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Október – mesiac úcty k starším 

Aká bola návštevnosť kúpaliska?

Z rokovania Mestského 
zastupiteľstva

Dňa 20. septembra sa                
v priestoroch Kultúrnej be-
sedy v Novej Dubnici kona-
lo mestské zastupiteľstvo, 
ktoré viedol primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec. 

Na úvod privítal všetkých 
prítomných poslancov, pred-
nostku MsÚ, hlavnú kontro-
lórku, vedúcich oddelení MsÚ       
a ostatných prítomných.

V úvode rokovania predloži-
la pani Ježíková z ekonomic-
kého oddelenia MsÚ prehľad 
pohľadávok k 30. 6. 2017 a sprá-
vu o hospodárení s rozpočtom 
mesta Nová Dubnica za prvý 
polrok 2017. Porovnaním príj- 
mov a výdavkov uskutočne-
ných v príslušnom účtovnom 
období sa zistí zmena stavu 
peňažných prostriedkov, t.j. 
prebytok alebo úbytok peňaž-
ných prostriedkov a tiež pre-
bytok alebo schodok rozpočtu. 

Kladný rozdiel medzi príjma-
mi rozpočtu a výdavkami roz-
počtu k 30. 6. 2017 je prebytok 
vo výške 451 223,13 €, pri plne-
ní príjmov na 51 % a výdavkov 
na 35 %. Spolu s fi nančnými 
operáciami je rozpočet vyrov-
naný a výsledok hospodáre-
nia mesta s rozpočtom je 381 
015,71 €. Poslanci Mestského 
zastupiteľstva zobrali na ve-
domie správu o hospodárení          
s rozpočtom mesta Nová Dub-
nica za I. –VI. mesiac 2017.

V ďalšom bode predložila 
prednostka MsÚ návrh VZN 
o doplnení a zmene VZN mes-
ta Nová Dubnica č. 7/2011 a č. 
6/2016 o poskytovaní dotácií                                                    
z rozpočtu mesta Nová Dub-
nica. 

(pokračovanie na 2. strane)

Milí spoluobčania,
v mesiaci október prichádza čas prejaviť úctu tým skôr narodeným, čas, keď je treba vysloviť milé slovo, vysloviť poďakovanie 

a prianie. Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Vekom nadobudli rôzne 
skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším.  Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. 
   „Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo sa mu zračí v oku, podľa slov, podľa 
vrások a bielych vlasov. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.,“ hovorí jedna ľudová múdrosť.
    Dovoľte mi, aby som vám touto cestou poprial pevné zdravie, veselú myseľ, veľa úsmevu,  elánu a radosti zo života. Prežite 
ďalšie roky obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších a dni vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou nás 
všetkých. Nech je vaša jeseň plná farieb, z ktorých každá bude znamenať jedno krásne  prežité obdobie života.

Ing. Peter Marušinec 
primátor mesta

Hoci brány kúpaliska sa už 
zatvorili a letná sezóna je už 
dávno ukončená, obhliadli 
sme sa späť za návštevnosťou 
a spokojnosťou letného kúpa-
liska v našom meste. 

Druhý júlový týždeň sa letné 
kúpalisko po 17-tich rokoch pr-
výkrát otvorilo pre verejnosť.   

Tropické horúčavy prilákali na 
kúpalisko niekoľko desiatok 
tisíc návštevníkov. Priemerná 
návštevnosť počas 30 dní bolo 
1002 rekreantov. Celková náv- 
števnosť nášho kúpaliska bola 
30 056 ľudí. 

Zaujímal nás aj názor náv- 
števníkov na novootvorené 
mestské kúpalisko. Mamička

Dáša z Novej Dubnice nám 
prezradila, že pre jej 4-ročné 
dieťa bol detský bazénik výbor-
ný, no zato veľký plavecký bazén 
bol príliš malý. Uvítala by buď 
menšiu návštevnosť alebo väčší 
bazén, aby si aj dospelí mohli 
zaplávať.

„Mne vadili na kúpalisku 
dlhé rady pri vstupe do areá-

lu, ale keď sa otvorila aj tretia 
pokladňa, tak už to bolo lepšie. 
Tiež by som uvítala nejaký tieň 
pre deti, žiadne stromy tam nie 
sú. Alebo aspoň slnečníky, ktoré 
sa bežne na kúpaliskách zapo-
žičiavajú“, povedala svoj názor 
Novodubničanka Janka.  

Milošovi sa nepáčil systém 
platenia v stánkoch s občer-
stvením. Uvítal by radšej platbu 
kartou. 

Ako sa vraví, sto ľudí, sto 
chutí. Iným sa nové kúpalisko 
páčilo a nemali žiadne výhrady. 
Všetky názory občanov sú však 
pre mesto dôležité. „Už teraz 
rozmýšľame čo všetko chceme 
zmeniť a zlepšiť, aby budúca let-
ná sezóna bola opäť úspešná a 
návštevníci ešte viac spokojní.“, 
dodal primátor mesta Ing. Pe-
ter Marušinec.

Kúpalisko LETKA otvorí 
svoje brány návštevníkom opäť 
budúci rok, no v zimných mesia-
coch si môžete zaplávať v krytej 
plavárni, ktorá je už pre verej-
nosť otvorená od 2. 10. 2017.

J. Bajzíková

Letná sezóna v plnom prúde.

Väčšina z nás
je dokonale schopná počúvať,
len to často zabúdame robiť
pri rozhovore s človekom,
ktorého vídame najčastejšie
a ktorého hlas najčastejšie
počujeme.

Štefan Wallner

Slovko pre manželov

Septembrové zasadnutie Mestského zastupiteľstva.
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Voľby do orgánov samosprávnych 
krajov 4. novembra 2017

Za zdravotným strediskom 
pribudlo nové parkovisko

Neustále rastúci počet osob-
ných automobilov parkujú-
cich na komunikácii na Ga-
garinovej ulici a neprehľadná 
dopravná situácia okolo Zdra-
votného strediska boli hlav-
ným dôvodom, prečo vedenie 
mesta pristúpilo k vybudova-
niu nových parkovacích miest 
za areálom zdravotného stre-
diska. 

Terénnymi úpravami na plo-
che 250 m² sme vybudovali 15 
nových parkovacích miest. Po-

vrch parkoviska je z betónových 
vegetačných tvárnic, ktoré za-
bezpečujú vsakovanie dažďovej 
vody. Medzi parkovacími mies-
tami je vymedzený priestor ur-
čený pre zásobovanie lekárne.

Za kvalitne prevedenú prácu 
patrí poďakovanie pracovníkom 
spoločnosti Tekos Nová Dubni-
ca, s.r.o., ktorí parkovisko vybu-
dovali počas letných mesiacov  
v nákladoch necelých 16.000 eur.

J. Krumpolec

Dňa 23. júna 2017 vyhlásil  
predseda Národnej rady Slo-
venskej republiky  voľby  do or-
gánov samosprávnych krajov  
na sobotu 4. novembra 2017.

Voľby sa budú  v meste 
Nová Dubnica konať v čase 
od 7.00 hod do 22.00 hod. v 9 
volebných okrskoch a 9 vo-
lebných miestnostiach, ktoré 
určil primátor mesta v súlade 
so zákonom č. 180/2014  Z. z. o 
podmienkach výkonu volebné-
ho práva a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.

Riadny priebeh hlasovania 
zabezpečuje okrsková voleb-
ná komisia, ktorá dozerá na 
správne odovzdanie hlasova-
cích lístkov a dbá o poriadok 
vo volebnej miestnosti, posu- 

dzuje platnosť hlasovacích líst-
kov, sčítava hlasovacie lístky, 
vyhotovuje zápisnicu o prie-
behu a výsledku hlasovania                                                                      
a plní ďalšie úlohy, ktoré jej 
uloží nadriadená volebná ko-
misia. 

Právo voliť majú občania  
Slovenskej republiky a cu- 
dzinci, ktorí majú trvalý pobyt 
v obci, ktorá patrí do územia 
samosprávneho kraja, alebo 
majú trvalý pobyt vo vojen-
skom obvode, ktorý patrí na 
účely volieb do orgánov sa-
mosprávneho kraja do jeho 
územia a najneskôr  v deň  ko-
nania volieb dovŕšili 18 rokov 
veku. 

