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Naše deti potrebujú vedieť, že nech sa stane čokoľvek, 
rodina ich bude milovať, zodvihne ich a povzbudí ísť ďa-
lej. Potrebujú vedieť, že rodina si ich vždy váži, prijíma 
ich také, aké sú, že chýbajú ostatným, keď sú preč a že 
rodina im dokáže odpustiť, keď niečo zbabrú.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre rodičov

MESTSKÉ
ZASTUPITEĽSTVO
V NOVOM ZLOŽENÍ

ZOZNAM KOMISIÍ 
PRI MESTSKOM 
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2022 - 2026:

Milí spoluobčania,
dovoľte mi, aby som sa vám úprimne po-

ďakoval za prejavenú dôveru v uplynulých 
komunálnych voľbách. Prejavená dôvera a 
počet hlasov, ktorý som od vás získal, ma 
o to viac zaväzuje k napĺňaniu volebného 
programu, s ktorým sme pred vás pred-
stúpili počas volebnej kampane.

Opätovne mi bol udelený mandát pokra-
čovať vo svojej práci. V práci v prospech 
vás, občanov a nášho mesta. Za uplynulé 
roky máme za sebou veľké projekty, ako 
napríklad priemyselnú zónu, obytnú zónu, 
kúpalisko či nové Kultúrne centrum Pano-
rex.

Práve na tieto projekty chceme v novom 
volebnom období naviazať. Medzi priority 
bude patriť rozšírenie priemyselnej zóny       
a spojenie cestnej komunikácie a cyklotrasy 
s Dubnicou nad Váhom. Plánujeme pokra-

čovať v budovaní nájomného bývania pre 
mladé rodiny.

Veľkú pozornosť budeme venovať obnove 
existujúcich detských ihrísk a budovaniu 
nových športovísk pre deti a mládež, tak, 
aby sme v priebehu volebného obdobia do-
kázali vytvoriť komplexný areál pre viaceré 
druhy športu v našom meste.

Zdokonaliť a modernizovať odpadové 
hospodárstvo je už viac ako nevyhnutné        
a budeme na to využívať predovšetkým 
prostriedky zo štrukturálnych fondov. Táto 
oblasť bude v najbližšej dobe čeliť viace-
rým problémom, s ktorými sa budú musieť 
popasovať všetky samosprávy.  Rozhodnu-
tiami vlády a enormným zvyšovaním vstu-
pov dôjde k výraznému zaťaženiu občanov 
na celom  Slovensku.

Legislatíva, ktorá je prijímaná posledné 
dva roky vládou Slovenskej republiky, pri-

ťažuje situáciu mestám a obciam. Vyžaduje 
odvahu a rázne prijímanie opatrení. Ideme 
do obdobia náročného spoločensky, ale aj 
ekonomicky. 

Všetky prekážky a úskalia, ktoré nás ča-
kajú, sú pre mňa a dúfam, že aj pre všet-
kých poslancov novozvoleného mestského 
zastupiteľstva, výzvou, aby nás dokázali 
posunúť vpred, ale hlavne zjednotiť v spo-
ločných rozhodovaniach.

Na záver by som rád poprial všetkým 
poslancom mestského zastupiteľstva veľa 
trpezlivosti, vzájomného pochopia, úcty, 
ale hlavne zdravého entuziazmu do nové-
ho volebného obdobia. Vám spoluobčanom 
prajem úsmev na tvári, spokojnosť a radosť 
zo života v našom meste.

Peter Marušinec
Foto: Peter Jelínek

V stredu 23. novembra 2022 sa v KC Panorex usku-
točnilo slávnostné ustanovujúce zasadnutie mestského 
zastupiteľstva. Novozvolený primátor mesta a poslanci 
MsZ si prevzali dekréty o zvolení, zložili sľub a ujali sa 
tak svojich funkcií. Nasledovala pracovná časť, v ktorej 
najmä odhlasovali zloženie jednotlivých komisií, ktoré 
fungujú ako poradný orgán mestského zastupiteľstva, 
schválili rokovací poriadok a odhlasovali určenie platu 
primátora mesta.

Komisia fi nančná a majetková
Pavol Pažitka – predseda
Štefan Cucík
Kunertová Irena
Klimovský Peter
Michalčík Adrián

Komisia výstavby, územného plánovania
a dopravy
Bukovčák Michal – predseda
Trokan Pavol
Kalafút Martin
Rehák Matej
Straka Ondrej

Komisia životného prostredia a ekológie
Pekařová Iveta – predseda
Michalčíková Soňa
Šošovičková Jana
Kunert Ľubomír
Hajašová Jana

(pokračovanie na 2. a 3. strane)

Zapálenie prvej adventnej sviece
Nedeľa 27. novembra  o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili žiaci Základnej školy na Ulici Janka Kráľa. 
Sviečku zapáli primátor mesta Peter Marušinec
a predsedníčka JDS Alžbeta Kopačková. Moderuje Lukáš Cucík.

Zapálenie tretej adventnej sviece
Nedeľa 11. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili žiaci Centra voľného času a Základnej 
umeleckej školy Štefana Baláža. Sviečku zapáli Vincent 
Bezdeda. Moderuje Lukáš Cucík.

Zapálenie štvrtej adventnej sviece
Nedeľa 18. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili spevácka folklórna skupina Teplanka
a Opatovskí harmonikári. Sviečku zapáli pán farár.
Moderuje Lukáš Cucík.

Nedeľa 4. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili žiaci Súkromnej základnej školy
a Spojenej školy. Sviečku zapália Mladí reportéri
zo Súkromnej základnej školy.

