
Predvianočná atmosféra na Mierovom námestí. (Foto: Peter Jelínek)

(Autor fotografi í: Peter Jelínek)

Milí spoluobčania,

hovorí sa, že Vianoce sú sviatky pokoja, lásky a porozumenia. V dnešnej dobe, zmietanej 

strachom z neznámeho, je význam týchto čarovných sviatkov ešte dôležitejší. Zastavme sa 

preto na chvíľu a zabudnime na všetky starosti. Strávme čas s rodinou, priateľmi a ľuďmi, 

ktorí nás dokážu rozosmiať. Spomeňme si na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale stále žijú 

v našich srdciach. Prežime naplno každý jeden sviatočný deň a všetko, čo k tomu patrí.

Milí priatelia, dovoľte mi, aby som vám pri tejto príležitosti vyjadril svoju vďaku. Za 

trpezlivosť a dôveru, ktorú ste nám prejavili, za vašu každodennú prácu a za vašu priazeň. 

Zároveň by som sa rád poďakoval všetkým svojim kolegom za ich celoročnú prácu. Moja 

vďaka patrí aj všetkým organizáciám a školským zariadeniam a v neposlednom rade 

poslancom mestského zastupiteľstva.

Prajem vám krásne, veselé a požehnané vianočné sviatky.

         Peter Marušinec

Vianočný čas nie je len ročným obdobím, ale stavom 
mysle. Skutočným duchom Vianoc je šírenie pokoja, 
dobra a prejavenej vďaky. 
Vianoce sú nielen otvorením darov, ale predovšetkým 
otvorením sŕdc.

Štefan Wallner, SDB

Slovko pre manželov
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Tak sa deti dočkali. Svätý Mikuláš so sprievodom zavítal 
do mesta na koči ťahanom parádnymi hnedákmi. 
Viac fotografi í z vianočných akcíí si môžete pozrieť na 
strane 5 vo fotoreportáži.
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Rozhodnutím predsedu Ná-
rodnej rady Slovenskej re-
publiky č. 351/2019 Z. z. boli 
vyhlásené voľby do NR SR               
a určený deň ich konania na 
sobotu 29. februára 2020. 

Volič, ktorý má trvalý po-
byt na území Novej Dubnice 
a v deň konania volieb nebu-

de môcť voliť v mieste svojho 
trvalého pobytu vo volebnom 
okrsku, v ktorého zozname vo-
ličov je zapísaný, môže požia-
dať MsÚ (klientske centrum, 
ohlasovňa pobytu) o vydanie 
hlasovacieho preukazu. 

Volič, ktorý má trvalý pobyt 
v Novej Dubnici, ale v čase 
volieb sa bude zdržiavať v za-

hraničí, môže požiadať MsÚ o 
voľbu poštou.

Žiadosti o hlasovací pre-
ukaz ako i žiadosti o voľbu 
poštou môžu voliči podávať 
osobne, v listinnej forme ale-
bo elektronicky. Elektronická 
adresa je gregusova@nova-
dubnica.sk alebo msu@nova-
dubnica.sk.

O tom, ako  požiadať o vy-
danie hlasovacieho preukazu 
alebo čo musí obsahovať žia-
dosť o voľbu  poštou,  si mô-
žete prečítať na stránke mesta: 
www.novadubnica.sk.

Dagmar Gregušová

V nedeľu 1. 12. sa po prvý-
krát stretli občania Kolačína 
pri vianočnom stromčeku, 
aby rozsvietili 1. sviečku                 
a otvorili nový betlehem. 

Prítomných privítal Jaroslav 
Tlapák za prítomnosti primá-
tora mesta Petra Marušinca. 

Pán farár Jozef Sliepka vo 
svojom príhovore vyzdvihol 
podstatu adventu a násled-
ne posvätil adventný veniec                    
a betlehem.

V mrazivom počasí sa ob-
čania zohriali pri varenom 
vínku, čaji a pochutnali si na 
koláčikoch. Materské centrum 

Ovečkovo si pre deti pripravilo 
Mikuláša. 