Každá domácnosť  obdrží od 
mesta oznámenie, v ktorom 
bude uvedený čas a miesto 
konania volieb, volebný okr-

sok a miesto, kde môže voliť.  
Oznámenie bude tiež obsaho-
vať informáciu o povinnosti 
preukázať sa pred hlasovaním 
preukazom totožnosti a bude 
tam uvedený stručný opis spô-
sobu úpravy hlasovacích líst-
kov. Prevzatie hlasovacích 
lístkov a obálky potvrdí volič       
v zozname voličov vlastno-
ručným podpisom.

Každý volič sa musí pred 
hlasovaním odobrať  do oso-
bitného priestoru  určeného 
na úpravu hlasovacích  lístkov.                                                                      
V osobitnom priestore vloží 
volič do obálky jeden hlaso-
vací lístok pre voľby do zastu-
piteľstva a jeden hlasovací 
lístok pre voľbu predsedu sa-
mosprávneho kraja. Volič hla-
suje tak, že po opustení oso-
bitného priestoru určeného na 

úpravu hlasovacích lístkov vlo-
ží obálku do volebnej schránky.

Vo voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov sa 
hlasovacie preukazy nevy-
dávajú, každý volič môže hla-
sovať len v tom okrsku, kde je 
zapísaný v zozname voličov.

V podmienkach mesta Nová 
Dubnica je vytvorená  pracov-
ná skupina, zabezpečujúca 
úspešnú prípravu a priebeh 
volieb, ktorej koordinátorom 
je JUDr. Dagmar Gregušo-
vá, na ktorú sa môžu občania 
kedykoľvek obrátiť – mailom 
gregusova@novadubnica.sk, 
na čísle telefónu 0910 841 802, 
prípadne  osobne a  to s akou-
koľvek otázkou súvisiacou                            
s voľbami do orgánov samo-
správnych krajov.

Nové parkovacie miesta za areálom zdravotného strediska.

Z rokovania Mestského 
zastupiteľstva
(pokračovanie z 1. strany)

Žiadatelia o dotáciu, kto-
rých cieľom je údržba, obnova 
a rekonštrukcia pôvodnej ar-
chitektúry mesta Nová Dub-
nica v štýle „sorela“, alebo by 
svojou činnosťou akýmkoľvek 
spôsobom zasahovali poskyt-
nutím dotácie do pôvodnej 
architektúry mesta Nová Dub-
nica v štýle „sorela - Krohovej 
architektúry“, sú povinní pri 
predkladaní žiadosti o dotáciu 
okrem naplnenia náležitostí                                                                          
k žiadosti zároveň priložiť 
podľa druhu predpokladaného 
zásahu do pôvodnej architek-
túry jeden z týchto dokumen-
tov už potvrdených súhlas-
ným stanoviskom oddelenia 
VÚPaD: 

1) ohlásenie drobnej stavby, 
ohlásenie stavebných úprav    
a udržiavacích prác, stavebné 
povolenie a stavebné povole-
nie jednoduchej stavby v spo-
jenom územnom a stavebnom 
konaní.

2) spracovaný zámer aj           
v grafi ckej podobe (jednodu-
chý projekt, výkresová doku-
mentácia, vizualizácia a pod.). 
Zámer musí byť spracovaný  
autorizovanou osobou (archi-
tektom).

3) k požadovanej výške do-
tácie aj výšku rozpočtovaných 
nákladov od odbornej fi rmy, 
ktorá bude uskutočňovať rea-
lizáciu konkrétnej údržby, ob-
novy resp. rekonštrukciu celej 

resp. časti pôvodnej architek-
túry v štýle „sorela – Krohovej 
architektúry“.

MsZ v Novej Dubnici jedno-
myseľne schválilo zmenu a do-
plnenie VZN mesta o poskyto-
vaní dotácii z rozpočtu mesta 
Nová Dubnica. 

Poslanci ďalej schvaľovali 
odpredaj pozemku pred rodin-
ným domom, zriadenie vec-                                                                            
ných bremien a návrh VZN 
mesta o zrušení VZN mes-
ta Nová Dubnica č. 11/2014              
o verejných kultúrnych podu-
jatiach, voľných pouličných 
aktivitách a verejnej hudobnej 
produkcii. MsZ prerokovalo 
protest prokurátora, ktorým 
poukázal na skutočnosť, že 
toto VZN je v celom rozsahu 
nezákonné, pričom mestá 
nie sú oprávnené takýto druh 
činností v rámci svojej norma-
tívnej právomoci akokoľvek re-
gulovať a je potrebné ho zrušiť 
v celom rozsahu. Zrušením 
tohto VZN sa pritom nijako 
neobmedzujú zákonom dané 
kompetencie mesta. Poslanci 
zrušenie tohto VZN schválili.

Na záver stretnutia sa pri-
mátor mesta všetkým prí-
tomným poďakoval za účasť                  
a rokovanie skončil. Kom-
pletný zápis z rokovania MsZ 
nájdete na internetovej strán-
ke mesta www.novadubnica.
eu.

J. Bajzíková

Mesto Nová Dubnica ako správca dane z nehnuteľností a po-
platku za komunálny odpad sa týmto obracia na občanov, ktorí v 
lehote splatnosti  zabudli na svoje povinnosti a doposiaľ neuhra-
dili daň z nehnuteľností, aby tak urobili v čo najkratšom  čase. 
Daň z nehnuteľností  bola splatná 30. 09. 2017 a termín na za-
platenie  poplatku  za komunálny odpad uplynie 31. 10. 2017.

Tým občanom, ktorí  doposiaľ neuhradili  daň a poplatok  za 
komunálny odpad,  je v súčasnom období zasielaná výzva na 
úhradu nedoplatkov. Ak ani po zaslaní výzvy nedôjde k úhrade 
nedoplatkov, mesto pristúpi k vymáhaniu exekučným konaním, 
pričom vymáhaná suma sa navýši o nie malé trovy konania.

VÝZVA: ÚHRADA NEDOPLATKOV
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Nový kríž na
cintoríne v Kolačíne

Kto navštívil cintorín v mest-
skej časti Kolačín si určite 
všimol  krásny nový kríž, kto-
rý sa hrdo týči do výšky. 

Pôvodný už pod dlhoroč-
ným vplyvom počasia schát-
ral a bol  poškodený. Hrozilo 
nebezpečenstvo, že môže pá-
dom poškodiť hrobové mies-
ta, ktoré boli v jeho blízkosti. 
Podľa identifi kačných znakov 
na dreve kríža sa zistilo, že bol 
postavený ešte v roku 1911. 
Skupina občanov  Kolačína sa  
rozhodla, že tento vzácny kríž 
obnoví a tak sa  pustili do prá-
ce. 

Jaroslav Tlapák zabezpečil 
materiál a vyrobil konštruk-
ciu kríža, Ladislav Klobučník 

opravil a natrel sochy ukrižo-
vaného Ježiša Krista. Vence 
vyrobili a kríž vyzdobili ženy 
pod vedením J. Siranovej.

Je to skutok, ktorý si naozaj 
zaslúži obdiv a poďakovanie. 
Vďaka  patrí najmä rodine 
Tlapákovej a Balážovej, ktorá 
zabezpečila nákup materiálu 
a drevo na výrobu tohto vzác-
neho kríža.  Obnovený kríž je 
ozdobou miestneho cintorína 
v Kolačíne a určite bude pútať 
pozornosť návštevníkov, ktorí 
si prídu uctiť pamiatku zosnu-
lých rodinných príslušníkov                                           
a priateľov, ktorí sú tam pocho-
vaní.
                                                                                                                                          
M. Babuková

September bol v našej škole 
bohatý na udalosti. Po veľmi 
peknom privítaní prváčikov 
sa pomaličky rozbiehal škol-
ský rok. 

Najskôr sme si pripomenuli 
21. september, ktorý je venova-
ný dňu vďačnosti. Okrem toho, 
že prebehli aktivity na škole, 
vybrali sme sa aj do ulíc mes-
ta zistiť, za čo sú jeho občania 
vďační. Najčastejšie odpove-
de boli zdravie, láska, rodina, 
deti, peniaze, ale našli sa aj 
zaujímavé, ako za dážď či za ži-
vot. Tí, čo boli ochotní odpove-
dať, boli odmenení srdiečkom 
s venovaním. 

