi Odbojárskou       
a Farskou ulicou. 

Po vyčistení okolitého te-
rénu a jestvujúcej betónovej 
šachty pokračovali práce vo 
výmene poškodených betóno-
vých rúr popod cestu a osade-

ním priekopových tvárnic pre 
odvod väčšej časti spadnutej 
dažďovej vody do blízkeho po-
toka. Touto opravou sa v prí-
pade dlhšie trvajúcich alebo 
návalových dažďov snažíme 
zabrániť zaplavovaniu priľah-
lých pozemkov.

Práce v objeme  2 300,-€     
realizovala spoločnosť TEKOS 
Nová Dubnica s.r.o.  

Ing. Ján Krumpolec 

Budova prvej školy v Novej 
Dubnici je súčasťou cel-
kovej architektúry mesta 
Nová Dubnica vytvorenej 
Jiřím Krohom. Verejnosti 
bola odovzdaná do užívania             
v roku 1957. 

Hlavná budova školy, v kto-
rej dnes majú sídlo Základná 
umelecká škola Štefana Ba-
láža a Centum voľného času, 
bola zrekonštruovaná v roku 
2012. Architektonický vzhľad 
objektu sa rekonštrukciou ne-
menil, nový náter fasády krásu 
budovy ešte viac zvýraznil. 

Súčasťou areálu školy je 
tiež telocvicňa a spojovací kr-
čok, v ktorom sú umiestnené 
sprchy a sociálne zariadenia.                   

V snahe sprístupniť a poskytn-
úť kvalitné priestory verejnos-
ti, vedenie mesta postupnene 
investuje do opravy aj týchto 
časti objektu. Minulý rok bol 
kompletne zrekonštruovaný 
spojovací krčok, nasledova-
lo kúrenie, maľovanie a nové 
osvetlenie priestorov telo-
cvične. V mesiacoch október - 
november 2016 boli nefunkčné 
a sčasti poškodené sklenené 
výplne okenných otvorov na-
hradené novými veľkoplošný-
mi plastovými oknami, čím 
sa okrem vylepšenia vzhľadu 
znižuje energetická spotreba 
budovy. 

Ing. Ján Krumpolec 

Od začiatku kalendárneho 
roka 2016 Trenčiansky samo-
správny kraj (TSK) realizuje  
úpravy na priechodoch pre 
chodcov. 

Ing. Peter Marušinec, pri-
mátor a zároveň poslanec 
TSK  informoval, že hlavným 
zámerom je zosúladiť technic-
ký stav vybraných priechodov 
pre chodcov na cestách II.         
a III. triedy v Trenčianskom 
kraji. Do konca roka 2016 Sprá-
va ciest TSK plánuje úpravu 
54 priechodov pre chodcov v 
celom kraji v celkovej hodnote 
190.600 EUR bez DPH. 

Nová Dubnica sa pýši už 

tromi novými priechodmi pre 
chodcov. Posledné práce by 
mali byť hotové najneskôr          
v priebehu decembra. Tren-
čianska župa z dôvodu bez-
pečnosti a zosúladenia tech-
nického stavu priechodov pre 
chodcov s platnou legislatívou 
bezpečnosť chodcov aktívne 
rieši. Bezpečnejší pohyb chod-
cov, nemotorových účastníkov 
cestnej premávky a tiež ochra-
na života a zdravia všetkých 
účastníkov cestnej premávky 
na cestách sú top prioritou 
TSK.

Bc. Soňa Magulová

Mesto Nová Dubnica v zastúpení primátorom mesta, v zmys-
le § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve                  
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z.    
o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpi-
sov vyhlasuje výberové konanie na  funkciu:

riaditeľa Centra voľného času, P. O. Hviezdoslava  13/4, 018 51 
Nová Dubnica s predpokladaným nástupom 1. februára 2017

Požiadavky na vzdelanie a znalosti: 
1) stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o peda-
gogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zme-
ne a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov 
a podľa  vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
kvalifi kačné predpoklady a osobitné kvalifi kačné požiadavky  pre 
jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov  a odborných 
zamestnancov 
2) vykonanie 1. atestácie  podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedago-
gických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
3) bezúhonnosť, 
4) zdravotná spôsobilosť ( telesná i duševná),
5) najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
6) ovládanie štátneho jazyka,
7) znalosť právnych predpisov súvisiacich s výkonom  činnosti 
zariadenia s právnou subjektivitou a z oblasti školstva,
8) riadiaca prax minimálne 3 roky,
9) komunikatívnosť, spoľahlivosť, fl exibilita, organizačné schop-
nosti,
10) znalosť práce s PC ( Word, Excel ).

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov: 
1) žiadosť o zaradenie do výberového konania, 
2) overené   fotokópie  dokladov o vzdelaní a doklad o prvej ates-
tácii,
3) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
4) profesijný  životopis,
5) písomný  návrh   koncepcie  rozvoja centra voľného času, 
6) súhlas  so   spracovávaním  osobných  údajov  v  zmysle  § 11  
zákona  č. 122/2013 Z. z. o ochrane   osobných údajov a  o  zmene  
a doplnení niektorých  zákonov.

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť naj-
neskôr do 09.12. 2016 do 14:00 hod na adresu: Mesto Nová 
Dubnica, Mestský úrad- sekretariát primátora mesta, Tren-
čianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica v uzatvorenej obálke 
s označením: „ Výberové konanie – riaditeľ Centra voľného 
času , P. O. Hviezdoslava  Nová Dubnica  - neotvárať“. 

Prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú predpoklady, výberová 
komisia oznámi termín a miesto výberového konania najmenej 
sedem dní pred jeho začatím. 

Ďalšie rekonštrukcie v Malom Kolačíne 
- odvodnenie poľnej cesty

Rekonštrukcia telocvične ZUŠ

VÝBEROVÉ KONANIE

Prechod pre chodcov na Mierovom námestí.

Novovybudované odvodnenie poľnej cesty v Malom Kolačíne.

Nové okná telocvičňu presvetlili a skrášlili.

Oslava 25. výročia Spojenej školy. Foto: Peter Jelínek.
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Zvíťazila osvedčená odroda Idared             

Oslávili sme Mesiac 
úcty k starším

Zlatý praclík
z nášho mesta

23. októbra sa seniori nášho 
mesta stretli v kine Panorex, 
aby spoločne oslávili tradič-
ný „Mesiac úcty k starším“. 
       

V úvode   privítal prítom-
ných primátor mesta Ing. Pe-
ter Marušinec, ktorý okrem  
iného povedal: “Všetci ste vo 
svojich životoch niečo dokáza-
li, vyštudovali, vyučili sa. Urči-
te každý človek si želá šťastný 
život. Úplné a dokonalé šťastie 
však neexistuje. Jednému chý-
ba to, inému čosi iné. Každý 
ľudský život je iný. Treba sa te-
šiť z maličkostí, pripomínať si 
chvíle šťastia a radosti, ktoré 
sme prežili. Prajem vám, aby 
sa vám vaša láska a obetavosť 
vracali plným priehrštím v po-
dobe milého slova a vďačného 
úsmevu.“ 

Do posledného miesta ob-
sadená kinosála potom pri-
vítala vystúpenie speváka, 
producenta a režiséra Marti-
na Jakubca so speváčkou Bo-
žankou. Známe evergreeny, 
pesničky z Repete a juhoslo-
vanské melódie sa stretli s veľ-
kou odozvou publika, ktoré sa 
pripojilo potleskom aj spevom.