Veľká vďaka patrí všetkým, 
ktorí sa podieľali na výzdo-
be venca a tvorbe betlehema                                  
a v neposlednom rade spon-
zorom, korí prispeli na za- 
kúpenie postáv. Dúfam, že                  
z tejto udalosti vytvoríme kaž-

doročnú tradíciu. 
Všetkým spoluobčanom 

prajem príjemné prežitie via- 
nočných sviatkov a šťastný 
Nový rok 2020.

Jaroslav Tlapák

Na poslednú chvíľu, ale 
ešte pred zimou, sme spolu                     
s pracovníkmi spoločnosti 
Tekos Nová Dubnica stihli 
opraviť 63,5 m² najväčších 
výtlkov na povrchu komu-
nikácií na uliciach Tren-
čianska, Janka Kráľa, Jilem-
nického a Hviezdoslavova, 
aby sa, aspoň na týchto naj-
frekventovanejších úsekoch 
predišlo možným poškode-
niam vozidiel a bola zabez-
pečená bezpečnosť cestnej 
premávky. 

Povrch niektorých mest-
ských komunikácií nie je                   
v dobrom stave, a preto má 
vedenie mesta snahu, tak ako 
doteraz,  aj v budúcich rokoch 
postupne opravovať väčšie                
a ucelenejšie plochy komu-
nikácií, a nie len provizórne 
opravou jám a výtlkov. Celko-
vá plocha opravených porúch 
povrchov komunikácií v mes-
te v tomto roku bola 677 m2.

Ján Krumpolec

Na Mierovom námestí v juž- 
nej časti pred predajňou 
„Kuchynka“ a pred predaj- 
ňou „Stavebniny“, mesto 
Nová Dubnica vybudovalo 
skúšobne po jednom par-
kovacom mieste, na ktorom 
bude možné parkovať len 
vymedzený čas, a to 30 mi- 
nút. 

Dôvodom je, že pri zásobo-
vaní jednotlivých obchodných 
prevádzok zásobovacie autá 
nemali kde parkovať. Stáli na 
komunikácii a chodníku, čím 
v mnohých prípadoch vytvá-
rali prekážky a obmedzovali 
vozidlá zaparkované na jed-
notlivých parkovacích mies-
tach. 

Samozrejme, časovo ob-
medzené parkovisko bude 
slúžiť aj pre krátkodobé par-
kovanie nakupujúcich obča-
nov. Vodiči áut, ktoré budú 
parkovať na týchto parkova-
cích miestach, nemajú žiadnu 
povinnosť zaznamenať čas 
príchodu (kúpiť lístok, poslať 
sms) automobil bude automa-
ticky zosnímaný a informáciu 
o čase zastavenia dostane 
mestská polícia. 

Vybudované sú teda zatiaľ 
dve parkovacie miesta a bude-
me čakať na reakcie majiteľov 
obchodných prevádzok aj ob-
čanov mesta, či toto riešenie 
bolo prínosom. 

Pavol Pažítka

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Aj v Kolačíne sa rozsvietila
prvá adventná sviečka

Oprava výtlkov
pred zimnou sezónou

Zmena parkovania
na Mierovom námestí

Vianočný čas je časom, kedy 
ľudia nielen dostávajú dar-
čeky, ale sú v kruhu svojich 
najbližších a užívajú si ra-
dostné chvíle pokoja. 

Pre nás je to ale i časom, 
kedy zhodnocujeme rok a bi-
lancujeme. Spomíname na 
dosiahnuté úspechy, začiar- 
kúvame preventívne opatrenia 
a plánujeme nasledujúci rok. 
S plnou hrdosťou môžeme po-
vedať, že tento rok bol pre nás 
úspešný, čo sa týka postupu 

prác na hasičskej zbrojnici, 
zorganizovanými aktivitami 
pre členov i nečlenov, hojnou 
účasťou na súťažiach a takto 
by sme mohli pokračovať ešte 
minimálne v pár riadkoch. 