Potom sme sa so žiakmi 
siedmeho a ôsmeho ročníka 
zúčastnili výstavy Ľudské telo 

v bratislavskej Inchebe. Žiaci 
mali možnosť na reálnych ex-
ponátoch vidieť ľudskú anató-
miu, ku ktorej mali aj odborný 
výklad od medikov. 

Ďalej sme si pripomenuli, 
že 27. september je venovaný 
mlieku v školách. Žiaci si pri-
niesli mliečnu desiatu a počas 
prestávky dostali od pani ve- 
dúcej jedálne mlieko zdarma.

Tiež sme sa zúčastnili na vý-
chovnom koncerte venovanom 
fi nančnej gramotnosti. V nepo-
slednom rade sme sa zapojili 
do cezpoľného behu, kde sme 
získali štvrté, druhé i krásne 
prvé miesto. September bol 
naozaj plný aktivít a budeme 
v nich pokračovať aj v októbri.

PaedDr. Mária Galovičová

Obnovený kríž v Kolačíne.

September v ZŠ na Ulici 
Janka Kráľa

Správna vo ba,
spokojný domov

Kandidáti na poslancov Trenčianskeho samosprávneho kraja za okres Ilava

Milan
Staňo
starosta obce
Horná Poruba

Dana
Šťastná
prednostka Okresného
úradu Ilava

Peter
Marušinec
primátor mesta
Nová Dubnica

Jaroslav
Koyš
starosta obce
Ladce
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Satelity na fasádach domov

Čo s použitým kuchynským olejom?

Reakcia mesta na reportáž 
RTVS v relácii Reportéri

V poslednom období oddelenie životného prostredia MsÚ zaregistrovalo viacero žiadostí od ob-
čanov o orezy konárov stromov z dôvodu zlého signálu satelitných prijímačov umiestnených na 
fasádach bytových domov.

Prosíme občanov, aby najskôr zvážili iné dostupné možnosti nainštalovania satelitného prijíma-
ča (napr. na strechu budovy),  prípadne aj zmenili formu prijímania televízneho či internetového 
signálu, ktorá je v našom meste k dispozícií a nie je pritom nutné zasahovať do verejnej zelene.

Ďakujeme!

Použitý (prepálený) kuchyn-
ský olej patrí medzi vedľajšie 
živočíšne produkty, ktoré nie 
sú určené pre ďalšiu ľudskú 
spotrebu. Prepálený kuchyn-
ský olej je možné recyklovať 
a následne vyrobiť z neho 
rôzne produkty, ako napr. pa-
rafín a ekopalivo (bionaftu). 

Pri vylievaní použitého ku-
chynského oleja do výlevky, 
tento olej vytvára olejový fi lm 
na vnútornej ploche kanali-
začného potrubia. Na tento 
olejový fi lm sa v krátkom čase 
začnú zachytávať rôzne nečis-
toty, ktoré prúdia potrubím. 
Tieto nánosy vytvoria hustú 

hmotu na krajoch potrubia, 
ktorá najskôr zúži priemer 
kanalizácie, čím značne po-
klesne prietoková kapacita 
kanalizačného potrubia a v ko-             
nečnom dôsledku sa môže 
celá kanalizácia i upchať. Ná-
klady na prečistenie kanalizá-
cie sú relatívne vysoké. 

Možno ani neviete, že 1 li-
ter benzínu alebo motorového 
oleja znečistí 5 miliónov lit-
rov vody, 1 liter prepáleného 
kuchynského oleja znečistí 1 
milión litrov vody. Z 1 litra pre-
páleného kuchynského oleja 
sa dá vyrobiť 1 liter bionafty. 
Jeden občan za rok spotrebu-
je približne 5 l kuchynského 

oleja. Keďže na Slovensku žije 
viac ako 5 miliónov obyvateľov, 
každý z nás si vie vypočítať, 
koľko opotrebovaného oleja 
sa vyprodukuje len na Sloven-
sku. Keď tento odpad budeme 
neustále vylievať do prírody, 
negatívne následky nás rýchlo 
zastihnú.

Prosíme obyvateľov, aby po-
užitý kuchynský olej odovzdá-
vali napr. v plastových fľašiach 
na Zbernom dvore na Topoľo-
vej ulici alebo na mestskom 
úrade, odd. životného prostre-
dia a nenechávali ho vedľa 
smetných nádob na stojiskách.

Ďakujeme!

Vážení spoluobčania,

pred necelým mesiacom za-
znela reportáž vo verejnopráv-
nej televízii, ktorá kládla za 
vinu mojej osobe ako primáto-
rovi mesta, že nerešpektujem 
zákony a že mojím údajným 
konaním došlo k poškodeniu 
Vás, občanov nášho mesta 
Nová Dubnica. 

Preto mi dovoľte, aby som 
na túto tendenčnú reportáž za-
reagoval, nakoľko som odmie-
tol komunikovať s redaktor-
kou verejnoprávnej televízie, 
ktorej pripravovaná reportáž 
bola vyslovene zameraná proti 
mojej osobe. 

V našom meste sme začali 
v roku 2013 s budovaním obyt-
nej zóny. Pri predaji pozemkov 
sme narazili na problém bu-                                                                           
dúcich záujemcov, že v prípade 
povinnosti pripojiť svoje nové 
rodinné domy na centrálny 
zdroj tepla, ktorý prevádzku-
je spoločnosť Termonova a.s. 
(ďalej len „Termonova“) ne-
budú mať o tieto pozemky zá-
ujem. Tým bola budúca inves-
tícia ohrozená. V tej dobe bola 
na ministerstve hospodárstva 

pripravovaná novelizácia zá-
kona o tepelnej energetike                  
a preto sme vyvolali stretnu-
tie a snažili sme sa presvedčiť 
ministerstvo, že doteraz plat-
né znenie zákona vytvára pre 
centrálne zdroje tepla absolút-
ny monopol. 

Zo zákona vyplývala povin-
nosť aj pre malých odberateľov 
pripojiť svoje rodinné domy na 
centrálny zdroj tepla. Minis-
terstvo nám dalo za pravdu 
a do zákona vložilo vetu, 
ktorou pri splnení určitých 
podmienok túto povinnosť 
zrušilo.

Súčasne s budovaním obyt-
nej zóny sa budoval aj priemy-
selný park, ktorý leží v extra-
viláne mesta a teda nespadá 
do vymedzeného územia cen-
trálneho zdroja tepla, čo nám 
potvrdilo aj ministerstvo.  Na 
základe tohto usmernenia 
sme vydali stavebné polenie 
budúcim investorom. 

Termonova nesúhlasila          
s postupom stavebného úradu 
a na mesto podala žalobu na 
príslušný súd. Len pre infor-
máciu, v prípade tejto žaloby 
voči mestu nám bolo v piatok 

20. 10. 2017 doručené rozhod-
nutie Najvyššieho súdu SR 
o správnosti postupu sta-
vebného úradu mesta Nová 
Dubnica.

Najväčším precedensom 
bolo, keď Termonova dala 
súhlas na nepripojenie evan-
jelického kostola na centrálny 
zdroj tepla. Bolo to v čase, keď 
táto povinnosť vyplývala nie 
len zo zákona o tepelnej ener-
getike, ale aj z tepelnej kon-
cepcie mesta. 

Tvrdenie centrálneho zdro-
ja, že našim konaním sme 
občanov mesta pripravili                   
o lacnejšie kúrenie, je na za-
myslenie. Za posledných päť 
rokov sme automaticky bez 
váhania na centrálny zdroj 
tepla napojili šesť nových by-
toviek, ako aj letné kúpalisko. 
Preto sa pýtam, prečo nepri-
šlo k zníženiu ceny tepla pre 
obyvateľov Novej Dubnice? 