Zapálenie druhej adventnej sviece
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Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

9 004
3 591

Komisia kultúry
Hort Juraj – predseda
Plánek Matej
Cucík Lukáš
Martináková Miriam
Holbová Drahomíra

Komisia sociálna, zdravotná a bytová
Augustín Michal – predseda
Augustínová Mária
Staňo Michal
Králiková Júlia
Faturíková Helena

Komisia školstva
Viskup Ivan – predseda
Kramár Tibor
Kačíková Soňa
Perichta Peter
Kláneková Jana

Komisia stratégie a rozvoja
Beňo Peter – predseda
Vráblik Marek
Sabová Silvia
Bukovčák Jozef
Ronec Lukáš

Komisia na ochranu verejného poriadku
Marušinec Jaroslav - predseda
Viskup Ivan
Cucík Štefan

VÝSLEDKY KOMUNÁLNYCH VOLIEB 
V MESTE NOVÁ DUBNICA
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na primátora mesta podľa poradia
na hlasovacom lístku:

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných obvodov
a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Číslo kandidáta na hl. lístku

1.

2.

Meno a priezvisko

Peter Krupa

Peter Marušinec

Počet platných hlasov

288

3 063

Číslo volebného obvodu Poradové číslo

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

Meno a priezvisko

Juraj Hort

Michal Augustín

Jaroslav Marušinec

Michal Bukovčák

Peter Klimovský

Pavol Trokan

Peter Beňo

Pavol Pažítka

Vincent Bezdeda

Jozef Bukovčák

Štefan Cucík

Iveta Pekařová

Andrea Vaská

Ivan Viskup

Jaroslav Tlapák

Počet platných hlasov

779

649

554

540

495

466

460

878

863

672

606

559

516

479

258

PREDSTAVUJEME POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

JAROSLAV
TLAPÁK

VOLEBNÝ OBVOD 1:

VOLEBNÝ OBVOD 2:

VOLEBNÝ OBVOD 3:

JOZEF
BUKOVČÁK

VINCENT
BEZDEDA

PAVOL
PAŽÍTKA

ANDREA
VASKÁ

IVETA
PEKAŘOVÁ

ŠTEFAN
CUCÍK

IVAN
VISKUP

PETER
KLIMOVSKÝ

PAVOL
TROKAN

PETER
BEŇO

JURAJ
HORT

MICHAL
BUKOVČÁK

MICHAL
AUGUSTÍN

JAROSLAV
MARUŠINEC

ZOZNAM KOMISIÍ 
PRI MESTSKOM 
ZASTUPITEĽSTVE
2022 - 2026:
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USKUTOČNÍ SA REFERENDUM, JEDNA
Z HLASOVACÍCH MIESTNOSTÍ MENÍ ADRESU

V zmysle § 8  zák.č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov utvára pri-
mátor mesta  Nová Dubnica  pre referendum nasledovné okrsky a  miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie 
hlasov.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová  rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.  na základe petície občanov prijatej 24. au-
gusta 2022 vyhlásila referendum. Mesto v zmysle platnej legislatívy utvára okrsky a hlasovacie miestnosti. Jedna z miestností 
zmení svoju adresu. Voliči okrsku číslo 6 (viď tabuľka) nebudú hlasovať v Súkromnej základnej škole, ale v Základnej škole na 
ulici Janka Kráľa 1. 

Referendum sa uskutoční v sobotu 21. januára 2023
od 7.00 do 22.00 hod.

Komisia športu a mládeže
Vaská Andrea - predseda
Tlapák Jaroslav
Bezdeda Vincent
Vozár Milan
Bukovčáková Katarína

Komisia na ochranu verejného záujmu
pri výkone funkcie funkcionárov
KDH - Hort Juraj 
NEKA - Pekařová Iveta
HLAS SD - Tlapák Jaroslav

Výbor mestskej časti KOLAČÍN
Tlapák Jaroslav – predseda
Lehocký Jozef
Hál Michal
Purgátová Anna
Galková Zuzana

ABY (NIELEN) 
SENIORI NENALETELI
Dňa 7. novembra 2022 sa uskutočnila v Kultúrnej be-
sede prednáška na tému „Prevencia páchania trest-
nej činnosti na dôchodcoch“. Besedu viedol náčel-
ník MsP v Novej Dubnici Pavol Šimák v spolupráci 
s mjr. Kmecovou z odboru komunikácie a prevencie 
KR PZ Trenčín.

Členovia Jednoty klubu dôchodcov v Novej Dubnici sa 
zúčastnili vo veľkom počte. Preventistka ich oboznámila 
s najčastejšími metódami a formami páchania trestnej 
činnosti, oboznámila ich so štatistikami trestnej činnos-
ti evidovanej policajným zborom.

Poukázala hlavne na dôverčivosť starších občanov, 
ktorú podvodníci zneužívajú na ich okradnutie. Náčel-
ník MsP ich oboznámil s prípadmi podvodov spácha-
ných v meste Nová Dubnica a prebehla diskusia, ako sa 
pred takýmto nebezpečenstvom chrániť.

Pavol Šimák

POZVÁNKA NA VÝSTAVU

16 P.O.Hviezdoslava 1,3,5,7 Okružná nepárne . 57 až 127
P.Jilemnického 6,7 Okružná párne . 64 až 142
Sady Cyrila a Metoda 11,13 A.Sládkovi a nep. . 45 až 85

17 P.O.Hviezdoslava 9,11,13,15 A.Sládkovi a párne . 70 až 110
SNP 45,47 Pod Bôrikom, Nemcovej
Sady Cyrila a Metoda 1,5,9 Kollára, Nerudu, Gorkého

18 Sady Cyrila a Metoda 7 Svätoplukova, Svobodu
19 SNP 49,51 Májová, Benku Kuku ína

Sady Cyrila a Metoda 2,6 Svoradova, Strážovská
20 Sady Cyrila a Metoda 8,10,12,28
21 Sady Cyrila a Metoda 14,16,18,20 51 Sad kpt. Nálepku 26,28,30,32
23 Sady Cyrila a Metoda 22 52 Tren ianska 29

P.Jilemnického 8,9,10 3 SNP 5,7
28 P.Jilemnického 11,12,13 4 P.Jilemnického 1,2

Pribinove sady 25 5 P.Jilemnického 3,4
29 Pribinove sady 17,19,21,23 6 SNP 9,11
30 Pribinove sady 9,11,13 7 SNP 13,15,17
31 SNP 53,55 9 SNP 21,23,25

Pribinove sady 1,5 11 SNP 37,39,41
32 Pribinove sady 7,29 838 P.Jilemnického 17,18
34 Pribinove sady 10,12 4629 Rodinný dom