Čo je ale podstatné, sme 
neskutočne vďační všetkým, 
ktorí za nami stoja. Ktorí nás 
podporujú, pomáhajú nám 
a podieľajú sa priamo či ne-
priamo na tom, aby sa naša 
hasičská organizácia radila 
medzi fungujúce organizácie 
s dobrou povesťou. Ďakujeme 

preto všetkým: či mestu Nová 
Dubnica, bez ktorého by náš 
rozvoj nemohol byť taký rých-
ly, sponzorom, bez ktorých by 
naše realizované myšlienky 
možno zostali len na papieri, 
rodičom, ktorí pomáhajú pri 
príprave svojich ratolestí na 
súťaže a zároveň tvoria náš 
fanklub na súťažiach. Nako-
niec, ale o nič menej, by som 
chcel poďakovať všetkým na-
šim členom. Nakoľko aj naša 
organizácia nesie vo svojom 
názve „dobrovoľníctvo“, sme 

o to radšej, že máme kolek-
tív ľudí, ktorí sú zanietení do 
dobrovoľníckej práce a okrem 
samých seba prinášajú dobrý 
pocit aj ľuďom navôkol. Lebo 
aj vďaka vám je život v našej 
dedinke o niečo veselší. 

Na záver mi dovoľte po-                    
priať príjemne strávené sviat-
ky plné pokoja, radosti a nech 
vo vašich domovoch panuje čo 
najlepšia vianočná atmosféra. 

Dušan Kačík
DHZ Kolačín

Vianočný čas, čas vďaky...

Adventný veniec a nový betlehem v Kolačíne posvätil don Jozef Sliepka. (Foto: Peter Jelínek)

Parkovacie miesto s obmedzenou dobou parkovania.
(Foto: Pavol Pažítka)

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch 23. decembra 2019 a od 30. decembra 2019 do 
3. januára 2020 bude pre verejnosť zatvorený. 
V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť na Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčo-
vej (042/4420398), alebo Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej (042/4425484).
Zabezpečenie pohrebu: Potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície. Pohrebné náležitosti vyriešite 
v pohrebných službách STYX (0918 040 060, 0949 576 586), M. Kondel (042/44 34 236, 0905 991 398), Anton Dado (042/44 21 949,      
0904 504 498). Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú (0917 273 675), p. Babukovú (0903 956 466). Pri cirkevných po-
hreboch sa obráťte na farský úrad (042/44 31 053).
V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici
na bezplatné telefónne číslo  0800 500 159.

Mestký úrad počas vianočných sviatkov
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Výrazom nazeleno prežiť 
vianočné sviatky a príchod 
Nového roka  nemyslím ob-
liecť sa v rámci bujarých 
osláv za Shreka či očakáva-
nie zeleného trávnika na-
miesto sneženia (čo sa síce 
deje už pomerne často). Ide 
mi o mierne nakopnutie nás 
všetkých k takému spôso-
bu prežívania a užívania 
si týchto sviatkov, aby to 
aj naše životné prostredie                
a okolitá príroda prežili bez 
následkov spolu s nami. 

Takže skúsme sa spolu 
zamyslieť, čo by sme mohli 
počas týchto sviatkov urobiť 
inak - zdravšie, lepšie, rozum-
nejšie.

Nákupné šialenstvo
Tým to asi začína – už  nie-

kedy koncom novembra sa 
nám odniekiaľ zo zadnej čas-
ti mozgu začne šíriť po celom 
tele nutkavý pocit, že treba 
začať NAKUPOVAŤ – veď dar-
čeky treba skoro všetkým – ro-
dine, širšej rodine, kamošom, 
kolegom, treba dekorácie do 
bytu a na stromček, zásoby 
jedla a pitia... 