Vážení spoluobčania, viac 
informácii k téme nájdete vo 
videu na internetovej stránke 
mesta Nová Dubnica.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

V  zmysle  § 5, ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení
neskorších predpisov Mesto Nová Dubnica vyhlasuje výberové konanie na pozíciu

VEDÚCI ODDELENIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA MESTSKÉHO ÚRADU 

Kvalifi kačné predpoklady:
vysokoškolské vzdelanie  II. stupňa, vítané zameranie na ochranu životného prostredia / odborná  
prax  minimálne 5 rokov v oblasti životného prostredia, prioritne v oblasti starostlivosti o zeleň /  
riadiaca prax min. 3 roky / odborná spôsobilosť na výkon štátnej správy v oblasti životného prostre-
dia / znalosť legislatívy verejnej správy, samosprávy a legislatívy v oblasti životného prostredia / 
bezúhonnosť a morálne predpoklady.

Iné kritériá a požiadavky:
práca s počítačom (Excel, Word, Internet) / komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precízno-
sť, fl exibilita, odolnosť voči stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné myslenie.

K prihláške do výberového konania je potrebné  pripojiť:
písomnú prihlášku do výberového konania / overené kópie dokladov o vzdelaní / profesijný životo-
pis / výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace) / potvrdenie preukazujúce prax / písomný 
súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 
122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov).

Predpokladaný nástup do zamestnania: ihneď po ukončení výberového konania.

Prihlášku s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie vedúci   
oddelenia  životného prostredia MsÚ - neotvárať“  doručiť najneskôr do 3. 11. 2017 do 14.00 hod.  
na adresu: Mestský úrad , Ul. Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica.
Termín a miesto výberového konania oznámi výberová komisia prihláseným uchádzačom, ktorí 
splnia kvalifi kačné požiadavky, najmenej 7 dní pred termínom jeho konania.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť  do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú požadované podmienky.

Oddelenie Životného prostredia

Výberové konanie

Prebiehajúce rekonštrukcie
na Hviezdoslavovej ulici

Dôvodom a podnetom pre re-
konštrukciu chodníka a úpra-                                                                                
vu parkovania na Hviez-                                                             
doslavovej ulici pred 
bytovými domami č. 16 a 17 
bol nevyhovujúci stav chod-
níka,  ale tiež upozornenie 
Okresného dopravného in-
špektorátu Okresného riadi-
teľstva PZ v Trenčíne.

ODI OR PZ v Trenčíne vy-
zval mesto na bezodkladné 
riešenie problémov v statickej 
doprave na uliciach Hviez-                  
doslavova, Trenčianska a Ji-
lemnického, ktoré spočívajú v 
odstavovaní, respektíve státí 
vozidiel na uvedených komu-
nikáciách spôsobom, ktorý je 
v rozpore s ustanoveniami Zá-
kona o cestnej premávke. 

Po spracovaní projektovej 
dokumentácie, geodetickom 

zameraní územia, inžinier-
skych sietí a vyčlenení fi nanč-
ných prostriedkov v rozpočte 
mesta, spoločnosť Tekos Nová 
Dubnica,  s.r.o. začala začiat-
kom októbra s rekonštrukciou 
chodníka a úpravou parkova-
nia na Hviezdoslavovej ulici. 
Celková dĺžka riešeného úse-
ku je 180 m.

Práce si vyžadujú tiež spo-
luprácu s „vodárňami“, ktorá 
spočíva v úprave a výme-
ne vodovodných hydrantov                        
a posúvačov umiestnených             
v chodníku, z trasy budúceho 
parkoviska je nutné preložiť 
jestvujúce stĺpy verejného 
osvetlenia. 

Po odstránení starého as-
faltu bolo nutné opraviť poško-
dené úseky pokladového betó-
nu, existujúci obrubník bude 
nahradený novým a chodník 

sa pokryje novou betónovou 
dlažbou rozmeru 20 x 20 cm.              
V miestach prechodov pre 
chodcov bude chodník upra-
vený bezbariérovo. Predme-
tom riešenia je tiež pozdĺžne 
parkovanie v existujúcom 
zelenom páse so zachovaním 
jestvujúcich stromov.

Na vjazde do vnútrobloku sú 
navrhované pozdĺžne parkova-
cie miesta, na každej strane 3, 
zostávajúca šírka chodníka je 
3,0 m.

Počas prebiehajúcich prác 
bude stavenisko vyznačené 
dočasným dopravným znače-
ním, vodičov žiadame o zvý-
šenie pozornosti a všetkých 
obyvateľov o pochopenie a tr-
pezlivosť. 

J. Krumpolec

Prebiehajúce rekonštrukčné práce na Hviezdoslavovej ulici.
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Komorný koncert akordeonistov E. Ptačinovej a M. 
Ochodnického sa uskutočnil 27. septembra v ZUŠ. 

Na vernisáž Modelov hradov a zámkov prišiel aj zástupca 
primátora Bc. Pavol Pažítka.

Na otvorení výstavy Z našich záhrad prišiel okrem zástupcov 
vedenia mesta aj profesor Ivan Hričovský (štvrtý zľava).

Súčasťou výstavy boli aj tvorivé dielne pre deti, ktoré mali 
možnosť vymodelovať si svoje malé diela.

Vyhodnotenie súťaže Nová Dubnica očami čipkárok. Koncert skupiny Fragile v kine Panorex 20. 10. mal obrovský 
úspech. 

V dňoch 9. až 12. októbra 
sa v kine PANOREX usku-
točnil jubilejný dvadsiaty 
ročník výstavy Z NAŠICH 
ZÁHRAD, ktorej súčasťou je 
už tradične súťaž O JABLKO 
NOVEJ DUBNICE a O NAJ-
ZAUJÍMAVEJŠÍ VÝPEST-
OK.  

Pestovatelia jabĺk, ovocia      
a zeleniny sa tu tradične majú 
možnosť pochváliť úrodou, 
ktorú v svojich záhradách 
vypestovali. Žiaľ, počasie ani    
v tomto roku záhradkárom prí-
liš neprialo a jarné mrazy po-
značili najmä úrodu jabĺk. O to 
viac sa záhradkári prezento-
vali rôznymi druhmi zeleniny. 
Z prinesených exponátov malo 
veľké zastúpenie najmä hroz-
no. Pestovatelia priniesli na 
výstavu viac ako 60 exponátov 
jabĺk a 160  zeleniny.  Výbor ZO 
Únie žien Slovenska v Novej 
Dubnici spolu so záhradkár-
mi, vyčarili z nich vo vestibule 
kina PANOREX pravú jesen-
nú  atmosféru. Určite bolo čo 

obdivovať. 
K oživeniu výstavy prispeli 

tiež práce detí  materských       
a  základných škôl a CVČ. 
Keďže organizátori výstavy 
poriadali 20. ročník, snažili sa 
pri jej príprave zabezpečiť aj 
výnimočný program. V úvode 
mali možnosť účastníci vidieť 
milý program detí z MŠ Jilem-
nického a predstavili sa malé    
i väčšie mažoretky. 

Pozvanie prijal aj mimoriad-
ne zaujímavý hosť, ktorým bol 
čestný predseda Celorepub-
likového výboru SZZ a zná-
my odborník v odbore ovoci-
nárstvo a záhradkárstvo Prof. 
Ivan Hríčovský a tajomník 
tohto výboru Juraj Korček. Vý-
stavy sa zúčastnil aj primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec, 
zástupca primátora Bc. Pavol 
Pažítka a ďalší vzácni hostia.

Odborná porota vybrala zo 
súťažných exponátov jabĺk tie, 
ktoré najviac zaujali svojou 
odrodou, vyfarbením a vôňou. 
V tomto roku zvíťazila odroda 
JONAGORED, ktorú priniesla 

na výstavu Anna Kobzinková 
z IBV Miklovky, druhé miesto 
získal Ján Zervan tiež z IBV 
Miklovky a na treťom mieste 
sa umiestnila Jana Buche-
lová zo ZO SZZ č. 4.  Porota 
tradične vyhodnotila aj súťaž 
O NAJZAUJÍMAVEJŠÍ VÝ-
PESTOK. Z prinesených vzo-
riek ovocia a zeleniny porotu 
svojou výnimočnosťou najviac 
zaujala zelená tekvica odrody 
HOKAIDO, ktorú vypestovala 
p. Kuviková zo ZO SZZ č. 1.  Na 
výstave sa prezentovala via-
cerými druhmi zeleniny  Albí-
na Adamcová zo ZO SZZ č. 5.         
Z jej výpestkov zaujalo najmä  
hrozno tmavé, za ktoré získala 
druhé miesto. Tretiu priečku 
obsadila obrovská paprika SA-
MURAJ, ktorá sa urodila Eve 
Vetrovej zo ZO č.1.  Najlepším 
v jednotlivých kategóriách sr-
dečne blahoželáme. 