Milé bolo stretnutie Bo-
žanky s jej kamarátkami                                 
a spolužiačkami po koncerte.                         
V Novej Dubnici žila 20 rokov          
a s mestom ju spájajú dlho-
ročné priateľstvá.  Oslava plná 
hudby a radosti bola vďakou 
a dôstojným prejavom úcty                                                                                  
k našim starším spoluobča-
nom.

EK

Tohtoročnú výstavu Z NA-
ŠICH ZÁHRAD, ktorej 
súčasťou  je súťaž O JA-
BLKO NOVEJ DUBNICE, 
pripravovali organizátori                                            
s veľkými obavami. Prvé 
stretnutie so zástupcami 
záhradkárskych osád potvr-
dilo, že v tomto roku je pod-
statne menšia úroda jabĺk 
ako po iné roky. 

Čo nestihol zničiť jarný 
mráz, poškodila chrastavitosť 
jabĺk a ďalšie choroby. Naopak, 
počasie prialo úrode zeleniny. 
Dostatok vlahy a slnka prinie-
sol mimoriadne bohatú úrodu.

Devätnásty ročník výstavy, 
ktorý sa uskutočnil v kine PA-
NOREX v dňoch 18. až 20. ok-
tóbra nakoniec dopadol dobre. 
Záhradkári z nášho mesta síce 
priniesli zo svojej úrody pod-
statne viac zeleniny ako ovo-
cia, ale členkám výboru Únie 
žien Slovenska, ktoré túto vý-
stavu spolu so záhradkármi 
a vedením mesta každoročne 
organizujú, sa z prinesených 
exponátov podarilo vyčariť 
peknú jesennú atmosféru.

Vestibul kina rozkvitol množ-
stvom kvetinových aranž-                                                                                
mánov, šírila sa vôňa jabĺk, 
hrozna a ďalšieho ovocia. 
Svojimi prácami prispeli                         
k celkovej úrovni výstavy aj 
deti z novodubnických základ-
ných a materských škol aj 
Centra voľného času. Patrí im 
za to vďaka. Skôr než sa usku-
točnilo slávnostné otvorenie 

výstavy, odborná porota, kto-
rej predsedal člen R OV Slo-
venského zväzu záhradkárov 
v Považskej Bystrici Ing. Jaro-
slav Bajza, vyhodnotila súťaž 
O JABLKO NOVEJ DUBNI-
CE a vybrala najzaujímavejšie 
výpestky. Za najkrajšie jablká 
roka vybrala osvedčenú odro-
du  IDARED, ktoré zaujali 
nielen svojou veľkosťou, ale 
aj krásnym zafarbením. Na 
výstavu  ich priniesol Anton 
Antala z m.č. IBV Miklovky. 
Druhé miesto získala odroda 
GRANNY SCHMIDT Gustáva 
Šarlaya zo ZO SZZ č.2 a tretie 
miesto udelila porota odrode 
FLORINA, ktorú vypestoval 
Anton Poláček z m. č. IBV 
Miklovky.

Ako sme už spomenuli, ze-
lenina mala na tohtoročnej 
výstave oveľa väčšie zastúpe-
nie než po iné roky. Vybrať ten 
najzaujímavejší výpestok pre-
to nebolo vôbec ľahké. Porotu 
najviac zaujal darčekový kôš, 
ktorý zo svojej úrody krásne 
naaranžovala Hedviga Klač-
ková zo záhradkárskej osady 
č.5. Druhé miesto získal za-
ujímavý kvet Kapská fi alka, 
ktorú okrem ďalších zaujíma-
vých aranžmánov priniesla 
na výstavu Mária Kubicová.  
Tretie miesto získal kaleráb 
GIGANT, na ktorom vyrástlo 
množstvo malých kalerábikov, 
ktorý sa urodil Lídii Vrzoňovej 
v záhradkárskej osade č. 5.

Pred otvorením výstavy sa 
predstavili prítomným deti 

CVČ z tanečnej skupiny STAR 
DANCE pod vedením Mgr. P. 
Čukanovej. Predsedníčka ZO 
Únie žien Slovenska v Novej 
Dubnici M. Babuková privítala 
primátora mesta Ing. P. Maru-
šinca, viceprimátora Bc. P. Pa-
žítku, člena R OV SZZ   Ing. J. 
Bajzu, predsedníčku OO Únie 
žien Slovenska M. Hrubú, zá-
stupcov záhradkárov, základ-
ných a materských škol ako 
aj všetkých, ktorí sa otvorenia 
výstavy zúčastnili. 

Primátor mesta Ing. P. 
Marušinec poďakoval no-
vodubnickým záhradkárom                     
a usporiadateľom výstavy 
za to, čo dokázali vytvoriť                            
z plodov ich záslužnej práce     
a ocenil najlepších v kategórii 
O JABLKO NOVEJ DUBNICE                                                              
a O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝ-

PESTOK. Po slávnostnom                             
otvorení výstavy sa uskutoč-
nila zaujímavá odborná pred-
náška o ošetrovaní a reze 
ovocných stromov, ktorú prí-
tomným predniesol zástupca 
R OV SZZ Ing. J. Bajza. Po-
čas trvania výstavy si aj tento 
raz mali možnosť návštevníci 
kúpiť okrasné kríky, včelie 
produkty, medovníky, sirupy                  
a džemy. 

Poďakovanie  za to, že vý-
stava dopadla dobre, patrí 
všetkým, ktorí priniesli svoje 
výpestky a pochválili sa tak 
tohtoročnou úrodou. Vďaka 
patrí aj  všetkým sponzorom, 
ktorí venovali ceny na vyhod-
notenie výpestkov.

M. Babuková

Cukrárenskú výrobu pána 
Ihriského síce pozná väčšina 
obyvateľov mesta, čo však ale 
mnohí nevedia je, že jeden z 
jeho výrobkov – slaný syrový 
praclík - získal v tomto roku 
zlatú značku SK Gold. 

Pán Ihriský, odkiaľ pochádza 
váš recept na syrový praclík? 
A za čo získal ocenenie?

Je to upravený a prispôsobe-
ný starý recept od žien z Kolačí-
na, ktorý sa pečie na mnohých 
miestach nielen Slovenska. 
Značka kvality SK GOLD sa 
udeľuje za nadštandardné kva-
litatívne vlastnosti. Náš praclík 
vyrábame z čisto slovenských 
surovín a nepridávame do nich 
žiadne stabilizátory ani farbivá. 
Celý proces okrem vykrajova-
nia tvaru praclíka je ručný.

Ako prebiehalo posudzovanie 
výrobku a odovzdávanie znač-
ky?

Požiadali sme o udelenie 
značky a dodali sme dokumen-
táciu o pôvode surovín. Vzorka 
výrobku úspešne prešla rôzny-
mi skúškami úradov a hodnote-
ním odbornej poroty. Ocenenie 
nám udeľovalo Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja vi-
dieka na slávnostnom odovzdá-
vaní.

Aké boli vaše začiatky v odbo-
re cukrár? Má toto remeslo vo 
vašej rodine dlhšiu tradíciu?

Pochádzame z Púchova. Môj 
otec bol maliar, mňa lákalo zá-
hradníctvo alebo „cukrárina“, 
preto som sa po základnej škole 
od roku 1967 učil na Základnej 
odbornej škole v Lučenci. Po 
skončení som pracoval v cuk-
rárenskej výrobe v Dubnici nad 
Váhom v starom kaštieli, neskôr 
v prevádzke lahôdok  Zdroj pri 
starej pošte tu v Novej Dubnici. 
V roku 1992 som začal pracovať 
súkromne ako živnostník. Za-
čínali sme ako traja pracovníci 
vrátane mňa. Rodinná rada vte-
dy rozhodla, že nám v záhrade 
vyrastie namiesto stromu vý-
robňa. 