Akože nehádam sa, aj ja 
rada dostávam darčeky, ale 
dá sa  regulovať počet, kvalita                              
a životnosť tovarov, do ktorých 
investujeme naozaj nemalé 
fi nančné prostriedky. Nie je 
lepšie kúpiť jednu kvalitnej-
šiu hračku, ktorá bude slúžiť 

dlhšiu dobu (a ešte ju potom 
môžeme posunúť iným de-
ťom) ako viacero takých, čo už 
po pár dňoch zahadzujeme do 
koša zničené? 

O oblečení, dekoráciách                
a iných, nie príliš užitočných 
darčekoch to platí rovnako. 
Je na každom z nás, či v spo-
lupráci so svojim svedomím  
zvolíme darčeky a dekorácie             
z prírodných alebo dobre re-
cyklovateľných materiálov a či 
ich zabalíme do jednoduché-
ho papierového obalu. 

Preto radíme: namiesto 
BLACK FRIDAY nákupného 
šialenstva skúsme najskôr                      
s chladnou hlavou doma na 
gauči s čajíkom premyslieť                
a spísať zoznam, čo kúpiť a čo 
nie. A v obchode sa pridŕžať 
tohto zoznamu, aj keby ak-   
ciové ceny, letáky a bilboardy 
navádzali na hriešne výhodné 
zbesilé nakupovanie.  

Hora odpadu
Množstvo odpadu, ktorý 

vyprodukujeme počas Vianoc, 
je neuveriteľné – za pár dní 
putuje na skládku toľko od-
padu, čo inokedy za mesiac...  
Pri upratovacích  a čistiacich 
útokoch na byty a domy vy-
trieďujeme nepotrebné veci, 
pri varení, pečení a zdobení 
bytu vznikajú ďalšie odpady 
a po rozbaľovaní darčekov                       
a štedrej večeri vyhadzuje-
me kvantá obalov z darčekov                    
a zvyšky jedla. 

Preto radšej odložme oz-
dobné papiere a taštičky aj 
k roku, pečme a varme pri-
merane, nepreháňajme to                                                                              
v rámci súťaže o najšikovnej-
šiu gazdinku regiónu – aspoň 
toľko nepriberieme. A kontaj-
nery nebudú kypieť odpad-
mi. Ak máme viac odpadu 
po upratovaní v byte (kartó-
ny, nábytok, šatstvo a pod), 
odvezme ho na zberný dvor. 
Počas pracovných dní okrem 
Silvestra bude otvorený. 

A najmä – triediť, triediť,   
triediť! Ktovie, či by Ježiško 
nadelil darčeky, keby sa po-
zrel, ako vyzerajú stojiská 
na kontajnery... Odpadky po 
Silvestri sú ďalšou temnou 
kapitolou  - fľaše a zvyšky oh-
ňostrojov „zdobia“ celé mesto.  
Naozaj takto má vyzerať víta-
nie Nového roka? 

Delobuchy, petardy
a iné teroristické útoky

Noc zo Silvestra na Nový rok 
je pre časť obyvateľov a pre 
všetky ostatné živočíchy jed-
nou z najstrašnejších v roku. 
Hlasná forma oslavy stresuje 
domáce zvieratá - poznám 
množstvo psov vrátane toho 
môjho, ktorí Silvestra „zvlá-
dajú“ s upokojujúcimi tablet-
kami, trasúc sa, vonku sa celý 
večer a noc ani nevycikajú. Aj 
mnohé hospodárske zvieratá 
sú na tom podobne  - nevedia, 
že ide „o zábavu“ a v panike 
dochádza k zraneniam, úte-

kom či predčasným pôrodom.
Keďže hluk a svetelné efekty 

z mesta sa šíria aj do okolitej 
prírody (ba mnohí „nadšenci“ 
sa presúvajú z  mesta s ohňo-
strojmi či delobuchmi aj do 
areálu zdravia a ďalej), v stre-
se a panike sú aj voľne žijúce 
zvieratá a prestávajú sa spolie-
hať na svoje inštinkty. Mnohé 
pri útekoch hynú pod kolesa-
mi áut či vtáky v elektrickom 
vedení.