Keďže mesto Nová Dubni-
ca sa v tomto roku tiež dožilo 
významného jubilea, po vy-
hodnotení  jednotlivých ka-
tegórií primátor mesta Ing.                              
P. Marušinec a jeho zástupca 
Bc. P. Pažítka, ocenili pamät-
nou medailou aj vzácnych 
hostí Prof. I. Hríčovského, 
tajomníka Celorepublikového 
výboru J. Korčeka a A. Kobzin-
kovú, ktorá pred dvadsiatimi 
rokmi prišla s myšlienkou, aby 
Únia žien Slovenska v Novej 
Dubnici oživila poriadanie zá-
hradkárskych výstav. Po skon-
čení ofi ciálnej časti sa usku-
točnila beseda s hosťom Prof. 
I. Hríčovským, ktorý zaujíma-
vo hovoril o jesennej výsadbe 
ovocných stromkov i drobné-
ho ovocia a o ich ošetrovaní. 
Všetkým, ktorí prispeli k tomu, 
aby sa aj tohtoročná výstava                                                        
Z NAŠICH ZÁHRAD vydarila, 
patrí srdečné poďakovanie.                                                                                                                                     

M. Babuková

Krásna úroda našich záhradkárov.

Zvíťazila odroda Jonagored 

Dotĺklo srdce, ruka zastala, 
čo toľkú krásu z nitiek utka-
la... Betka, úžasná to žena, 
ktorá sa vedela nadchnúť 
pre prácu a vždy vedela so 
sebou strhnúť aj ostatných. 

Očarili ju paličkované čipky, 
s ktorými sa stretla v knihách 
alebo v rôznych časopisoch. 
Túžila po tom, aby aj ona doká-
zala vytvoriť takúto nádheru. 
Pozháňala si potrebné pomôc-
ky a na základe rôznych návo-
dov sa pustila do osvojovania 
si základných  techník. Niekoľ-
ko rokov sa tejto ručnej práci 
venovala sama. Po odchode do 
dôchodku hľadala spôsob zmy-
sluplného využitia voľného 
času, a tak sa ponúkla v Cen-
tre voľného času viesť krúžok 
paličkovania.

Učarila jej čipka zo Španej 
Doliny. Jej hlavnou učiteľkou 
bola pani Mária Knoppová, 
ktorá sa rada podelila so svo-
jimi vedomosťami. Keď Betka 
videla, že tunajšie ženy palič-
kujú všetko spamäti, rozhodla 
sa  zakresliť vzory do kníh. Tak 
vznikli prvé publikácie pod                                                                  

názvom Čipka zo Španej Do-
liny 1,2 a 3, ako aj Slovník 
názvov a motívov čipiek zo 
Španej Doliny. Čipku, ktorá 
bola pôvodne rovná, upravila 
pomocou počítača do kruhu, 
a tak vznikli tri zošity predlôh: 
Čipka zo Španej Doliny – kru-
hová a Kruhové čipky 1 a 2.

Pri príležitosti 100. výročia 
narodenia špaňodolinskej čip-
kárky Júlie Helcovej vydala 
dva zošity čipiek: Vzory Julky 
Helcovej 1 a 2. Spracovala ich 
zo zachovaných predlôh, ktoré 
jej ochotne poskytla pani Anna 
Rendeková, dcéra spomínanej 
čipkárky. Tu treba spomenúť, 
že aj vo vysokom veku sa na-
učila kresliť vzory v konštruk-
térskom programe na počí-
tači. Okrem Špaňodolinskej 
čipky ju zaujali aj čipky zápa-
doslovenské, ktoré vykreslila   
v publikácii Novomestské pôl-
ky, ktorú vydala spolu so svo-
jou vnučkou Terkou. V ďalšom 
zošite Malé kruhové dečky sú 
rozkreslené kruhové dečky                                         
z kremnickej školy. Okrem 
toho navrhla a upaličkovala 
množstvo vzorov. V poslednom 

období to boli hlavne goliere                
a hodiny, ktoré oslovili mno-
hých návštevníkov výstav                                 
a festivalov.

Jej zásluhou sa začal klub 
dostávať do povedomia v čip-
kárskom svete i vo verejnosti. 
Vychovala okolo 100 dospelých 
a 12 mladých čipkárok. Pod 
jej vedením klub usporiadal 
dve Celoslovenské výstavy 
paličkovanej čipky v Trenčíne            
a v Novej Dubnici. Dlhoročnú 
tradíciu mala výstava Krása 
čipky v Trenčianskych Tepli-
ciach. 

Postupne sa dostávala do 
povedomia čipkárskeho sve-
ta. Spolu s manželom sa stali 
neoddeliteľnou súčasťou mno-
hých festivalov čipkárok vo 
svete. Všade so zanietením 
propagovala krásu sloven-
skej regionálnej čipky Počas 
niektorých akcií v zahraničí 
učila slovenské čipky aj palič-
kovať. S manželom Jankom 
boli úžasný pár. Spoločne sme 
prežili mnoho príjemných  zá-
žitkov aj veselých príhod.

Aj keď už nerobila vedúcu 
klubu vzhľadom na vek a zdra-
vie, patrila do poslednej chvíľ-
ky života k oporám klubu a k je-                                                                         
ho najaktívnejším členom. Za 
svoju prácu bola v roku 2014 
ocenená titulom Majsterka ľu-
dovej umeleckej výroby.

Bola prísna voči sebe, svo-
jou húževnatosťou a vytrvalos-
ťou sa jej podarilo pozdvihnúť 
slovenskú čipku na dnešnú 
úroveň. Jej práce si získali 
veľa obdivovateľov na Sloven-
sku i v zahraničí. Dnes smúti 
za Tebou celý čipkársky svet, 
ktorého si bola pevnou súčas-
ťou. Vďaka za ten vzácny čas, 
ktorý sme s Tebou prežili.

A. Waldeckerová

Majsterka ľudovej umeleckej  výroby Betka Mrázová.

Spomienky na Betku,
čipkárku z Novej Dubnice
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Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na plagátoch a na www.novadubnica.eu.

SMEJKO A TANCULIENKA - KUK, ANI MUK!
19. novembra 2017 o 16:00 hod.
Kino Panorex

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smej-
kom a Tanculienkou! Dokonca príde aj ich kamarát motýlik Hun-
cúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! 
Nebudú chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky far-
bičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej sa, Ahoj, ahoj... ale 
zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a 
Babu Jagu! Predstavenie trvá cca 60 minút. Na úplný záver sa 
všetci chrobáčikovia môžu so Smejkom a Tanculienkou vyfotiť 
a podpísať DVD! Predstavenie vhodné od 2 rokov. Vstupné: 8€!

TROJKRÁĽOVÉ KONCERTY
BOŽIEHO ŠRAMOTU & THE GOSPEL FAMILY
Sobota 6. januára / nedeľa 7. januára / piatok 12. januára / sobota 13. januára a nedeľa 
14. januára o 19:00 hod.
kino Panorex

Vstupenky v sume 9€ si môžete zakúpiť od 27. 11. na oddelení kultúry a športu MsÚ Nová 
Dubnica nasledovne: 
Pondelok: 13:00 – 15:30 / Utorok: 13:00 – 15:30 / Streda: 14:30 – 17:00 / Štvrtok: 13:00 – 15:30 /  
Piatok: 12:15 – 14:00 hod.

VALAŠSKÝ JARMOK – VALAŠSKÉ  KLOBOUKY
Sobota 2. decembra 2017
Zájazd  
  
Cestujte s nami ! Zažijete jedinečnú a neopakovateľnú jarmočnú atmosféru s valašskými 
čertmi, pravou vianočnou zabíjačkou, vynikajúcimi miestnymi špecialitami, ochutnávkou 
slivovice a „zhřívanice“, predvádzaním umeleckých remeselníkov a bohatým kultúrnym 
programom. Odchod o 7,30 hod. z  Mierového námestia, predpokladaný príchod medzi 14 - 
15 hod. Poplatok 7€.