P.Jilemnického 14,15 362 J.Krá a 3,5,7,9
Janka Krá a 2,4,6,8 363 J.Krá a 11,13,15,17

35 Janka Krá a 10,12,14,16 364 SNP 64,66,68,70
Pribinove sady 2,6,8 365 SNP 72,74,76,78
SNP 57,59 533 SNP 80,82,84,86
Topo ová 2 534 SNP 88,90,92,94

36 Janka Krá a 18,20,22,24,26 724 Tren ianska 44,46,48,50
37 Janka Krá a 28,30,32,34,36 725 Tren ianska 52,54,56,58
46 Sad kpt.Nálepku 7,9,11,13 726 Tren ianska 60,62,64,66
47 Sad kpt.Nálepku 1,3,5 727 Tren ianska 45
48 Sad kpt.Nálepku 2,4,6 730
49 Sad kpt.Nálepku 8,10,12,14 70 SNP 28,30,32,34
50 Sad kpt.Nálepku 18,20,22,24 71 SNP 20,22,24,26
55 Komenského sady 13,15,17,19 72 SNP 12,14,16,18
56 SNP 54,56 73 SNP 4,6,8,10
57 Komenského sady 1,3,5 74 SNP 2
58 Komenského sady 7,9,11 75 Sad dukl.hrdinov 1,2,3,4
60 Komenského sady 8,10,12 76 Sad dukl.hrdinov 5,6,7,8
61 Komenského sady 2,4,6 874 SNP 100
62 SNP 50,52 Dlhé diely,Dubová,Javorová
990 P.Jilemnického 24 Lipová,Slne ná,Ul. na Hlinách
991 P.Jilemnického 25 67 P.O.Hviezdoslava 14,16,18

Okružná nepárne . 1 až 55 68 P.O.Hviezdoslava 6,8,10
Okružná párne . 2 až 62 77 Tren ianska 1,2,3,4,5,6,7,8,9
A.Sladkovi a nep. . 1 až 43 78 Tren ianska 10,11,12,13,14,15,16,17
A.Sladkovi a párne . 2 až 68 81 Tren ianska 20

82 Tren ianska 21
83 Tren ianska 22

Tren ianska 23
J.G.Tajovského 3,5,7,9,11 85 P.O.Hviezdoslava 12

63 P.O.Hviezdoslava 17,19,21 as  Ve ký a Malý Kola ín ulice:
64 P.O.Hviezdoslava 27,29,31 Družobná,Družstevná,Farská,
65 Tren ianska 24,25 Hrušková,Jablo ová,Levandu ová
53 Tren ianska 26,27 Nová,Odbojárska,Pod Húštikom
54 Komenského sady 21,23,25,27 Slobody,Šípková,Viš ová 
869 Tren ianska 70,72,74
873 Tren ianska 78, 80 V Novej Dubnici d a 10.11.2022
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OKTÓBRER V SPOJENEJ ŠKOLE
SV. J. BOSCA BOHATÝ NA PODUJATIA

Príchod jesene a s ním spojené dušičko-
vé obdobie priniesol do školy nové výzvy 
a veľa priestoru na prejavenie vzájomnej 
úcty, dôvery a lásky k skôr narodeným. 
Realizovali sme besedy zamerané na se-
niorov, charitu a medzigeneračnú spolu-
prácu, modlili sme sa za duše zomrelých.

Téme úcty k starším sa venovali aj naši 
najmladší žiaci v materskej škole. Pre klien-
tov miestneho zariadenia pre seniorov vy-
robili veselé šáločky s vrecúškom čaju, aby 
im spríjemnili spoločné posedenia. Taktiež 
im priniesli medovníkové srdiečka, ktoré 

pre seniorov pripravili v cukrárni Ihriský,               
s ktorou na podobných projektoch spolu-
pracujeme opakovane.

Viac lásky – Menej plastov, tak znie slo-
gan Dušičkovej výzvy ekoprogramu Zelená 
škola CEEV Živica, do ktorej sa naši žiaci 
zapojili. Cieľom iniciatívy je, aby na cintorí-
noch nevznikal odpad, ktorý sa nedá recy-
klovať. Spomínali sme na našich drahých                
v tieto dni s láskou a brali ohľad aj na život-
né prostredie.

Ako to celé prebiehalo:
• pripravili sme dekorácie z prírodné-

ho materiálu,
• nafotili a pripravili výstavu v pries-

toroch školy,
• vyhlasovateľ spracoval z obrázkov 

pohľadnicu,
• pohľadnicu s výzvou sme odniesli 

na mestský úrad, kde pani Bašná 
z Oddelenia životného prostredia 
prijala deti a poďakovala im za túto 
prospešnú aktivitu,

• dekoráciami sme ozdobili hroby na 
mestskom cintoríne.

Text a foto: Jana Kláneková

PRVENSTVO 
ZÍSKALA ODRODA 
JONAGORED

Priestory Kultúrnej besedy v dňa 17. - 20. októbra  
ožili pestrou paletou jesenných farieb a prevoňali 
ju rôzne odrody jabĺk. Uskutočnila sa tam výstava                          
Z našich záhrad, ktorej súčasťou sú už tradične súťaže                                                                                                                                           
O jablko Novej Dubnice a O najzaujímavejší výpes- 
tok. 

Možno povedať, že tohtoročná výstava sa vydarila. 
Napriek tomu, že leto bolo horúce a suché, úroda jabĺk 
bol bohatá. Mali sme to možnosť počuť aj z vyjadrení zá-
hradkárov, ktorí na výstavu svoju úrodu priniesli. Mnohí 
sa tento raz sťažovali, že nevedia, čo s toľkou úrodou 
jabĺk robiť. Neľahkú úlohu mala pri vyberaní najkrajších 
odrôd jabĺk  aj hodnotiaca porota. Vybrať tie, ktoré naj- 
viac spĺňali požadované kritéria, nebolo ľahké. Pestova-
telia priniesli na výstavu takmer 200 exponátov. 