Dlho u vás fungovala aj cuk-
ráreň...

Áno, za najkrajších rokov 
áno, nie je to tak dávno, keď sa 
ľudia v nedeľu chodili prechá-
dzať po meste a zastavili sa na 
koláčik. Dnes je to iné, prechád-
zajú sa po nákupných centrách. 

Aký je váš sortiment a kto 
tvorí dnes vašu klientelu?

Náš sortiment je od začiatku 
„stará dobrá klasika“, ktorá sa 
mení len minimálne. Ľudia sú 
na to zvyknutí. Okrem zákus-
kov robíme moravské koláče, 
štrúdle, slané pečivo, oškvar-
kové pagáčiky... Pečieme už 
24 rokov poctivé zákusky bez 
pridania konzervačných látok 
s trvanlivosťou 5 dní. Našimi 
stálymi odberateľmi sú menšie 
siete potravín, súkromné objed-
návky na rodinné oslavy, svad-
by a podobne. Veľké reťazce si 
dnes kladú ťažké podmienky 
čo sa týka trvanlivosti výrobkov                      
a spätného odberu nespotrebo-
vaného tovaru.

Čo po rokoch považujete za 
najdôležitejšie v súkromnom 
podnikaní?

Asi vzájomné dobré vzťahy              
s pracovníkmi. Máme pracovní-
kov, ktorí u nás pracujú už dvad-
sať rokov. Keď sú dobré vzťahy, 
vtedy je aj pohoda pri práci. 

Ako vidíte budúcnosť?
Som už štvrtý rok na dôchod-

ku, hoci ešte stále pracujem. 
Stále väčší diel zodpovednosti 
za prevádzku postupne preberá 
syn Ján. Po skončení potravinár-
skej školy v Trenčíne na- zbieral 
skúsenosti v hotelierstve v za-
hraničí. Takže verím, že o bud-
úcnosť našej fi rmy je postarané.

Pán Ihriský, prajeme vám veľa 
zdravia a úspechov, veľa zjede-
ných koláčikov a spokojných zá-
kazníkov. Ďakujeme Cukrárni 
Ihriský za sponzorský dar na 
Snow fi lm fest v kine Panorex!

PH

OZNAMY - ODDELENIE ŽP

Nová kruhová križovatka pri vstupe do mesta sa zezelena-
la novou výsadbou. Realizovala ju od návrhu až po samotnú 
výsadbu spoločnosť Pekná záhrada z Bolešova, investorom 
je spoločnosť Lidl. Pre výsadbu záhona volili dreviny nízkeho 
vzrastu, ktoré nebudú prekážať vodičom vo výhľade. Sú záro-
veň nenáročné na údržbu, dobre znášajú slnečné stanovisko 
a prostredie znečistené exhalátmi a posypovým materiálom zo 
zimnej údržby. Na jar sa na kruhovom objazde rozrastú najmä 
borievky, dráče, nízke kosodreviny a trsy perovcov.

V októbri bol zrealizovaný každoročný jesenný zvoz konárov 
v časti Miklovky a Kolačín. Obyvatelia o ňom boli informovaní 
a celý zvoz prebehol takmer plynulo. Problémy vznikali tam, 
kde obvyvatelia nedodržali pokyny uverejnené v letákoch. Ide 
najmä o to, že prichystané konáre je potrebné skrátiť na asi 
metrové časti a prípadne ich zviazať, aby bola s nimi ľahšia ma-
nipulácia. Obrovské kopy veľkých konárov zmiešané s veľkými 
kusmi dreva zvoz spomaľujú a zbytočne predražujú. Ďakujeme 
všetkým, ktorí odpad pre zvoz pripravujú podľa pokynov uve-
dených na letákoch.

Výsadba kruhového 
objazdu je hotová

Jesenný zvoz konárov 

...len sa zahryznúť...

Božanka s Martinom Jakubcom. Otec a syn Ihriskí so značkou kvality SK GOLD.
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Primátor na oslavách Mesiaca úcty k starším.Beseda s Tiborom
Eliotom Rostasom
Beseda s novodubnickým rodákom Tiborom Eliotom Rosta-
som sa uskutoční dňa 15. 12. 2016 /štvrtok/ o 18.00 hod. v his-
torickej miestnosti pri mestskej knižnici. Súčasťou besedy 
bude prezentácia knihy Archa a autogramiáda.

Novembrové mestské zastupiteľstvo
tentoraz zasadalo v Kolačíne
Stalo sa nepísaným  pravid- 
lom, že jedno zasadnutie 
mestského zastupiteľstva 
ročne sa koná v mestskej 
časti Kolačín.  Preto sa              
v stredu  16. novembra stret-
li  poslanci v priestoroch 
Kultúrneho domu v Kolačí-
ne, aby prerokovali 10 naplá-
novaných bodov.

Na úvod si vypočuli správu 
o výsledku realizovanej kont-
roly, ktorú predkladala hlavná 
kontrolórka. Po nej sa slova 
ujala Ing. Ježíková, ktorá po-
dala správu o hospodárení              
s rozpočtom Mesta Nová Dub-
nica za 1. – 9. mesiac 2016. 
Konštatovala, že rozpočet                                                                       
v príjmovej i výdavkovej časti 
sa darí napĺňať tak, ako bolo 
naplánované. Daň z nehnuteľ-
ností sa darí napĺňať na 105% 
a rovnako sa darí plniť aj iné 
rozpočtované príjmy. Kladný 
rozdiel medzi  príjmami roz-
počtu a výdavkami rozpočtu    
k 30.09.2016 je prebytok vo 
výške 504,6 tis. €, pri plnení 
príjmov na 74 % a výdavkov na 
67 %. MsZ uvedený materiál 
vzalo na vedomie.

Z úst Ing. Ježíkovej si po-
slanci vypočuli prehľad pohľa-
dávok k 30. 9. 2016. Mesto            v 
súčasnosti eviduje pohľadávky  
v celkovom objeme cca.  170 
000 €, ale individuálnym roko-
vaním s dlžníkmi sa postupne 
darí pohľadávky občanov, či 

podnikateľských subjektov 
voči mestu znižovať. 

Prednostka MsÚ predložila 
informatívnu správu  o overení 
súladu výročnej správy s indi-
viduálnou účtovnou závierkou 
a informatívnu správu  o ove-
rení súladu výročnej správy 
s konsolidovanou účtovnou 
závierkou. Konštatovala, že 
podľa vyjadrenia audítorky, 
účtovné informácie uvede-
né vo výročnej správe Mesta 
Nová Dubnica sú v súlade          
s individuálnou účtovnou zá-
vierkou k 31. decembru 2015     
a individuálna účtovná závier-
ka účtovnej jednotky posky-
tuje pravdivý a verný obraz 
fi nančnej situácie Mesta Nová 
Dubnica k 31. decembru 2015 
Výsledky jej hospodárenia za 
rok končiaci k uvedenému dá-
tumu sú v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Aj tieto sprá-
vy zobralo MsZ na vedomie. 
Následne zobrali poslanci na 
vedomie informatívnu správu      
o inventarizácii majetku mes-
ta Nová Dubnica k 31. 12. 2015 .