The Gospel Family, o. z. Nová Dubnica podpísalo v auguste 
2017 Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu Trenčianskeho  sa-
mosprávneho kraja. 

Finančná dotácia vo výške 1 500,00 eur bude použitá na úhra-
du výdavkov spojených s uskutočnením akcie Predvianočná 
Praha, ktorá sa bude konať od 15. 12. 2017 do 17. 12. 2017 v Pra-
he. Súčasťou akcie bude vystúpenie na Staromestskom námes-
tí, kde zaznejú vianočné piesne a koledy, ktoré neodmysliteľne 
patria k atmosfére blížiacich sa Vianoc. 

V nedeľu 17. 12. 2017 sa predstavíme počas tradičného vianoč-
ného galakoncertu „Vánoční nostalgie 2017“ v Divadle Hybernia 
Praha spolu s viacerými českými hviezdami ako Marie Rottro-
vá, David Deyl, Ivan Mládek, Monika Absolonová a ďalší. 

Veríme, že svojou hudbou oslovíme čo najviac ľudí a náš spev 
prispeje k rozvoju duchovných a kultúrnych hodnôt a šíreniu 
dobrého mena Trenčianskeho samosprávneho kraja a nášho 
mesta.

The Gospel Family, o. z.

PRÍCHOD MIKULÁŠA
A ROZPRÁVKA  O ZLATEJ RYBKE
Utorok  5. decembra o 16:30 hod.
kino Panorex 
 
Rozprávka v podaní členov Divadla zo šufl íka, prináša poučenie o tom, že lakomosť a cham-
tivosť sa nevypláca! Je to veselé bábkovo-činoherné predstavenie, ktoré vzniklo na motívy 
klasickej ruskej ľudovej rozprávky.  Presunieme sa do histórie, do obdobia našich prasta-
rých či praprastarých mám, keď sa nite priadli na kolovrátku, bielizeň sa prala v korýtku 
a mlieko bolo priamo od kravičky... Po predstavení príde medzi deti Mikuláš s anjelom                
a čertmi! Každé dieťa dostane od Mikuláša darček! Vstupné:1€.

Pri príležitosti 60. výročia mesta Nová Dubnica Vás srdečne pozývame
od 10. 11. – 17. 12. 2017 do vestibulu kina Panorex na

                                            

VÝSTAVU OBRAZOV TAJOMSTVÁ UMENIA
Na výstave predstavia svoju tvorbu členky Jednoty dôchodcov Slovenska Ing. Alžbeta 

Magyarová, Božena Rusnáková a Vlasta Droblenková.  

Ing. Alžbeta Magyarová pracovala ako konštruktérka v ZŤS Dubnica nad Váhom. Maľo-
vať začala pre pätnástimi rokmi, kedy začala navštevovať umelecké dielne v Galérii Bazov-
ského v Trenčíne. Inspiráciu získava na výstavách a z odbornej literatúry. Zameriava sa na 
vlastnú tvorbu aj reprodukcie významných obrazov, ktoré túžila mať doma. 

Božena Rusnáková absolvovala Strednú zdravotnícku školu v Brne a Strednú ekonomic-
kú školu v Považskej Bystrici. Pracovala v lekárňach v Dubnici nad Váhom, Ilave, Novej 
Dubnici a vo VUHYME . Maľovať začala ako 60 – ročná. Už 14 rokov navštevuje umelecké 
dielne v Galérii Bazovského v Trenčíne.

Vlasta Droblenková absolvovala Strednú priemyselnú školu v Prešove. V rokoch 1968 
– 1969 pracovala v ZŤS v Dubnici nad Váhom, od roku 1987 v JAS Bardejov. Od roku 2014 
navštevuje Základnú umeleckú školu pre dospelých v Bardejove. Podieľa sa na úspešných 
výstavách obrazov umeleckej školy. Má status mimoriadnej členky Základnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Nová Dubnica.

„Čo je šťastie, po ktorom tak človek túži? Pre jedného palác skvostný, pre iného záhon 
ruží! No a pre nás – tri seniorky zo Základnej organizácie JDS Nová Dubnica, Ing. Alžbetu 
Magyarovú, Boženu Rusnákovú a Vlastu Droblenkovú – paleta dúhových farieb, ceruziek, 
pasteliek, štetcov a všetkého potrebného k tomu, aby sme každá svojim spôsobom vyjadri-
li hlbokú lásku k všetkému krásnemu, čo nás osloví a čo nám robí radosť a napĺňa voľné 
chvíle dôchodkového veku. Veď sny sa predsa majú plniť! Radšej neskoro ako nikdy...“                                                                                                                         

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 10. novembra o 16:00 hod. Výstava bude 
otvorená v dňoch 13. – 17.11. od 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00,  počas kultúrnych podujatí a 
ostatné dni vám otvoria pracovníci oddelenia kultúry MsÚ na požiadanie (tel. 4433484,kl. 
110,112).

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“ a znamená príchod. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je 
adventný veniec so štyrmi sviecami - tie sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. 

Prvú zo štyroch adventných sviečok na tradičnom adventnom venci treba zapáliť v nedeľu 3. decembra. Štvortýždňové obdobie 
adventu je pre veriacich najmä časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.      
V tomto období sa veriaci v katolíckych, evanjelických a ďalších kresťanských chrámoch schádzajú k modlitbám a zamysleniam, ko-
najú sa v nich aj mnohé adventné koncerty. 

V Novej Dubnici  budeme zapaľovať sviečky na spoločnom adventnom venci na priestranstve pred javiskom na Mierovom námestí 
každú nedeľu od 3. do 24.12. Zapaľovanie sviečok bude spojené s kultúrnym programom.

I v tomto roku sme sa pokúsili získať fi nančné prostriedky        
z Fondu na podporu umenia a naša knižnica bola opäť úspeš-
ná.  Projekt s názvom „Nové knihy do knižnice“ bol podpore-
ný sumou 2 800 EUR.  Naši čitatelia sa môžu tešiť na novinky, 
ktorými obohatíme náš knižničný fond. Nové knihy pribudnú do 
oddelenia beletrie, náučnej literatúry a nezabudneme ani na na-
šich detských čitateľov.  Čo všetko knižnica z pridelenej dotácie 
zakúpi si môžete pozrieť na našom on-line katalógu: kniznica.
novadubnica.sk/katalog. 

Fond na podporu umenia podporil i náš druhý projekt „Mo-
dernizácia technického vybavenia pre používateľov knižnice“ 
sumou 2 000 EUR.  Konečne sa nám podarí obnoviť  a zmoderni-
zovať technické vybavenie knižnice zakúpením dvoch počítačo-
vých zostáv a multifunkčnej tlačiarne, a tým skvalitniť a rozšíriť 
služby pre obyvateľov Novej Dubnice.  Ponúkneme rýchlejší  in-
ternet, kopírovanie, tlač z PC i skenovanie dokumentov. 
       
Marta Bieliková, vedúca MsK

NENECHAJTE SI UJSŤ! PRIPRAVUJEME

Dotácie pre knižnicu

Informácia

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

ZAPAĽOVANIE ADVENTNÝCH SVIEČOK NA MIEROVOVM NÁMESTÍ

Dotácia pre
The Gospel Family, o. z.



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Frederik Hort, Timotej Čurik, Timea Gavláková, 
Dušan Rakús, Mila Rafaj, Jakub Rexa, Ján Hofer, 
Linda Gerhátová, Adam Kyčerka, Zara Zacková, Mia 
Kováčiková, Lea Mandalíková, Eduard Krampol, Jakub 
Dominik Kollár.

Opustili nás:
Miloslav Šedivec, Milan Košík, Anton Kubaščík, Milena 
Bučková, Alžbeta Mrázová, Ján Šupák, Mgr. Eva Bódiová, 
Ľudmila Bulková, Anna Škarbová, Emilia Mišurová, 
Emília Lisková, Eva Potočná, Ing. Emil Lokšeninec, Anna 
Holindová, Ignác Mešťan.

Spoločenská kronika

7OZNAMYwww.novadubnica.sk

Miloslav Šedivec
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým 
priateľom, kolegom, susedom a známym, 
ktorí prejavmi sústrasti, kvetinovými darmi                         
a svojou účasťou na poslednej rozlúčke                                                                                       
s Miloslavom Šedivcom  dňa 19. 9. 2017 nám 
pomohli zmierniť náš žiaľ. Smútiaca rodina, 
manželka a deti s rodinami.