Pred ofi ciálnou časťou všetkých prítomných milým 
vystúpením potešili deti z MŠ na Ul. P. Jilemnického. 
Výstavu slávnostne otvoril primátor mesta Peter Maru-
šinec. Poďakoval všetkým záhradkárom, ktorí priniesli 
na výstavu plody svojej celoročnej práce. Zároveň ocenil 
troch najlepších v kategórii O jablko Novej Dubice a O 
najzaujímavejší výpestok. Odovzdal im diplomy a vec-
né ceny, ktoré venovalo vedenie mesta a KO Únie žien 
Slovenska. Zvíťazili  jablká odrody Jonagored, ktoré sa 
urodili v záhrade p. Antalu z IBV Miklovky. Druhé mies-
to udelila porota odrode Bohémia, ktoré vypestoval D. 
Molnár zo Záhradkárskej osady č. 3, tretie miesto získali 
jablká odrody Gloster, ktoré na výstavu priniesol P. Van-
čo zo ZO SZZ č. 5. V kategórii v súťaži O najzaujímavej-
ší výpestok a aranžmán vybrala porota na prvé miesto 
zeler obrovský, ktorý na výstavu priniesol J. Bogár zo 
záhradkárskej osady č. 1. Druhé miesto vyhral kôš plný 
vitamínov, ktorý zo svojej úrody vytvorila M. Kubicová 
z IBV Miklovky. Tretiu cenu v tejto kategórii si z rúk pri-
mátora prevzala M. Kováčová z IBV Miklovky za naaran-
žovaný jesenný kôš. Organizátori obohatili výstavu aj                                       
o kútik ľudových krojov, bábik a historických hračiek.

Celkovú atmosféru už tradične umocnili svojimi 
prácami s jesennou tematikou deti zo základných                                   
a materských škôl a CVČ, ktoré pod vedením svojich uči-
teľov pripravili naozaj zaujímavé výtvory. Patrí im za to 
poďakovanie. Za zorganizovanie výstavy, aranžovanie                         
a vytvorenie  celkovej atmosféry treba poďakovať výboru 
ZO Únie žien Slovenska v Novej Dubnici a záhradkárom. 
Za spoluprácu ZO Jednoty dôchodcov Slovenska a Klubu 
Venuša. 

Tohtoročná výstava Z našich záhrad očarila všetkých 
návštevníkov, ktorí nešetrili slovami chvály. Pre mno-
hých  bola nielen zážitkom, ale aj inšpiráciou.

Marta Babuková
Únia žien

ČLENSKÁ SCHÔDZA
Dňa 22. októbra 2022 centrum nepočujúcich Aneps Nová Dub-
nica usporiadala pre našich členov a priateľov v hoteli Dyna-
mic v Novej Dubnici členskú schôdzu. 

Zúčastnilo sa 21 osôb. Privítali sme všetkých príhovorom našej 
predsedníčky Evy Liptákovej. Po dvoch rokoch poznačených koro-
navírusom sme sa mohli stretnúť na schôdzi. Prejednával sa plán 
činnosti na rok 2023. Pripili sme si na ďalšiu spoluprácu, pochutili 
sme si na obede a chutnom dezerte a popritom sme si podebato-
vali. 

Za vydarenú akciu ďakujeme výboru CN Aneps Nová Dubnica               
a za poskytnuté priestory mestu Nová Dubnica. 

Martina Habániková
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AKO KOMPOSTOVAŤ
BEZ NEGATÍVNYCH  NÁSLEDKOV

PRVÝ OPLOTENÝ PSÍ VÝBEH V NAŠOM MESTE

TAKTO TO PREDSA FUNGOVAŤ NEMÔŽE:

Koncom októbra realizovalo mesto oplo-
tenie plochy určenej na voľný pohyb 
psov – hovorovo „psieho výbehu“ na Uli-
ci Jilemnického za Kultúrnym centrom 
Panorex a evanjelickým kostolom.

Okrem plota s dvoma bránkami pribudlo 
vo výbehu aj  niekoľko agility prvkov pre 
hru a cvičenie psíkov – slalomové tyče, 
preskok a preskakovacie okno.  Nechýba 
ani lavička a nádoba na zber psích výkalov. 

Celkové náklady na zveľadenie tohto 
psieho výbehu boli vo výške 8.610 €. 

Oplotenie výbehu pre psy bolo vybudo-
vané s cieľom sústrediť hrajúce sa psy na 
vymedzenú plochu, ktorá nie  je v tesnej 
blízkosti kostola – na rozdiel od pôvod-
ného situovania voľného výbehu.  Zeleň                      
v okolí Panorexu a kostola bude okrem vy-
medzenej plochy menej zaťažovaná  (ak si 
teda nebudú lenivejší obyvatelia skracovať 

cestu krížom-krážom cez trávniky), tým 
pádom aj menej znečistená.   Takisto deti, 
idúce s rodičmi do škôlky, nebudú mať oba-
vy z pohybu väčších psov. Psíčkarov, ktorí 
budú využívať plochu na hru psov zároveň 
žiadame, aby aj na tejto ploche dodržiava-
li všetky pravidlá, vyplývajúce z nariadení 
mesta a zákonov SR – čiže, aby dohliadali 
na svojich psov, za ktorých sú zodpovední, 
udržiavali na výbehu čistotu,  zatvárali za 
sebou bráničky, aby psy nevybiehali mimo 
vymedzenú zónu. Aj hlučnosť treba udržať 
na primeranej miere, aby užívatelia psieho 
výbehu nerušili priebeh bohoslužieb v eva-
njelickom kostole. 

Veríme, že psíčkari a najmä ich psy, si 
užijú túto plochu a zároveň ostatní nepsíč-
kari ocenia výhody takto riešeného výbehu 
pre psy. 

Text a foto: Katarína Bašná

VYSADENÝCH
89 NOVÝCH 
STROMOV  

ZIMNÉ OTVÁRACIE 
HODINY

ZBERNÝ DVOR

Otváracia doba na zbernom dvore 
je od novembra skrátená 

Pripomíname obyvateľom mesta, že ako 
každoročne v zimných mesiacoch (november 
– február) je v stredu zberný dvor v prevádzke 
len do 16.00 h. z dôvodu nedostatku svetla. 
Ostatné ostáva nezmenené.