Aby som neľutovala len 
zvieratá, Silvester zle znášajú 
aj seniori, chorí ľudia, či malé 
deti. Uznáte sami, kočíkovať 
bábätko, aby zaspalo, je počas 
Silvestra nemožné. Nemyslí-
te si, že by bolo správne vítať 
Nový rok s ohľadom na ostat-
né živé tvory?

Kto napriek tomu spolu               
s  rodinou uznáva „tradičné“ 
odpaľovanie zábavnej pyro-
techniky pred domom, mohol 
by zvážiť ešte jeden argument. 
Ohňostroj sa dostáva do výš-
ky niekoľko desiatok metrov 
a tam sa zbytky chemických 
látok, z ktorých bola pyrotech-
nika vyrobená -  okysličujúce 
látky (dusičnany, chloreč-
nany), horľaviny (uhlie, síra 
alebo práškové kovy – horčík, 
hliník, železo, ale tiež napr. 
cukor, plasty alebo živice) roz-
ptýlia do ovzdušia. Zvýši sa 
prašnosť  a lokálne znečiste-
nie ovzdušia. 

Fanúšikovia ohňostrojov 
by asi argumentovali tým, 
že jedna hlučná oslava raz 
za rok neuškodí, je to proste 
tradícia. Naši predkovia tiež 
slávili príchod Nového roku 
hlukom – hlasným spevom          
a búchaním do kovadlín zahá-
ňali démonov, aby bol novom 
roku pokoj. Bezhlavé použí-
vanie zábavnej pyrotechniky  
čínskej výroby od polovice 
decembra do polovice januára 
však svedčí o inom – aj keď je 
okrem Silvestra jej používanie 
zakázané. Preto si s rodinou 
radšej zapáľte prskavku a uží-
vajte si príchod Nového roku 
v pohode, bez rámusu a utr-
penia druhých, pretože ako sa 
hovorí: Ako na Nový rok, tak 
po celý rok.

Katarína Bašná

V dňoch 8. 1. 2020 (streda) a 22. 1. 2020 (streda) pozbierame 
a odvezieme z mesta vianočné použité ihličnaté stromčeky, 
samozrejme nie umelé. 

Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vyložiť pred 
rodinné domy alebo ku stojiskám kontajnerov pri bytových do-
moch jeden deň pred zvozom. Ak vám stromček opadol skôr, 
alebo práve naopak, váš stromček trhá rekordy v držaní ihličia              
a sviežosti, máte možnosť odovzdať ich na zbernom dvore na To-
poľovej ulici počas otváracích hodín. 

Vykladajte prosím ku kontajnerom len vianočné stromče-
ky, nie ostatný dopad, nech je mesto počas Vianoc pekné                 
a čisté. Ďakujeme.

Oddelenie životného prostredia

V roku 2020 bude odvoz vriec s triedeným odpadom (plas-
ty, papier, kovy, tetrapaky a sklo) od rodinných domoch                               
v Kolačíne, IBV Miklovky, Dlhých Dieloch a Medových 
lúkach zabezpečovaný raz mesačne.

Zmenou oproti minulému roku je presun odvozu vriec                        
z Ulice Sládkovičovej na štvrtok kvôli rovnomernejšiu roz-
deleniu práce vývozcu odpadu. Zvažujeme možnosť odvá-
žať vrecia s triedeným odpadom 2x mesačne, o tejto prípad-
nej zmene vás budeme včas informovať. 

Termíny:
9. 1. / 6. 2. / 5. 3. / 2. 4. / 14. 5. / 11. 6. / 9. 7. / 6. 8. / 3. 9. /
15. 10. / 12. 11. / 10. 12. 2020

VO ŠTVRTOK:
Ulice Okružná, Sládkovičova, Krátka, Puškinova, Pod Dubov-
com, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská, 
Pod Bôrikom, + nové ulice na Dlhých Dieloch: Lipová, Slnečná, 
Javorová, Dubová, Dlhé Diely.