Jozef Klučár
Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým 
priateľom, kolegom, susedom a známym, 
ktorí prejavmi sústrasti, kvetinovými dar-
mi a svojou účasťou na poslednej rozlúčke                    
s Jozefom Klučárom dňa 6. septembra 2017 
nám pomohli zmierniť náš hlboký žiaľ. Smú- 
tiaca rodina.

Janka Mináriková
Dňa 18. septembra uplynulo 9 rokov, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná dcéra, 
manželka, krstná mama a sestra Janka Miná-
riková. Kto ste ju poznali, venujte jej s nami 
tichú spomienku. 

Ľudovít Koníček
Dňa 11. novembra 2017 uplynie rok, čo nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko Ľudovít Koníček. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. S úctou 
a vďakou spomína manželka, deti, vnuci a 
pravnuci. 

Dušan Filo
Dňa 30.10. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný syn a brat Dušan 
Filo. S láskou spomínajú a za tichú spomien-
ku od priateľov a známych ďakujú otec a súro-
denci s rodinami.

Peter Forgáč
Ten, kto ťa poznal, spomenie si, ten kto ťa mal 
rád, nikdy nezabudne. Dňa 31. 10.2017 uplynie 
10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
syn, manžel, otec a dedko Peter Forgáč. S lás-
kou spomína celá rodina.

Augustín Holba
Dňa 30. októbra uplynulo 15 rokov, čo nás na-
vždy opustil milovaný manžel, otec a dedko 
Augustín Holba. Za tichú spomienku od blíz-
kych ďakujú manželka a syn s rodinou.

Ján Češko
Dňa 21.októbra uplynulo 11 rokov, odkedy nás 
opustil náš milovaný otec, dedko a pradedko 
Ján Češko. S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Jaroslava a syn Ján s rodinami. Kto ste ho po-
znali, venujte mu tichú spomienku. 

Helena Topáková a Jozef Topák
Dňa 15. 10. 2017 uplynulo 20 rokov, keď nás vo 
veku 60 rokov opustila p. Helena Topáková. 
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí odprevadi-
li na poslednej ceste p. Jozefa Topáka, ktorý 
by sa bol 4.10. dožil 90 rokov, a tým pomohli 
zmierniť našu bolesť nad jeho stratou. Už sa 
zišli  v kráľovstve nebeskom, nech im je obom 
zem ľahká. S vďačnosťou spomínajú dcéry s 
rodinami. 

Štefan Tužinský
Dňa 14. 10. 2017 uplynulo 20 rokov, čo nás na-
vždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko 
Štefan Tužinský. S láskou spomínajú manžel-
ka a deti s rodinami.

Emília Múčková a Emil Múčka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal 
rád, nemôže zabudnúť. Dňa 25. októbra 2017 
sme si pripomenuli smutné 20. výročie úmr-
tia nášho drahého otca Emila Múčku a 16. no-
vembra 2017 uplynie rok od chvíle, keď navždy 
dotĺklo láskavé srdce našej milovanej mamy 
Emílie Múčkovej. S láskou a úctou spomínajú 
dcéry s rodinami.

Ing. Štefan Rudinský
Dňa 20. októbra 2017 je to už 15 rokov, čo nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Ing. Štefan Rudinský. Aj 
keď si odišiel, nie si medzi nami, ale v na-
šich srdciach budeš žiť stále s nami. S láskou            
a bolesťou v srdci spomínajú manželka a deti 
s rodinami.

Jozef Hofi erka
Dňa 14. októbra uplynul rok, odkedy nás na-
vždy opustil náš otec, dedko a pradedko Jozef 
Hofi erka. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. S láskou spomínajú dcéra a dvaja 
synovia s rodinami. 

Ján Buzík
Dňa 24.10. uplynulo 20 rokov, odkedy nás navždy opustil Ján 
Buzík. S láskou a úctou spomínajú dcéra Jana a celá rodina.

Dňa 6. 9. 2017 bol na Mierovom námestí hliadkou mestskej 
polície riešený priestupok na úseku ochrany pred alkoholizmom            
a inými toxikomániami, ku ktorému došlo tým, že obsluha pre- 
vádzky predávala alkohol bezdomovcom, ktorí boli pod vplyvom 
alkoholu. Za uvedený skutok bola obsluhujúcemu personálu ulo-
žená bloková pokuta.

Dňa 17. 9. 2017 o 02.42 hod. bola obsluhou kamerového sys-
tému spozorovaná skupina osôb, ktorá na ul. SNP 69 a SNP 71 
prevrátila smetný kôš, vytrhla zo zeme podperu stromu, vybrala                                                
z kvetináča zasadený stromček a premiestnila dva nákupné vozí-
ky z OC Tesco na ul. SNP 72. Hliadke sa na základe opisu podozri-
vých osôb podarilo zo skupiny dohľadať jedného mladého muža, 
ktorý spôsobený neporiadok pod dozorom hliadky poupratoval. 
Vec bola riešená v blokovom konaní.

DŇA 1. 11. 2017 - ODCHOD AUTOBUSU 

Trasa: B1 – autobusová zastávka pri hoteli Alfa – Mierové námestie – cintorín Nová Dubnica a späť
10.00 hod., 10.30 hod., 11.00 hod., 14.00 hod., 14.30 hod., 16.30 hod., 17.30 hod.

Trasa: Mierové námestie – cintorín Veľký Kolačín, Kultúrny dom – cintorín Malý Kolačín a späť
14.30 hod., 16.30 hod. 

Z bloku mestskej polície

Preprava autobusom na cintorín

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

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
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Plávanie a pozemný hokej

Jozef Kohút - majster Slovenska 
v jazde na štvorkolke

Ako sa darilo našim 
fl orbalistom

Úspešná bodka za
tenisovou sezónou 

Po postupe v z 1. miesta najvyššej regionálnej súťaže na Maj-
strovstvá Slovenska družstiev  v tenise na kurtoch Slávie STU 
Bratislava si naši dorastenci v zložení: Baláži, Ľahký, Kebísek, 
Bežák, Kučera, Vlčko, kapitán Mauer vybojovali 5. miesto. 

Za dosiahnutý úspech srdečne gratulujeme.

TK Nová Dubnica

Jazda na štvorkolke  je na 
pohľad jednoduchá a vzru-
šujúca zároveň. V teréne pl-
nom prevýšení vyskúša vaše 
limity a zručnosti a je len na 
vás, ako sa s ňou popasujete. 

Šialená jazda plná adrena-
línu nie je ani zďaleka taká 
jednoduchá ako sa zdá.  O tom 
nám však porozprával majster 
Slovenska  v jazde na švorkol-
ke Jozef Kohút z Kolačína, kto-
rý hneď v prvej sezóne v roku 
2015 získal titul majstra SR v 
súťaži  Wolf Riders Cup.

Prečo práve jazda na štvor-
kolke?

Ku štvorkolke som sa dostal 

vďaka mojej práci, ktorú ro-
bím. Najskôr to bola pre mňa 
iba zábava, veľa adrenalínu, 
no neskôr sa táto zábava pre-
menila na súťaženie. Pôvod-
ne som si štvorkolku kúpil na 
vozenie dreva pri domácich 
prácach na dedine. Neskôr ma 
začali kamaráti volať na súťa-
že, až sa mi to tak zapáčilo, že 
teraz sa zúčastňujem rôznych 
súťaží, či už na Slovensku ale-
bo v Čechách a tiež som jazdil 
už aj v Maďarsku. 

Je to nebezpečné? Mali ste 
už aj nejaký vážny úraz na 
súťaži? 

Na súťaži som našťastie 
nemal doposiaľ žiadny vážny 

úraz. No malé úrazy samozrej-
me boli doma pri trénovaní. 

V čom je jazda na štvorkolke 
najťažšia?

Pokiaľ chce človek jazdiť len 
pre zábavu po lúkach a po ces-
te, nato nepotrebuje trénovať. 
Ale ak chce niekto jazdiť súťaž-
ne a chce niečo dosiahnuť, tak 
kondičná a fyzická príprava je 
nevyhnutná. Ľudia si myslia, 
že si sadnem na štvorkolku 
a vozím sa. Musíte mať silné 
ruky, vedieť správne ovládať 
ten stroj. Nie je to také jedno-
duché ako sa zdá.