Väčšiu diskusiu vyvolal 
návrh na odpredaj pozemku          
v IBV Miklovky, ktorý bol na-
pokon schválený. Z rokovania 
MsZ bol stiahnutý návrh na 
odpredaj pozemku pred rodin-
ným domom v mestskej časti 
Malý Kolačín Ing. Miroslavovi 
Škrabalovi a manželke Janke 
Škrabalovej a bol presunutý 
na rokovanie decembrového 

zastupiteľstva. 
Schválená bola kúpa časti 

stavby verejného vodovodu                 
a plynovodu  od spoločnosti 
Lidl Slovenská republika, v.o.s. 
Bratislava. Poslanci schválili 
ešte zámer prenechať do náj- 
mu časť stavby verejného vo-
dovodu spoločnosti Považská 
vodárenská spoločnosť, a.s.    
a verejného plynovodu spo-
ločnosti SPP-distribúcia, a.s. 
Bratislava.

 V diskusii bol daný pries-
tor aj občanom, ktorí pozorne 
sledovali celý priebeh rokova-
nia mestského zastupiteľstva. 
Rezonovali predovšetkým pro-
blémy týkajúce sa Kolačína. 
Pani Pružincová poukázala 
na potrebu orezu  stromov na 
ceste nad cintorínom v Malom 
Kolačíne, ktoré bránia bezpro-
blémovému prístupu  najmä     
v čase konania pohrebov. Tiež 
upozornila na fakt, že občania 
Kolačína sústredili exponáty 
do budúcej Historickej izby 
Kolačín, ktorá by mala byť 
zriadená v priestoroch kultúr-
neho domu. Primátor mesta 
prisľúbil realizáciu zámeru      
v prvej polovici roka 2017. Čle-
nov Jednoty dôchodcov Kola-
čín trápi aj to, že na pravidelné 
schôdzky nemajú vyhovujúce 
priestory. Bol im daný prísľub, 
že im budú poskytnuté priesto-
ry po sklade, ktorý využívajú v 
súčasnosti hasiči. Tí by sa mali 
nových priestorov dočkať na 

prelome rokov 2017-18 po do-
končení nadstavby požiarnej 
zbrojnice, na ktorú sa v súčas-
nosti pripravuje projektová 
dokumentácia. Dlhodobým 
problémom, ktorý trápi obyva-
teľov mestskej časti Kolačín, 
je absencia chodníkov, najmä 
na úseku vedúcom od nového 
kostola  a  pozdĺž ulice Slobody. 
Vedenie mesta prisľúbilo, že sa 
uvedenej problematike bude 
venovať a po zistení vlastníc-
kych vzťahov na uvedených 
pozemkoch začne konať. Prio-
ritou však zostáva asfaltovanie 
povrchov ciest po odkanalizo-
vaní spojené s realizáciou od-
vodňovacích kanálov a oprava 
poškodených povrchov.

V roku 2017 by malo dôjsť 
aj k renovácii autobusových 
zastávok v Kolačíne, pričom 
sa bude musieť riešiť aj pro-
blémové nastupovanie najmä 
starších osôb do autobusu 
spôsobené asfaltovaním ciest.

Na záver pani  Marta Pše-
náková vyslovila  mestu a jeho 
vedeniu poďakovanie obyva-
teľov mestskej časti Kolačín 
za práce, ktoré boli vykonané                                                                       
v roku 2016 a vyslovila pre-
svedčenie, že všetky prisľúbe-
né zámery sa budú aj realizo-
vať.

-sk-

POZVÁNKA

Počítač je naším
skvelým pomocníkom
Prečo by nemohol seni-
or pracovať s počítačom?  
Dnes má senior možnosti, 
ktoré mu umožnia oveľa 
pestrejší život a keď chce, 
dovolí, aby mu bol počítač 
skvelým pomocníkom.  

Práve preto v čase od 7.11. 
– 11.11. 2016 absolvovali seni-
ori JDS Nová Dubnica kurz 
Základy práce na PC, ktorý 
pre nich pripravila fi rma 

JKC, s.r.o. Trenčín. 
„Touto cestou vyslovujeme 

poďakovanie MÚ Nová Dub-
nica, ktorý nám zabezpečil 
toto školenie, čím prispel k 
obohateniu našich znalostí 
z oblasti PC“ poďakovala za 
JSD Nová Dubnica jej pred-
sedníčka Mgr. Margita La-
mačková.

Mgr. Margita Lamačková

V živote človeka sú okami-
hy, keď si uvedomujeme, čo 
znamenajú roky i jeseň živo-
ta. Minú sa roky uprostred 
všedných starostí a radostí 
života. Až jedného dňa je tu 
staroba, ktorá je vlastne je-
seňou života. 

Čiary ľudského života a prí-
rody si tak našli cestu k sebe 
a práve v mesiaci október sa 
všetci viac venujeme životu 
našich seniorov. Stalo sa milou 
tradíciou, že vedenie mesta 
v tomto mesiaci navštevuje 
aj svojich starších občanov             
v zariadení pre seniorov za 

spolupráce predškolských         
a školských zariadení mesta, 
ktoré im pripravia vždy zaují-
mavý kultúrny program. 

Predovšetkým sú to bohaté 
životné skúsenosti  a múd- 
rosť, ktoré si môžeme zobrať 
od svojich starkých. Preto 
nech október nebude iba jedi-
ným mesiacom, kedy na na-
šich starších občanov myslíme 
viac. Každý deň by mal byť 
dňom na úctu a lásku. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca oddelenia
sociálnych vecí a školstva

POĎAKOVANIE

Z činnosti klubu VENUŠA
Klub VENUŠA je občianske 
združenie, ktorého cieľom 
je poskytovanie psychickej 
podpory onkologickým pa- 
cientkam pri návrate do bež-
ných životných podmienok 
po absolvovaní liečby. Pre 
niektoré, skutočne dôležité   
a potrebné spoločenstvo.

Po prázdninách sme sa opäť 
stretli v Kultúrnej besede. 
Veľmi sme sa na seba tešili                  
a verili, že sa všetky zídeme. 
Veď to naše zdravie... Div nie 
jedna cez druhú sme sa deli-
li o radosti, starosti, zážitky, 
ale stále podvedome sme sa 
psychicky podporovali. Verte, 
tešíme sa z každého dňa. O to 
viac, ak niektorá z nás dosiah-
ne pekného životného jubilea. 
Jedna z našich zakladajúcich 

členiek sa dožíva 75 rokov. 
Gratulácia predsedníčky                  
a krásna kytica ruží boli tým 
najslávnostnejším momentom 
otvorenia nášho stretnutia.

Aj sme popracovali. Zhodno-
tili sme činnosť klubu za prvý 
polrok 2016. Konštatovali sme, 
že máme 29 aktívnych členiek, 
najstaršia vo veku 78 rokov, 
najmladšia iba 42.  Otvorenie 
činnosti v novom roku sme 
obohatili stretnutím s vdp. 
Štefanom Vančom, rodákom 
z Trenčianskej Teplej, ktorý 
pôsobí v Žilinskej diecéze. 
Jeho poslaním bola duchovná 
podpora, ale aj odpovede na 
otázky, ktoré nás zaujímali. 
Možno aj čitateľa bude zaují-
mať, o čom sme s dôstojným 
pánom hovorili. Boli to okruhy: 
posledné pomazanie, spoveď                                              

a hriechy, ale aj rozvod, preru-
šenie tehotenstva zo zdravot-
ných dôvodov a možné násled-
né prijímanie sviatostí. 