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

Stop vyhadzovaniu varenej stravy do 
kompostérov!
Takmer v každom kompostéri sme našli 
chlieb, rožky, mliečne výrobky (tvaroh na-
príklad), kosti, varené cestoviny, ryžu...  
Varená strava najviac láka muchy, nev- 
hadzujme ju tam!

Do kompostérov patrí aj suchá (uhlíkatá) 
zložka
Papierové vreckovky, servítky a kuchynské 
utierky, rolky z toaletného papiera, kartó-
nové obaly z vajec, drobné papieriky, hlina 
a suché listy z izbových kvetov, piliny a iné 
rastlinné podstielky domácich miláčikov  
- kompostéry nebudú tiecť, zároveň tieto 
materiály muchy nelákajú! Tohto suchého 
materiálu treba do kompostérov dostatok!

Nevyhadzovať bioodpad v plastových 
vreckách
V kompostéroch je veľa mikroténových vre-
ciek (do ktorých sa v obchodoch balí pečivo 
a ovocie a zelenina), aj rôznych pevnejších 
plastových vriec. Bioodpad v plaste ne-
skompostuje, len zhnije a znečisťuje zvyšný 
materiál.

V lete v 2-týždňovom intervale deratizačná 
spoločnosť postrekovala kompostéry proti 
muchám, obmieňali sme druhy postreku         

a kombinovali  ich  v snahe nájsť čo naj-     
účinnejšiu formu.

Presýpame kompostéry dolomitickým vá-
pencom v 2-týždňovom intervale. Koncom 
leta sme skúsili aj presýpanie vápnom, kto-
ré je silnejšie a malo by likvidovať vajíčka    
a larvy múch – efekt bol  najvýraznejší, bu-
deme v tomto pokračovať. 

Pri zametaní chodníka alebo pri pletí pred-
záhradky   vhodíme pozametané lístie/ihli-
čie/suché kvety, burinu do kompostéra, aby 
boli šťavnaté bioodpady presypané.

Do košíka na zber kuchynského bioodpa-
du vždy primiešavame aj kúsky papierikov         
a kartónov.

Čítame pokyny na kompostéroch, textové aj 
obrázkové. Ak som si pokyny neprečítal/ne-
prečítala a pravidlá zásadne nedodržiavam, 
tak radšej nevhadzujem do kompostéra nič!

V mestách potkany boli, sú a budú. Ide             
o to, aby sme pravidelnou deratizáciou udr-
žiavali ich populáciu na čo najnižšej úrovni. 
Preto 2x ročne deratizujeme okolie kontaj-
nerov, verejnú zeleň, budovy. Každý bytový 
dom by mal deratizovať budovu, svoje prí-
pojky (najmä kanalizačnú), sledovať tesné 
okolie bytovky. 

Samozrejme, kompostéry a ich okolie bu-
deme sledovať a v prípade potreby derati-
zovať,   je však nezmysel vzťahovať každého 
objaveného potkana ku kompostérom –  na 
jeseň vyliezajú niektoré dezorientované, 
jesennou deratizáciou otrávené potkany  - 
tak, ako každý rok. Ale panika, najmä tá 
internetová, sa z toho robí až teraz. Takže, 
pri zistení výskytu dier hlodavcov na mest-
ských pozemkoch kontaktujte odd. ŽP – za-
bezpečíme dôslednú deratizáciu zistených 
dier, takisto je vhodné overiť si u správcu 
bytového domu, či vykonáva 2x ročne dera-
tizáciu vašej bytovky. 

• Zvyšky z čistenia ovocia a zeleniny
• Papierové obrúsky a vreckovky 
• Škrupiny z vajec, orieškov, orechov
• Zvädnuté kvety, suché listy z izbových 

kvetov, stará zemina z kvetináčov -bez 
plastových šnúrok a ozdôb

• Čaj, aj s papierovými vrecúškami, ká-
vová usadenina

• Pilinové, peletkové, papierové pod-
stielky z chovu škrečkov, zajacov, ma-
čiek

• Nahnité/zvädnuté ovocie a zelenina
• Rolky z toaletného papiera, kartónové 

obaly z vajec, malé kúsky papiera či 
kartónu

Katarína Bašná

ČO TREBA ZLEPŠIŤ

ČO ROBÍME MY - MESTO 
NOVÁ DUBNICA

TIPY PROTI MUCHÁM

HROZÍ ZAMORENIE 
POTKANMI?

ČO PATRÍ
DO KOMPOSTÉROV:

V novembri sa  v našom meste realizoval projekt 
Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruk-
túry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska, 
fi nancovaný zo zdrojov EÚ, v celkovej sume 14.728 €.

S cieľom zlepšiť stav ochrany druhov a biotopov              
a posilniť biodiverzitu Slovenska sa v rámci tohto pro-
jektu vysádzali  v mestách a  obciach slovenské pôvodné 
druhy stromov. V Novej Dubnici sme obnovili líniu po-
brežného porastu pozdĺž tzv. Novodubnického potoka 
pod lokalitou Dlhé Diely vysadením 89 kusov stromov, 
ktoré sa prirodzene viažu ku korytám potokov a riek -  50 
topoľov čiernych, 19 jelší lepkavých a 20 vŕb rakytových. 

Tieto dreviny budú slúžiť ako zelená bariéra pred 
znečistením od priemyselných zón a hlavnej cesty, ako 
vetrolam oddeľujúci mesto od otvorenej poľnohospo-
dárskej pôdy. Dôležitá je aj ich protipovodňová funkcia 
– svojimi koreňmi dokážu viazať veľké množstvo vody 
a tým pádom v daždivom počasí spomaľujú prívalové 
vody v potoku.  

Veríme, že sa stromčekom u nás bude páčiť,  pre spl-
nenie projektu musíme samozrejme zabezpečovať pravi-
delnú údržbu a zálievku všetkých vysadených stromov.