Hneď v prvej sezóne ste zís-
kali titul majstra SR, z vý-
chodnej Európy ste skončil 
celkovo tretí, čo sú výborné 
úspechy na prvú sezónu. 
V tomto roku ste jazdili aj  
Medzinárodné majstrovstvá 
Českej republiky, kde sa Vám 
podarilo získať 3. miesto.

Áno, táto medzinárodná 
súťaž sa koná len v Čechách.  
Na štarte sa pohybuje okolo 
60 – 80 licencovaných jazdcov.  
Jazdí sa dva dni cez víkend.      
Z obidvoch dní sa sčítavajú 

body a urobí sa celkové vyhod-
notenie, kto koľko kôl najazdil 
a aký mal čas. Trasy sú väčši-
nou v horách – Cross Country, 
bývalé vojenské areály. Je to 
prepojené do motokrosu, aby 
to bolo aj technicky náročné, 
aj rýchle a aby to bolo aj pre 
divákov prepojené. Vyhráva 
ten, kto má najrýchlejšie kolo 
v súčte z obidvoch dní.

Na záver nám prezraďte, čo 
vás čaká v blízkej dobe, pri-
pravujete sa na ďalšiu súťaž?

Áno, momentálne sa pripra-
vujem na zimný pohár ZT Cup, 
ktorý začína už teraz na jeseň. 
Súťaž trvá 5 mesiacov a koná 
sa v Slovenskom Pravne. Kaž-
dý mesiac máme jeden závod, 
súťaž končí vo februári. Tak  
uvidíme, ako sa mi bude dariť 
tento rok. 

Verím, že budete opäť 
úspešný. Na záver by som vám 
chcela zaželať  veľa šťastných 
kilometrov a veľa úspechov pri 
ďalších súťažiach.      
                                                                                                                 
Za rozhovor ďakuje
J. Bajzíková

Medzi základné disciplíny 
ľudskej gramotnosti patrí 
okrem písania a čítania aj 
schopnosť VEDIEŤ PLÁ-
VAŤ! 

Preto už v  časoch fungova-
nia letného kúpaliska z inicia-
tívy pedagógov Jozefa  Blaška 
a Antona  Bučka  vznikol pri 
TJ Spartak plavecký oddiel. 
Činnosť prebiehala iba v lete. 
V zime sa na cesty za vodou 
nenašli peniaze! Podmienky 
pre plavecký výcvik sa zlepši-
li otvorením krytej plavárne v 
roku 1975. Zásluhou A. Bučka 
prebiehali plavecké výcviky už 
aj pre deti predškolského veku! 
Tzv. plavecké MINIMUM ab-
solvovalo za jeho dlhodobej, 

obetavej, dobrovoľnej činnosti 
takmer dve tisícky detí. Naj-
lepších cca. 50 detí sa zúčast-
ňovalo aj pretekov v T. Tepli- 
ciach a Piešťanoch. Súpermi 
im boli dorastenci. Žiacke 
súťaže v tých časoch nebýva-
li. V roku 2002 sa 292 plavcov 
zúčastnilo plaveckej štafety 
o Pohár Slovenskej televízie. 
V súčasnosti riadi plaváreň 
M. Halás. Výcvik prebieha v 
rámci školského vyučovania 
aj pre školy z okolia. Záujem-
cov o pravidelné zdokonaľova-
nie zaúčajú p. Hiadlovská a p. 
Ondrejíková. V histórii nebol 
zaznamenaný žiadny špičkový 
pretekár.

Aj pozemný hokej vznikol 
vďaka nadšeniu a elánu. 
Bol to JOZEF GROM, ktorý 
v roku 1987 formou náboru 
na stredných školách doká-
zal získať dostatočný počet 
hráčok a vytvoriť podmienky 
tréningu. 

Už v roku 1988 pôsobilo 
družstvo dorasteniek HKM 
N. Dubnica v Národnej súťaži. 
Spolu s Ivanom Sirotným boli 
prvými trénermi. Postupne sa 
podarilo založiť aj žiacké druž-
stvá. Výsledkom poctivého 
prístupu bola kvalitná hra aj 
úspechy. Brankárka M. Ďurdí-
ková sa stala reprezentantkou 
ČSSR. B. Matejková, M. Ďat-

ková a J. Trnová boli reprezen-
tantkami SR žien. Atraktívnosť 
tejto hry prilákala ďalších záu-
jemcov. Pre uspokojenie ich 
záujmu bol v roku 2011 založe-
ný ďalší klub HC N. Dubnica. 
Hlavným zámerom sa stala 
práca s mládežou. Ako tréneri 
pracovali skúsení Ľ. Pavolka, 
B. Potočková, J. Uherková a T.  
Uherka. Aj tieto družstvá boli 
úspešné nielen na Slovensku, 
ale cenné boli hlavne víťaz-
stvá v zahraničí. Z mnohých 
treba spomenúť napr. mladšie 
žiačky, ktoré pravidelne nosi-
li medaily z poľskej Poznane                               
z turnaja chlapcov! Historic-
kým je ich 1. miesto v Českej 
lige v roku 2014. Z tohto kádra 
vzišli reprezentantky SR ju-
nioriek: S. Potočková, sestry  
Šajbenové, K. Uherková, A. 

Kubaščíková, N. Gajdošová 
a A. V.  Brecht. Zatiaľ najvý-
znamnejším úspechom je 1. 
MIESTO z roku 2016 na mlá-
dežníckej svetovej olympiáde 
UNITED WORLD GAMES 
v KLAGENFURTE!!! Vďaka 
fi nančnej podpore mesta sa 
mladšie žiačky mohli zúčastniť 
aj tento rok. Výsledné 4. mies-
to je tiež pekné. Pamiatku za-
kladateľa pozemného hokeja 
si pripomínajú memoriálom J. 
Groma už 9 rokov. Cieľom  HC 
je aj naďalej výchova nových 
nádejí. Preto radi privítajú 
nové deti, ktoré by sa chceli 
venovať pozemnému hokeju 
a šíriť tak meno N. Dubnice           
a Slovenska vo svete!    

Materiál  J. Uherkovej
spracoval Milan Ondřejíček

„Začiatok juniorskej extra-
ligy hodnotím celkom pozi-
tívne. Aj keď v prvých dvoch 
zápasoch sme sa len oťukávali          
a obidva prehrali. Postupne 
sa od kola ku kolu zlepšujeme 
a už prišli aj prvé výsledky.           
Vo štvrtom zápase sezóny sme 
dokázali veľmi silný Prešov 
obrať o body. Pred tým zápa-
som sa vrátili do tímu viacerí 
skúsení chalani, ktorí sa cez 
prázdniny z dôvodov brigád 
a dovoleniek nemohli naplno 
venovať fl orbalu. Po víťaznom 
zápase s fl orbalistami z Pre-
šova nás čakal ďalší silný tím,                     
v ktorom hrávajú veľmi šikov-
ní útočníci. Bol to AS Trenčín. 
Trenčanov sme počas celého 
zápasu nepúšťali k ich kva-
litnej streľbe a držali zápas                                                               
v našich rukách. Po zápase              

s AS Trenčín sme sa postavili 
do cesty druhému z trenčian-
skych tímov, a to 1.FBC Tren-
čín. V zápase sa nám nedarilo 
triafať bránu a poriadne brá-
niť, a tak sme podľahli. Pevne 
verím, že precízna obrana, bo-
jovnosť a kvalitná streľba nám 
dopomôže k ďalším bodom do 
tabuľky.“ - zhodnotil kapitán 
juniorského družstva Samuel 
Antal.

Všetky aktuálne výsledky, 
tabuľky a program zápasov 
môžete sledovať na webovej 
stránke klubu www.fl orbald-
ca.sk. Príďte povzbudiť našich 
hráčov!

Ďakujeme mestu Nová 
Dubnica za fi nančnú podporu 
nášho klubu.

Jana Sokolíková

Víťazky United World Games 2016.

Anton Bučko.

HISTÓRIA ŠPORTU V NOVEJ DUBNICI