Z ďalších činností Klubu 
VENUŠA je účasť na kultúr-
no spoločenských poduja-                   
tiach v meste a okolí. V prvom 
polroku to boli oslavy MDŽ, 
fašiangy, kultúrne programy         
v Panorexe.

Aktívne sme sa tiež zúčast-
nili športového dňa - 15 min-
út pohybu pre svoje zdravie            
a svoje mesto. Nezabudli sme 
ani na jarný zber byliniek. 
Zakúpením charitatívnych po-
hľadníc sme prispeli na konto 
DOBRÝ ANJEL. Pýšime sa 
aj tým, že dve naše členky sú 
aktívne herečky Dubnického 
divadla a pri vystúpeniach 
ich podporujeme. Pravidelné 

mesačné stretnutia klubu  sa 
konajú formou rozhovorov, 
besiedok a tematických pred-
nášok. Mali sme zaujímavú 
besedu na tému: Zdravá výži-
va so zameraním na podporu 
imunitného systému a preven-
cie onkologických ochorení. 
Zúčastňujeme sa na aktivitách 
a prednáškach, ktoré zabezpe-
čuje Únia žien v Novej Dubni-
ci.

Relax, oddych, regenerácia 
tela i duše. V tomto duchu sa 
niesol týždenný relaxačný po-
byt v kúpeľoch Piešťany, ktoré 
pre svoje členky klub  zabez-
pečil. Klub VENUŠA chce tou-
to cestou poďakovať všetkým, 
ktorí nám pomáhajú .
                                                                                
K.T.
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Na tento zájazd sme sa celý 
rok tešili. Mór je milé mes-
tečko iba hodinku autobu-
som za maďarskou hranicou. 
Každoročne sa tu v tomto,  
skoro už jesennom termíne, 
koná vínny festival, ktorý sa 
raz za dva roky spája s festi-
valom dychových orchestrov. 

Pre nás Novodubničanov 
je to už dobre známa a stále 
príťažlivá lokalita. Pekné mes-
tečko, dobré vínečko a tiež 
možnosť raz za čas si zasúťa-
žiť, pretože vystúpenia všet-
kých súborov hodnotí odborná 
porota. Snažili sme sa ponúk-
nuť pestrý program, oboha-
tený choreografi ami našich 

dievčat. Všetky naše vystúpe-
nia - koncert, pochody mestom 
i show v mestskej športovej 
hale boli vďačne prijaté a oce-
nené vrelým potleskom. 

Hodnotenie všetkých našich 
vystúpení odbornou porotou 
bolo mimoriadne priaznivé. 
Získali sme ocenenie „prio-
ritné zlato“. Počas večerného 
vyhodnotenia v športovej hale, 
boli menovite ocenení naši 
sólisti Peter Marušinec na 
trúbke, Simona Boďová na te-
nor saxofóne, skupina našich 
bicích nástrojov pod vedením 
Libora Filu a tiež úžasné novo-
dubnické mažoretky. 

Zásluhu na tomto úspechu 
majú bezpochyby všetci členo-
via nášho hudobne tanečného 
kolektívu, ktorý sa pripravuje 
pod vedením dirigenta Anto-
nína Maděru,vedúcich mažo-
retiek a autorok choreografi í 
Zuzany Balážovej a Zuzany 
Plškovej. Celý súbor funguje 
s podporou mesta Nová Dub-
nica a Základnej umeleckej 
školy. 

Už teraz sa tešíme na tra-
dičné vianočné stretnutie           
s naším domácim publikom 
na zlatú nedeľu 18. decembra 
2016 o 16.00 hod. v novodubnic-
kom Panorexe.

Antonín Maděra
dirigent DOM

Novodubnické mažoretky
a dychový orchester v Móri

Údržba rozhlasu

Fotoreportáž z podujatí, ktoré sa konali nedávno v našom meste

Sviatočný  17. november v Historickej izbe patril sklu. Najprv 
predstavila Mgr. Danka Vlčková z Ilavy sklo a polodrahokamy 
v podobe svojich výrazných podmanivých šperkov a vitráží.

Neskôr hlasy čisté a rozmanité ako sklené odlesky zazneli 
v piesňach vokálnej skupiny SKLO z Bratislavy. Černošské 
spirituály, ale aj staré slovenské piesne v ich podaní nadchli 
prítomných. 

Smejko a Tanculienka priniesli deťom smiech a tanec. Na 
koncerte Kde bolo, tam bolo 15. novembra detičky spievali, 
tancovali, a tak radosť z tohto podujatia mali všetci. 

Heligónkarky Lenka a Evka Bacmaňákové v nedeľu 13. no-
vembra pokrstili svoje druhé CD. V prítomnosti svojich hostí 
– skupín Orion, Profi l, Fatranská muzika a zabávačov Hruš-
tinca a Šišovského vyhrávali do večera.

Snow Film Fest nás naladil na nadchádzajúcu zimnú sezónu. 
Festival sa okrem výborných fi lmov o skialpinizme, cestovaní 
a zdolávaní skutočných i pomyselných osemtisícoviek niesol 
aj v duchu sugestívnych fotografi í Mareka Loduhu.

V piatok 21. októbra sa študenti a milovníci hudby stretli                                                                                                                                
v koncertnej sále umeleckej školy na klavírnom koncerte Vla-
dimíra Šranka - úspešného študenta VŠMU prof. Lapšanského.

Spoločnosť TEKOS Nová 
Dubnica, s.r.o. vykonáva 
okrem iných činností aj 
údržbu a opravu verejného 
osvetlenia a rozhlasu v meste            
a miestnej časti Kolačín. 

Keďže v období od júna do 
septembra 2016 sme nemali                                  
k dispozícii vysokozdvižnú plo-
šinu, poruchy na verejnom roz-
hlase a osvetlení sa vykonávali 
len obmedzene. V októbri 2016 
sme zakúpili vozidlo NISAN 
CABSTAR s vysokozdvižnou 
montážnou plošinou pre práce 
až do výšky 19 m a do tohto ter-
mínu nahlásené poruchy sme 
začali priebežne odstraňovať.

Nahlasované poruchy na 
verejnom osvetlení odstraňujú 
pracovníci priebežne podľa na-
hlásenia občanmi mesta. Chcel 
by som poukázať aj na to, že sú 
medzi nami aj občania, ktorí 

sami z „nezištných dôvodov“ 
spôsobujú nefunkčnosť osvet-
lenia vyskrutkovaním pois-
tiek a vycvakaním prívodných   
káblov    priamo   na    stĺpoch   
osvetlenia.    To  sa   stáva   
najmä   v miestnej   časti   IBV 
-  Miklovky.

Poruchy rozhlasu odstra-
ňujeme podľa možností prie-
bežne po nahlásení občanmi. 
Tieto opravy sa vykonávajú až 
po desiatej hodine dopoludnia 
z dôvodu sťažnosti niektorých 
občanov na hlučnosť rozhlasu    
v ranných hodinách.

Poruchy na verejnom 
osvetlení a mestskom rozhla-
se môžu občania nahlasovať 
na MsÚ tel. číslo 042/4433525 
kl. 123 alebo 042/4433524 kl. 
123 alebo spoločnosti TEKOS 
Nová Dubnica, s.r.o. na tel. 
číslach 0905 583 207 a 0905 
583 209.

Čitatelia našej knižnice sa 
môžu tešiť na knižnú nádiel-
ku. Fond na podporu umenia 
podporil našu žiadosť  a pri-
delil nám dotáciu 2 800 €. 