Katarína Bašná
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Zmena programu vyhradená. Informácie o programoch a predpredaj vstupeniek na všetky podujatia: Oddelenie kultúry                    
a športu MsÚ Nová Dubnica, tel.: 042 4433 484, kl. 110,111, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk  
Na podujatí budú vyhotovované obrazové a video záznamy.
Účasťou na podujatí súhlasíte s ich spracovaním a zverejnením.

SMEJKO A TANCULIENKA

DIVADELNÁ HRA 
ÚČET

Kamaráti Smejko, Tanculienka a motýľ Huncúlik opäť 
roztancovali deti v Novej Dubnici. A zišiel sa ich plný 
Panorex. Prešli sa spoločne čarovným parkom, stretli 
vlka na kolobežke, zažili dobrodružstvo s lupičmi, ale 
hlavne si dobre zaspievali a zatancovali. Sála doslova is-
krila energiou. Nemohlo chýbať ani spoločné fotenie, na 
ktoré si bolo treba vystáť rad. (Foto: Peter Jelínek)

26. októbra sa v KC Panorex rozsvietili svetlá na členov 
Štúdia L+S Adyho Hajdu, Lukáša Latináka a Róberta 
Jakaba účinkujúcich v komédii Clementa Michela Účet. 
Vtipné i dojemné situácie troch kamarátov ukázali, že 
hoci motorom mužského sveta sú ženy, na skomplikova-
nie života si muži úplne vystačia aj sami. Ďakujeme za 
skvelé herecké výkony. (Foto: Peter Jelínek)

Zapálenie prvej
adventnej sviece

Nedeľa 27. novembra  o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili žiaci Základnej školy na Ulici Janka 
Kráľa. Sviečku zapáli primátor mesta Peter Marušinec
a predsedníčka JDS Alžbeta Kopačková. Moderuje Lukáš 
Cucík.

Vianočné trhy
spojené s kultúrnym programom
Štvrtok 8. decembra v čase od 9:00 do 17:00 hod.
Mierové námestie

Živý betlehem
11., 18. a 24. decembra v čase od 15:30 do 18:00 hod.                                                                                                           
Mierové námestie

Príchod Mikuláša na koči,  
Rozsvietenie vianočného  
stromčeka

Nedeľa 4. decembra o 17:30 hod., Mierové námestie
Každé dieťa dostane od Mikuláša darček!
Moderuje Lukáš Cucík.

Nedeľa 4. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili žiaci Súkromnej základnej školy
a Spojenej školy. Sviečku zapália Mladí reportéri
zo Súkromnej základnej školy.

Piatok 2. decembra o 19:00 hod., KC Panorex
Fragile a ich interpretácia známych vianočných skladieb 
pod vedením Braňa Kostku. Vstupné: 19 €.

Vianočný koncert Fragile

Zapálenie druhej
adventnej sviece

Vianočný koncert
Základnej umeleckej školy 
Štefana Baláža

Nedeľa 11. decembra o 15:00 hod., KC Panorex

Vianočná kapustnica
Sobota 24. decembra v čase od 12:00 do 14:00 hod.
Mierové námestie
Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica 
pre každého, skauti s Betlehemským svetlom, skupina 
Boží šramot s koledami a prvé želania radostných 
sviatkov.

Zapálenie štvrtej
adventnej sviece

Nedeľa 18. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili spevácka folklórna skupina Teplanka
a Opatovskí harmonikári. Sviečku zapáli pán farár.
Moderuje Lukáš Cucík.

Vianočný koncert Dychového 
orchestra a mažoretiek
mesta Nová Dubnica

Nedeľa 18. decembra o 16:00 hod., KC Panorex

Tanečná show v podaní
Tanečnej školy Choreofactory

Štvrtok 15. decembra o 17:00 hod., KC Panorex
Piatok 16. decembra o 17:00 hod., KC Panorex

Zapálenie tretej
adventnej sviece

Nedeľa 11. decembra o 17:00 hod., Mierové námestie
Program pripravili žiaci Centra voľného času a Základnej 
umeleckej školy Štefana Baláža. Sviečku zapáli Vincent 
Bezdeda. Moderuje Lukáš Cucík.
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Dušan Turan
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomien-
ky a v srdci žiaľ. 18. novembra 2022 uplynulo 35 
rokov, čo nás opustil milovaný manžel, otec, ded-
ko a pradedo Dušan. S láskou spomíname. Man-
želka, dcéry a ostatná rodina.

Miroslav Donoval
Dňa 3. decembra uplynie 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko Miroslav Donoval. S láskou si spomína 
manželka Magdaléna, 4 deti, Zuzka, Juraj, Janka, 
Lenka, 8 vnúčat a 1 pravnúča. Kto ste ho poznali, 
venujte mu tichú spomienku. Ťažko je nespomí-
nať, keď v očiach slza stojí, ťažko je zabudnúť, keď 
srdce stále bolí. Chýbaš nám, náš milovaný.

Jozef Kafúnek
Dňa 28. októbra uplynulo 22 rokov, čo nás navždy 
opustil náš strýko Jozef Kafúnek. S láskou spomí-
na neter Nelka Ducká z Hlohovca s rodinou.

Pavol Hošták
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všet-
kých nás. Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud to 
zariadil tak, že si nás musel navždy opustiť. Hoci 
si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach si 
stále s nami.
Dňa 10.novembra uplynul rok, čo nás opustil náš 
milovaný Pavol Hošták. S láskou spomínajú rodi-
čia, sestra, brat s rodinou a ostatná rodina.

Ing. Viliam Kolenič
3. decembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko                                
Viliam Kolenič. S láskou v srdci spomína manžel-
ka, synovia a vnúčatá. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku.

Milan Šulko
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich 
srdciach žije spomienkami. Dňa 26. novembra 
2022 by sa dožil 90 rokov, no 3. decembra 2022 
uplynú 4 roky, čo nás navždy opustil náš milova-
ný manžel, otec, dedko a pradedko Milan Šulko. 
S láskou a úctou spomína manželka a deti s ro-
dinami.

Alojz Baur
Dňa 3. decembra uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil Alojz Baur. S láskou spomínajú manželka, 
deti a vnúčatá.