Termíny: 
7. 1. / 4. 2. / 3. 3. / 31. 3. / 12. 5. / 9. 6. / 7. 7. / 4. 8. /
2. 9.* (Streda, lebo v utorok je štátny sviatok!) /
13. 10. / 10. 11. / 8. 12. 2020

V UTOROK:
Ulice Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Pod Húš-
tikom, Družobná, Medové lúky všetky ulice, Kukučínova, Ga-
garinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, 
Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, Jesenského, Partizánska, Pod-
javorinskej.

Skúsme prežiť vianočné sviatky 
a Silvester nazeleno

Odvoz vianočných 
stromčekov

Harmonogram odvozu vriec 
s triedeným odpadom v roku 
2020 pre rodinné domy 

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

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

Počas pracovných dní medzi vianočnými sviatkami je zberný dvor otvorený, okrem Silvestra 31. 12. 2019.

Mgr. Katarína Bašná, vedúca oddelenia ŽP

Zmena otváracích hodín zberného dvora

Doverujú nám, že ich ochránime. (Foto: Canva)
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Každoročne organizuje pre 
svojich členov mikulášske 
posedenie aj Združenie na 
pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím. Vo sviatočne 
vyzdobenej sále Kultúr-
neho domu v Kolačíne sa 
stretávajú celé rodiny, aby 
si pripomenuli tradície, 
ktoré sa spájajú s týmto     
sviatkom. 

Svätý Mikuláš s čertom pri-
šiel medzi nich už v prvú ad-
ventnú nedeľu. Aj keď to bolo                                                                    
o niekoľko dní skôr, netrpez-
livo ho očakávali a privolávali 
ho výkrikmi Mikuláš, Miku-
láš…

Už tradične hneď pri vstu-
pe do sály si návštevníci moh-
li zakúpiť krásne vianočné 
ozdoby a aranžmány, ktoré 
vyrobili deti zo Špeciálnej 
školy z Dubnice nad Váhom.

Posedenie otvorila a všet-
kých srdečne privítala pred-
sedníčka združenia Gabriela 
Heldáková. Osobitne privíta-
la primátora mesta Petra Ma-
rušinca a Martu Babukovú. 

Keď vstúpil Mikuláš so svo-
jím pomocníkom čertom do 
sály, sprevádzal ho potlesk 

a výkriky radosti. Čertisko 
už rokmi poriadne vyrástol                    
a pôsobil naozaj  prísne. Svä-
tý Mikuláš srdečne všetkých 
pozdravil a vyzval ich k mod-
litbe.  Usadil sa k vianočné-
mu stromčeku a spolu s ostat-
nými so záujmom sledoval 
vystúpenie detí zo Špeciálnej 
školy v Dubnici nad Váhom. 
Potom už nastala dlho oča-
kávaná chvíľa, kedy Mikuláš 
obdaroval balíčkami deti zo 
špeciálnej školy a postupne 
si mikulášsku nádielku pri-
šli prevziať  aj ostatné deti.                         
K balíčkom pridal požehna-
nie a láskavé slová.  

Keď  splnil svoje poslanie, 
so všetkými sa srdečne roz- 
lúčil, zaželal im veľa zdravia              
a požehnané Vianoce. Miku-
lášske posedenie pokračo-
valo v príjemnej sviatočnej 
atmosfére. Deti sa vyšantili 
a dospelým dobre padlo po-
hovoriť si v družnej debate                                    
o starostiach a radostiach 
denného života.
                                                
Marta Babuková

Dňa 5. decembra prišla do Dubáčika milá návšteva. Ako prvý prišiel stratený anjelik, ktorý  hľadal svojich kamarátov Mi-
kuláša a čertíka.
Po hlasnom zavolaní sa otvorili dvere a do sály vstúpil Mikuláš s veľkou bielou bradou a obrovským košom plným sladkostí. Veselý 
čertík rozdával deťom tiež maškrtky. Tento rok pri príchode Mikuláša sa nezaslzilo ani jedno očko. Dokonca sa niektorí tvárili, že je 
to ich starý známy kamarát. Keďže Mikuláša boleli nohy, museli si s deťmi zatancovať len anjelik s čertom. Potom sa Mikuláš trpez-
livo odfotil s každým drobcom. Deti boli veľmi zlaté a prezradili, že sa tešia na Mikuláša aj o rok!  DC Dubáčik (Foto: J. Florianová)