Mesto povinným spolufi -
nancovaním prispelo sumou 
200 €. Za tieto peniaze na- 
kúpime tituly do oddelenia be-
letrie, náučnej literatúry a za 
väčšiu časť  fi nancií knihy do 
oddelenia pre deti a mládež. 
Práve detskí čitatelia sú našou 
prioritou, lebo žiaľ čitateľská 

gramotnosť našej mládeže sa 
neustále znižuje. 

Ak na zapožičanom titule 
nájdete štítok s logom a tex-
tom „Z verejných zdrojov pod-
poril Fond na podporu ume-
nia“, je to kniha, ktorá bola 
zakúpená z pridelenej dotácie.

Čo všetko knižnica nakúpi-
la, si môžete pozrieť na on-line 
katalógu knižnice, na stránke 
Mesta Nová Dubnica.
    
Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

Finančná injekcia
pre mestskú knižnicu

Dychový orchester a mažoretky sa predstavili v uliciach Móru.

Novodubnické mažoretky na festivale očarili.



PRÍCHOD MIKULÁŠA A ROZPRÁVKA Z KONČÍN BÁJNEHO
ORIENTU - ALADINOVA LAMPA
Piatok 2. decembra, kino Panorex, 17:00 hod.
   
Príbeh chudobného chlapca Aladina, ktorý prejde dlhú cestu nástrah, určite pobaví, ale aj okú- 
zli.  Po predstavení príde medzi deti Mikuláš s anjelom  a čertmi! Každé dieťa dostane od Mi-
kuláša darček! Vstupné:1€.

VALAŠSKÝ JARMOK – VALAŠSKÉ  KLOBOUKY - ZÁJAZD
Sobota 3. decembra   

Cestujte s nami ! Zažijete jedinečnú a neopakovateľnú jarmočnú atmosféru s rojmi valašských 
čertov, pravou vianočnou zabíjačkou, vynikajúcimi miestnymi špecialitami, ochutnávkou sli-
vovice a „zhřívanice“, predvádzaním umeleckých remeselníkov a bohatým kultúrnym pro-
gramom. Odchod o 8,00 hod. z Mierového námestia, predpokladaný príchod medzi 14-15 hod. 
Poplatok 7€. 

VIANOČNÝ KONCERT ZUŠ
Nedeľa 11. decembra, kino Panorex, 15:00 hod. 

ŽIVÝ BETLEHEM
14. – 24. decembra, Mierové námestie, 15:30 – 18:00 hod.

Betlehemská maštaľka so živými ovečkami, vianočným stromčekom a tým pravým čarom blí-
žiacich sa sviatkov.

VIANOČNÉ TRHY
Streda 14. decembra, Mierové námestie, 10:00 – 17:00 hod.

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Vianoc. Rozžiarené námestie so 
stromčekom, originálne výrobky remeselníkov, typické vianočné produkty a drobné radosti, 
práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie – medovina, punč, varené víno , frgále, 
lokše, zemiakové placky, domáce syry. 

VIVALDI TROCHU INAK
Štvrtok 15. decembra, kultúrna beseda, 17:00 hod. 

Stačí povedať Vivaldi a väčšine z nás sa v mysli automaticky vybavia notoricky známe melódie. 
Poznajú ich takmer všetci, aj tí, ktorí ich cielene nikdy nevyhľadávali. 15. decembra   si  však 
môžete Vivaldiho vypočuť trochu inak. Kultúrnu besedu rozozvučia Štyri ročné obdobia v poda-
ní Muchova kvarteta, ktoré sa spojilo s významnou osobnosťou slovenskej pantomímy Vladom 
Kulíškom a výsledkom je zaujímavá neklasická forma Štyroch ročných období. Vstupné: 4€. 

                        

VIANOČNÝ KONCERT DYCHOVÉHO ORCHESTRA
A MAŽORETIEK MESTA
Nedeľa 18. decembra, kino Panorex, 16:00 hod.

Slávnostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek a dojímavá atmosféra aj vďaka 
záverečným koledám a prskavkám. 

VIANOČNÁ KAPUSTNICA
Štvrtok 24. decembra, Mierové námestie, 12:00 – 14:00 hod.

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

SILVESTER
Štvrtok 31. decembra, Mierové námestie,  22:30 – 02:00 hod.

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine Gladiátor revival a ABBA revi-
val . Do nálady bude hrať DJ Števo, nebude chýbať ani  polnočný príhovor a prípitok  vedenia 
mesta.
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TROJKRÁĽOVÝ KONCERT 2017
BOŽÍ ŠRAMOT A THE GOSPEL FAMILY 
7., 8., 13. a 14. 1. 2017 o 19:00 hod.
kino PANOREX Nová Dubnica

Pozývame vás na jedenásty, tradične netradičný, koncert na do-
mácej pôde. Vstupné 7 eur.

Predpredaj vstupeniek od 28. 11. 2016 na oddelení kultúry Mest-
ského úradu v Novej Dubnici nasledovne: 
Pondelok: 13.00 – 15.30 hod.
Utorok:  13.00 – 15.30 hod.
Streda:  14.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:  13.00 – 15.30 hod.
Piatok:  12.15 – 14.00 hod.

PO STOPÁCH VIEROZVESTCOV
CYRILA A METODA 
Výstava Misia v kontextoch a súvislostiach pokračuje vo 
svojom putovaní, tentokrát zavíta do Novej Dubnice.

Kino Panorex v Novej Dubnici bude v dňoch 2. 12. 2016 – 31. 1. 
2017 miestom konania jedinečnej putovnej výstavnej prezentá-
cie osemnástich sakrálnych kultúrnych pamiatok 9. – 12. storo-
čia v Trenčianskom, Trnavskom, Zlínskom a Juhomoravskom 
kraji s názvom Misia v kontextoch a súvislostiach. 

Výstava prostredníctvom veľkoformátových reprodukcií origi-
nálnych ilustrácií a sprievodných textov približuje verejnosti 
známe i menej známe kultúrno-historické objekty spojené s cy-
rilo-metodskou misiou a počiatkami kresťanstva na našom úze-
mí. Medzi vyobrazenými lokalitami má svoje významné miesto 
aj neďaleký Pominovec. Tento vidiecky kostolík uprostred polí 
patrí medzi desať najfotogenickejších zachovaných románskych 
stavieb na Slovensku. 

Autor výstavy výtvarník Jozef Vydrnák nesleduje len doku-
mentárnu hodnovernosť pamiatok, ale komponuje do kresieb 
i symbolické prvky duchovného odkazu cyrilometodskej misie. 
Autormi pútavých sprievodných textov sú za slovenskú stranu 
Igor Zmeták a za stranu moravskú Jiří Jilík. Výstavu realizuje 
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v spolupráci s mes-
tom Nová Dubnica.
Zámerom organizátorov je populárno-náučnou formou priblížiť 
kontexty a súvislosti misie, prijímania kresťanstva a prelínania 
západných a východných kresťanských tradícií na území dneš-
ného západného Slovenska a Východnej Moravy.

Výstava bude otvorená počas kultúrnych podujatí a na požiada-
nie na tel. čísle 042/4433484, kl.112. Budeme sa tešiť, ako prijme-
te pozvanie na túto objaviteľskú cestu aj vy. 

EK

Využite obľúbenú zimnú akciu na vstupy do termálnych bazénov 
a vonkajšieho bazéna Grand s celoročnou prevádzkou. 