Ján Pribil
12. novembra uplynuli 4 roky, odkedy nás navždy 
opustil náš milovaný brat, otec a dedko Ján Pribil. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
Máme ťa v srdci a spomína celá rodina.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Ján Kolek a Anna Kolková
So smútkom v srdci si pripomíname, že 16. decembra uplynie 30 ro-
kov, čo nás náhle opustil náš otec a dedko Ján Kolek. 27. februára 
2023 si pripomenieme 10 rokov, čo nás opustila naša mama a babka 
Anna Kolková. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína syn Ján a dcéra Hela s rodinou.

František Matula starší a František Matula mladší
Prestali srdiečka tĺcť, prestali sa ústa smiať. Budeme, Ferkovia dra-
hí, stále na vás spomínať. Sú to už 4 roky, čo nás navždy opustili 
naši blízki. 13. 11. 2018 odišiel na večnosť Frentišek Matula starší                      
a 25.11.2018 odišiel na večnosť František Matula mladší. Kto ste ich 
poznali, venujte im, prosíme, tichú spomienku. S láskou spomína 
celá rodina.

PRIPRAVUJEME

ZAHRÁTE MI MANŽELA? ... alebo maliar izieb
Nedeľa 28.januára o 18.00 hod., KC Panorex
Brilantná divadelná komédia Donalda Churchilla - Za-
hráte mi manžela patrí nesporne k najlepším svetovým 
komédiám. Milostné zápletky, dynamické napätie, pes-
trofarebný humor podčiarkujú excelentné herecké vý-
kony, vďaka ktorým môžete zažiť neopakovateľný večer            
s úsmevom na perách!
Hrajú: Zdena Studenková, Zuzana Fialová, Roman Polá-
čik, Réžia: Ľubomír Vajdička
Vstupné: 18 €.

OTEC 
Pondelok 13. marca o 19.00hod., KC Panorex 

Pútavý, miestami až detektívny príbeh jedného muža, 
ktorý žije spolu so svojou dcérou fi nálnu etapu svojho 
života. Do nej mu fatálnym spôsobom zasahuje jeho 
choroba, ktorá však spôsobuje  smiešne, až groteskné 
situácie. Otec odmieta pomoc od svojej dcéry, avšak 
snaží sa pochopiť meniace sa okolnosti, pričom začína 
pochybovať o svojich blízkych a dokonca aj o vnímaní 
vlastnej reality.Účinkujú: Emil Horváth, Petra Vajdová, 
Alexander Bárta, Helena Krajčiová, Dominika Žiaranová 
a Peter Brajerčík.
Vstupné: 19 €.

MIRO JAROŠ  - VAŠE  NAJOBĽÚBENEJŠIE
Štvrtok 9.marca  o 17.00 hod., KC Panorex 

Všetky najväčšie hity na jednom koncerte! Zažite neo-
pakovateľný zážitok na koncerte Mira Jaroša s kapelou! 
Príďte si zatancovať a zaspievať známe hity ako Moje 
telo, Balón, Strašidlá alebo Tobogan! Koncert je vhodný 
pre celú rodinu. 
Vstupné: 14€.
Vstupenku musí mať každá osoba, aj rodič aj dieťa. Od-
porúča sa deťom 3+ a deťom dobre znášajúcim hlasnú 
hudbu.

TURNé
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Dni sa krátia, zima sa pomaly hlási o slo-
vo, a tak je čas ohliadnuť sa za poduja-                                                                                                     
tiami, ktoré organizoval Klub sloven-
ských turistov Kolačín v posledných 
týždňoch.

Aj v tomto roku sa výstup na Markovicu 
tešil pozornosti takmer stovky turistických 
nadšencov, ktorí sa v sviatočný deň 29. au-
gusta  pri kríži stretli a zaspomínali na časy 
dávno minulé. Slovenské národné povsta-
nie a boje v našom okolí opäť prítomným 
priblížil náš člen Miloš Strapko, ktorý sa 
dlhodobo venuje vojenskej histórii. Zaujala 
aj ukážka zbraní. Počasie turistike prialo,               
a preto mnohí turisti využili možnosť občer-
stviť sa, na ohníku si opiecť rôzne dobroty             
a poprechádzať sa po okolí. 

   
Popri organizovaní turistických akcií sa 

KST Kolačín venuje systematickej práci s 
mládežou a pravidelne sa zúčastňuje na 
turisticko-orientačnom behu. Pod vedením 
Ľubomíra Calpaša dosiahli pretekári vý-
borné umiestnenie na krajských pretekoch                
a vyslúžili si postup na majstrovstvá SR, 
ktoré sa konali 10. 9. 2022 na Kysuciach                 
v obci Nesluša.

Tu sa umiestnili na popredných miestach 
a vybojovali si miestenky na medzinárodné 
preteky do Orlovej. Matúš Calpaš, Patrik 
Calpaš a Filip Pavlík obsadili v rámci Slo-
venska 2. miesto, Ľubomír Calpaš (4.), Alž-
beta Calpaš Modrinová (8.).

Na medzinárodných pretekoch sa najlep-
šie umiestnil Patrik Calpaš, ktorý obsadil 
2.miesto.

Všetkým pretekárom, ktorí reprezento-
vali KST Kolačín,  patrí naše poďakovanie 
a uznanie.

Veľmi úspešný bol tiež klubový zájazd do 
Českej republiky. Vďaka dotácii mesta Nová 
Dubnici sa podarilo zorganizovať štvor- 
dňový výlet do okolia Adršpašských skál        
v termíne  od 15. – 18. 9. 2022 pre 56 členov                                                                                             
a sympatizantov KST Kolačín, ktorí sa za-
stavili v Dolní Moravě, kde podnikli turis-
tiku v okolí a prešli po najdlhšom visutom 
moste.  V nasledujúcich dňoch  obdivovali 
krásy Adršpašských, Teplických a Brou-
movských skál. Na ceste domov navštívili 
Múzeum olomouckých syrečkov. V podve-
černých hodinách sa venovali spoločným 
aktivitám v mieste ubytovania a neformálne 
sa vzdelávali. Dobrá nálada a spev už neod-

mysliteľne patria k tomuto podujatiu, ktoré 
sa teší veľkej obľube.