Vstup do termálnych bazénov je možný  len pre osoby nad 18 
rokov. Zľavy nie sú kumulovateľné a sú neprenosné. Platia vždy 
na 1 osobu po preukázaní sa občianskym preukazom s trvalý m 
pobytom v našom meste. Vstup do bazénov je podmienený voľ-
nou kapacitou daného bazéna. 

Odporúčame včasnú rezerváciu termálnych bazénov. 

Termálne bazény:
predaj procedúr (budova Kaštieľ),
Po - Ne 8:00 - 18:00 hod., tel.: +421-32-6514 140 / 775,
predajprocedur@slktn.sk.

Bazén Grand:
v budove Rehabilitačného bazéna, Po - Ne 10:00 - 18:00 hod.,
Tel.: +421-32-6514 771.

Nová Dubnica žije kultúrou

Novodubnické Vianoce 2016Novodubnické Vianoce 2016



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka: 
Romana Vráblová, Sára Hánečková, Anton Bukovčák, Timea 
Majerechová, Zara Fabová, Bianka Rácová, Marek Kadlec

Smútime:
Jozef Hofi erka, Michal Faber, Štefan Kuric, Viliam Pisch, 
Marie Imrichová, Ján Molnár, Katarína Bieliková, Zdenka 
Kubaščíková, Anton Mečár, Margita Mikušová, Anton Gjabel

Spoločenská kronika

Ponúkame aj prepravu sypkých a plných materiálov
do 3,5 tony.

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

NON-STOP PREVOZY, PREDAJ RAKIEV, VENCOV, 
KAHANCOV, SVIEČOK A POHREBNÉ SLUŽBY

0904 504 498

Dubnica nad Váhom - Tel.: 042/44 21 949,
Nová Dubnica, Trenčianska 869/72 - Tel.:  042/44 33 000

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
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Peter Senko
Dňa 21.12.2016 uplynie 14 rokov, odkedy nás opus-
til náš milovaný otec, dedko a pradedko Peter Sen-
ko. S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Ma-
rian a dcéra Alena s rodinami. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Miroslav Donoval
Dňa 3. 12. 2016 uplynú 2 roky, čo nás opustil náš 
drahý otec, manžel a dedko Miroslav Donoval. 
Len sviečku horiacu a krásnu kyticu ti môžeme 
na hrob dať, chvíľu postáť a s láskou spomínať. S 
úctou a láskou spomínajú manželka Magdaléna, 
štyri deti a osem vnúčat. Tí, ktorí ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku.

Jozef Staňo
30. novembra 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec 
Jozef Staňo. S láskou a úctou spomína manželka, 
deti a vnúčatá.

Ing. Viliam Kolenič
Dňa 3. decembra si pripomíname smutné 4. vý-
ročie, odkedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec Ing. Viliam Kolenič. Kto 
ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.

Vendelín Chudý
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal rád, ne-
dokáže zabudnúť. Aj keď si odišiel z nášho života, 
spomienky zostávajú... 25. novembra uplynie 5 ro-
kov, odkedy nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko Vendelín Chudý. S láskou 
spomína manželka a dcéry s rodinami. Ďakujeme 
za tichú spomienku.

Peter Kalmár
Dňa 10. novembra uplynuli dva roky, odkedy nás 
navždy opustil syn, tatino a brat Peter Kalmár. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou spomína mama, dcéra a brat         
s deťmi.

Vladimír Biely
Dňa 20. novembra uplynulo 8 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a starý otec Vladimír 
Biely. S láskou a úctou spomínajú manželka a syn 
s rodinou.

Jozef Galis
Dňa 11. novembra 2016 uplynulo 15 rokov, odkedy 
nás navždy  opustil náš milovaný manžel, otec          
a dedko Jozef Galis. Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou spo-
mínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 06.11.2016 o 15.47 hod. 
došlo na križovatke ul. P. Ji-
lemnického a ul. Topoľova        
k dopravnej nehode OMV 
Škoda Fabia a OMV Škoda 
Octavia. Vodič OMV Škoda 
Octavia s bratislavkým ev. 
číslom pred príchodom hlia-
dky z miesta udalosti ušiel. 
Bol prenasledovaný hliadkou 
MsP                             a hľa-
daný po okolitých uliciach. Na 
miesto dopravnej nehody sa 
nakoniec vrátil pešo.Tu vodič 
OMV Škoda Octavia uviedol, 
že iba preparkoval na ul. P. 
Jilemnického 34/15. Vo veci 
bola vyrozumená stála služba 
OO PZ.  U vodiča bolo zistené 
požitie alkoholu 0,7 mg/l.  Vec 
realizuje ODI  OR PZ Trenčín. 
Polícii bol poskytnutý záznam 
z mestského kamerového sys-
tému.

Dňa 10.11.2016 v čase o 14.05 
hod. bolo tel. oznámené od 
vedúcej predajne OD Tesco, 
že v predajni majú zlodeja. 
Po príchode sa na mieste na-
chádzal 24-ročný občan Novej 
Dubnice, ktorého prichytili pri 
krádeží rôzneho druhu potra-
vín. Menovaný sa na  mieste 
priznal, že kradol. Preverením 
na OO PZ Dubnica nad Váhom 
bolo zistené, že menovaný už 
bol v predchádzajúcich 12 
mesiacoch za podobný sku-
tok stíhaný, preto ho prevzala 
hliadka OO PZ Dubnica nad 
Váhom. Bola mu obmedzená 
osobná sloboda, dopustil sa 
trestného činu krádeže podľa 
§ 212 odst. 2 písm. f  Tr. zákona.

Dňa 11.11.2016 o 23.55 hod., 
na Mierovom námestí č. 54       
a 55 bolo zistené obsluhou 
kamerového systému pre-

vracanie vrchných kovových 
častí z kontajnerov v podlubí. 
Je to priestupok proti verej-
nému poriadku podľa § 47 ods.               
1 písm. d) zákona č. 372/1990 
Zb. Hliadka na mieste iden-
tifi kovala muža, ktorý pod jej 
dozorom neporiadok napra-
vil. Šlo o 20-ročného mladíka           
z Novej Dubnice.

Dňa 12.11.2016 o 16.40 hod. 
bolo spozorované na SDH 
75 osobné motorové vozidlo 
BMW čiernej farby so žilin-
ským ev. číslom parkujúce        
v neprehľadnej zákrute v Sa-
doch Duklianskych hrdinov  
za hotelom Alfa. Na vozidlo  
bol nasadený technický pros-
triedok na zabránenie odjazdu 
vozidla tzv. papuča  a priestup-
covi zo Žiliny uložená bloková 
pokuta.  

Dňa 17.11.2016 o 16.45 hod.  
bolo tel. oznámené od obsluhy 
v pizzerii Livigno, že v pod-
niku  majú agresívnu ženu, 
ktorá im nadáva. Po príchode 
hliadky MsP sa na mieste 
nachádzala 30 ročná žena                                               
z Novej Dubnice, ktorá bola 
silne pod vplyvom alkoholu 
a slovne urážala obsluhujúci 
personál, oplzlo im nadávala 
a vyhrážala sa im. Správala 
sa veľmi hlučne a agresívne. 
Agresívna bola i počas ko-
munikácie s hliadkou Msp, 
neustále opĺzlo urážala člena 
hliadky. Odmietala preukázať 
svoju totožnosť. Arogantne 
sa správala aj voči hliadke 
OO PZ Dubnica nad Váhom. 
Za pomoci hmatov a chvatov 
bola naložená do služobného 
vozidla PZ a následne predve-
dená  na OO PZ Dubnica nad 
Váhom.