O tom, že všade dobre, ale doma naj-
lepšie, sa presvedčila dvadsiatka turistov, 
ktorí  sa v sobotu 30. októbra  vybrali užiť  
si jesennú turistiku na Rohatú skalu v Strá-
žovských vrchoch. Trasu v dĺžke 15 km ani 
nevnímali, pretože okolitá príroda, rozma-
nitosť farieb a pohoda ich pohltila naplno. 

Turistickú sezónu tradične uzatvára Je-
senné stretnutie turistov Trenčianskeho 
kraja, ktoré sa tento rok konalo v Chate pod 
Ostrým vrchom v Soblahove v sobotu 19. 
novembra. Stretnutie je spojené s vyhodno-
tením najaktívnejších turistov. Za KST Kola-
čín boli ocenení Emil Kačík a Patrik Calpaš. 

Hoci vo vysokohorskom prostredí je už 
sezónna uzávera, do našich hôr možno 
ísť celoročne. Pretože príroda je nádherná              
v každom ročnom období. 

Na stretnutie s vami sa tešia turisti z Ko-
lačína.

Text a foto: Soňa Kačíková

TURISTICKÁ SEZÓNA
SA POMALY UZATVÁRA

BOWLINGOVÝ TURNAJ
CENTRA NEPOČUJÚCICH
V DUBNICI NAD VÁHOM

MLADÉ NÁDEJE
V TENISOVOM KLUBE 
NOVÁ DUBNICA

Rok 2022 bol pre našich hráčov a naše mládežnícké 
družstvá veľmi úspešný. Po niekoľkých rokoch sa 
podarilo vyplniť generačný výpadok hráčov a po-
staviť družstvá vo všetkých kategóriách od detí do 
8 rokov po dorast. Naši tréneri naďalej podporovali 
rast výkonnosti hráčov od 11 do 18 rokov a taktiež 
pracovali na tom, aby sa aj deti z kategorií do 10                                   
a do 8 rokov začali presadzovať súťažne, čo sa im aj 
podarilo. A ako sa našim mladým tenistom tento rok 
darilo?

Družstvo dievčat do 8 rokov tento rok reprezentovalo 
sedem hráčok: Charlotte Prekopp, Deniska Pagáčová, 
Nelka Hrubová, Petronelka Hoštáková, Eliška Kosibová, 
Larimar Paroulek a Saška Záhradníková. Naše najmlad-
šie tenistky absolvovali hneď niekoľko tímových súťaží 
a zbierali cenné skúsenosti a prvé úspechy. Ako jedno 
družstvo zvíťazili na oblastnom kole v Žiline, na regio-
nálnom kole skončili na druhom mieste a v súťaži na-
zývanej Detský Fed cup, kde sa zúčasnili dve trojčlenné 
družstvá obsadili krásne piate a deviate miesto. Dievča-
tá sa presadzujú aj na individuálnych celoštátnych turna 
joch. Za vyzdvihnutie stoja výsledky iba 7-ročnej Char-
lotte Prekopp, ktorá sa v silnej konkurencii chlapcov                                                                                      
a dievčat, pravidelne umiestňuje na najvyšších prieč-
kach. Na záver sezóny sa Charlotte zúčastnila fi nálové-
ho turnaja detských talentov Baby Tour MASTERS, kde 
obsadila skvelé 3 miesto. Veľmi sa tešíme, že je v našom 
klube taký veľký potenciál v tejto najmladšej kategorií 
detí. 

Z ďalších umiestnení mládežníckych družstiev po-
tešilo najmä prvé miesto mladších žiakov v zložení                         
Adrián Kabát, Max Ondrej, Peťo Waldecker, Mathias                 
Grúlik, Jakub Matrtaj v druhej regionálnej triede a po-
stup do najvyššej regionálnej súťaže. Krásny úspech                  
v podobe tretieho miesta si odnieslo družstvo detí do 
10 rokov v zložení Niki Blašková, Jakub Matrtaj, Katka 
Kadorová, Martin Kalafút z oblastného turnaja v Žiline. 

O veľkom záujme o tenis svedčí aj fakt, že sa nám ten-
to rok podarilo zvýšiť počet registrovaných a súťažne hra 
júcich detí z 18 na 23. V kurze prípravky pre deti vo veku 
4-6 rokov je momentálne 20 detí a v tréningovom pro-
cese je zahrnutých ďalších 40 detí na rekreačnej krúž-
kovej úrovni. Obľube sa tešia aj celoročné individuálne                 
a skupinové tréningy pre dospelých, letné kurzy pre deti 
a na svoje si prídu aj naši skalní rekreační návštevníci. 
Tohtoročná sezóna priala všetkým kategóriám tenistov! 

Na prípravu našich mladých talentov vynakladá klub 
najviac fi nančných prostriedkov a preto si veľmi vážime 
podporu vedenia mesta a fi nančnú dotáciu v hodnote 
900 eur na nákup tenisových loptičiek a odmien. Zimná 
sezóna je už v plnom prúde a o to viac sa tešíme na jar             
a rušný život v našom tenisovom klube. 

Text a foto: Jana Leskovianská

Dňa 5. novembra 2022 centrum nepočujúcich ANEPS Nová Dub-
nica usporiadalo pre svojich členov turnaj v bowlingu.
 
Na bowlingovom turnaji v Dubnici nad Váhom sa zúčastnilo 21 hrá-
čov. Nechýbala uvoľnená a súťaživá atmosféra. Hra trvala dve hodiny. 

Ocenené tri najlepšie ženy:
1. miesto Anna Šavelová, 2. miesto Mirka Sihelská,
3. miesto Erika Ščibravá
Ocenení traja najlepší muži:
1. miesto Peter Marguš, 2. miesto Stano Dolinský,
3. miesto Michal Daňo.

Po turnaji sme vyhodnotili súťaž a odovzdali trofeje pre mužov a pre 
ženy. Za fi nančný príspevok na trofeje vďačíme mestu Nová Dubnica.

Martina Habániková