Z bloku mestskej polície

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Ďalšie úspechy
našej fi tnessky

Strongman show v Novej Dubnici 

Kalendár podujatí KST 
Kolačín na rok 2017

Vyhodnotenie
najaktívnejších

Priateľské stretnutie 
družobných miest

V  kine Panorex sa v sobotu 
29. októbra stretli najsilnej-
ší muži strongman asociá-
cie Európsky pohár silných 
mužov, ktorá svoju činnosť 
sústredí predovšetkým na 

región strednej Európy. 

Atraktívne podujatie sa 
konalo s podporou primáto-
ra Novej Dubnice Petra Ma-
rušinca, primátora Dubnice 

nad Váhom Jozefa Gašparíka 
a poslanca NR SR Jaroslava 
Ridoška. Hlavným bodom pro-
gramu bolo slávnostné vyhod-
notenie Stredoeurópskeho po-
hára silných mužov 2016, ktoré 
bolo sprevádzané pokusmi                   
o nové rekordy.  

Sériu rekordných pokusov 
otvoril Ivan Hryhorovskyj 
otáčaním 100 kg vážiacej gule 
okolo krku. Zvládol osem opa-
kovaní, začo získal certifi kát 
Stredoeurópskeho pohára. 

Husársky kúsok sa podaril 
mladému silákovi Pavlovi Hor-
ňákovi, ktorý dokázal sedem 
otočení s ľahšou, 60-kilovou 
guľou a vyslúžil si certifi kát 
nového, tentoraz amatérskeho 
rekordu. 

Postupne sa na pódiu pred-
stavili František Piros, ktorý 
ustanovil nový rekord 175 kg v  

dvíhaní klady nad hlavu, Ivan 

Hryhorovskyj a Volodymyr 

Cifra držali v rukách na výdrž  

pár 150 kilových kufrov, zvíťa-

zil Cifra, ktorý udržal kufre 

50 sekúnd. V mŕtvom ťahu                

s olympijskou činkou sa proti 

sebe postavili Čestmír Šíma      

a Rafael Kobylarzov. Šíma 

zvládol 380 kg ale cieľ 405 kg 

bol už nad jeho sily.  

Strongman show 2016 splni-

la očakávania, diváci zhliadli 

dych vyrážajúce výkony i nové 

rekordy a zoznámili sa s účast-

níkmi Stredoeurópskej ligy. 

EK

6. január - Trojkráľový výstup na Markovicu
18. február - Zimné stretnutie na Baske
13. máj - Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
29. apríla - Dubnická 30-ka
jún - Preteky turistickej zdatnosti
24. jún - Jánsky haluškový festival
júl - Zahraničný zájazd do Ruska
august - Klubový zájazd do Vysokých Tatier
29. august - Po stopách SNP na Markovicu
september - Teplická 50-ka
november - Jesenné stretnutie turistov na Inovci

Aktualizácie nájdete na: kstkolacin.webnode.sk

Každoročne sa v novembri 
stretávajú turisti z trenčian-
skeho regiónu na Inoveckej 
chate, aby vyhodnotili uply-
nulú sezónu a ocenili naj-
aktívnejších členov z jed-
notlivých  odborov Klubu 
slovenských turistov.

Inak tomu nebolo ani v so-
botu 12. novembra, kedy už na 
Inovci vládla tá pravá zimná 
atmosféra. Na vyhodnotení 
mal svoje zastúpenie aj KST 
Kolačín. 

Z rúk predsedu Regio-

nálnej rady KST Trenčín si 
ocenenie za aktívnu prácu                                     
v prospech klubu prevzal Mi-
lan Ondřejíček a za turistický 
oddiel mládeže Eliška Kate-
rinčinová, ktorá pravidelne 
reprezentuje KST Kolačín na 
pretekoch turistickej zdat-
nosti. 

V mene KST Kolačín im 
obom i všetkým ostatným 
aktívnym členom ďakujeme 
za spoluprácu a tešíme sa na 
novú turistickú sezónu.

-sk-

Dňa 24. 6. navštívili naše 
mesto mladí stolní tenisti 
družobného mesta DUBNA 
z moskovskej oblasti RF. 
Boli to najlepší žiaci špecia- 
lizovanej športovej školy                          
v ktorej vyučujú deti v 12-
tich druhoch športu.

Stolní tenisti začínajú             
v 5-tich rokoch. Podmienky, 
o ktorých sa našim deťom 
ani nesníva. Napriek tomu sa 
konečné víťazstvo hostí vďaka 
bojovnosti našich nerodilo 
ľahko. Výsledok však nebol 
až taký dôležitý. Cieľom bolo 
získanie nových skúsenností 
a nadviazanie priateľských 

kontaktov. 
Pri priateľskom posede-

ní prejavili skromní hostia 
nevšedný záujem o dianí                    
a živote nielen v našom mes-
te, ale na Slovensku ceľkove. 
Pre jeho bližšie poznanie by 
sa u nás museli zdržať dlhší 
čas. Potešení boli nami daro-
vanýmí propagačmými mate-
riálmi o meste a blízkom oko-
lí, prevažne v ruskom jazyku.         
V závere bolo riaditeľkou 
športovej školy vyslovené že-
lanie a záujem o účasť našich 
nádejných hráčov na niek-
torom ich podujatí.To už je ale 
téma pre ofi ciálnych predsta-
vitelov družobných miest.

O Anete Pavlovej sme už         
v Novodubnických zvesti-
ach písali. Keď sme sa s ňou 
stretli prvýkrát, nemohli 
sme uveriť, že toto útle, jem-
né žieňa sa vo voľnom čase 
venuje naturálnej kulturis-
tike. A potom začala vymen-
úvať svoje úspechy…

Aneta rozhodne nazaháľa 
a vo svojom úspešnom ťažení 
pokračuje. Na začiatku októ-
bra sa v rakúskom mestečku 
Anzing konal 4. ročník Me-
dzinárodnej súťaže federácie 
ANBF v naturálnej kulturis-
tike. A práve odtiaľ si Anetka 
odniesla v kategórii “bikini fi t-
ness” nádhernú zlatú medailu. 

Ďalší úspech na seba nene-
chal dlho čakať a už o týždeň 
(!) nato obsadila 2. miesto na 

Medzinárodnej pohárovej sú-
ťaži v Brne. Žiadny úspech 
však neprichádza sám od seba. 
Konkrétne týmto predchádza-
la tvrdá celoročná príprava, 
silové tréningy, každodenná 
príprava stravy a, samozrej-
me, pevná vôľa a vytrvalosť.

Ako hovorí sama Aneta, 
všetko je o tom, čo dokážete 
obetovať a absolvovať. Musíte 
na sebe neustále pracovať, ob-
klopovať sa správnymi ľuďmi   
a milovať to, čo robíte. A netre-
ba sa báť ťažkých chvíľ, lebo to 
najlepšie prichádza za nimi.

My Anetke srdečne gratu-
lujeme a prajeme jej, aby tých 
víťazných chvíľ bolo stále viac 
a viac.

-ks-

Naša úspešná fi tnesska Aneta Pavlová.Priateľské stretnutie mladých stolných tenistov.

Pretekári, organizátori a hostia Strongman show 2016.

Čestmír Šíma ťahá 360kg.

František Piros so 175 - kilovou kladou nad hlavou.

Milan Ondřejíček a Eliška Katerinčinová.