Sviatok svätého Mikulá-
ša patrí medzi tie, ktoré 
sa zapísali do našich spo-                     
mienok už od detstva. 
Tento krásny sviatok sa 
rozhodli pripomenúť si aj 
členky ZO Únie žien Sloven-
ska v Novej Dubnici, a tak, 
ako každý rok, pripravili 
pre svoje členky sviatočné 
mikulášske posedenie. 

Tento raz sa stretli už                      
v utorok 3. decembra. Členky 
výboru sa snažili výzdobou 
vyčariť pravú vianočnú atmo-
sféru. Nechýbal ani vianoč-
ný stromček, sviečky, vôňa 
pravých domácich zákuskov                    
a ďalšie občerstvenie.   

V úvode všetkých privítala 
predsedníčka ZO Únie žien 
Slovenska v Novej Dubnici 
Marta Babuková. Osobitne 
privítala zástupcu primátora 
Pavla Pažítku a vedúcu odde-
lenia sociálnych vecí a škol-
stva Zuzku Vankovú.

Prítomným vyčarili na tvá-
rach úsmev deti z materskej 
školy pri ZŠ na Ulici J. Kráľa, 
ktoré svojím vystúpením na-
vodili pravú vianočnú atmo-
sféru. Ich program pozorne 
sledoval aj Mikuláš s čertom 
a anjelom, ktorí prišli medzi 
nás, aby rozdávali dobrú ná-
ladu, radosť a predovšetkým 
štedrosť. Každému sa ušiel 
od nich mikulášsky balíček                     
a  pekné slovo.  

Členky ZO ÚŽS využili prí-
tomnosť zástupcov vedenia 
mesta, zaujímali sa hlavne                 
o bytovú otázku a o prístavbu 
zariadenia pre seniorov.

Posedenie bolo pre všet-
kých príjemným oddychom 
a spestrením predvianočné-
ho času. Predsedníčka ZO na 
záver poďakovala všetkým 
za účasť a zaželala im pekné              
a štedré vianočné sviatky 
plné pohody. 

Marta Babuková

Dňa 4. decembra 2019 sa 
uskutočnilo spomienkové 
stretnutie, ktoré organi-
zovala Matica slovenská 
– Miestny odbor v Novej 
Dubnici. Pri príležitosti sto-
ročnice vzniku Českoslo-
venského Červeného kríža 
sa v Kultúrnej besede zišli 
matičiari a bývalé členky         
tejto jedinej a jedinečnej 
medzinárodnej humanitár-
nej organizácie. 

Tak, ako mnohé iné spo-
ločenské organizácie na Slo-
vensku trpia nedostatkom 
spracovaných dejín svojho 
účinkovania, tak je to aj so 
Slovenským Červeným krí-
žom, ktorý vznikol v máji 1993. 
Súčasné vedenie SČK sa však 
snaží tento nedostatok od-
strániť a zriadilo Múzeum SČK 
v Martine. Zároveň ponúka 
verejnosti dve unikátne pub-
likácie o histórii SČK  do roku 
1947 z Vydavateľstva Matice 
slovenskej. 

Aj Miestny odbor Matice slo-
venskej si dal za úlohu spraco-
vať históriu SČK v Novej Dub-
nici. Na stretnutí si prítomné 
bývalé členky zaspomínali na 
roky, keď bol v našom meste 
Červený kríž silná a početná 
organizácia. Ženy v bielych 
plášťoch, s čelenkou červené-
ho kríža na hlave a s neodmy-
sliteľnou „brašnou“ sa kedysi 
objavovali na všetkých veľ-
kých športových a spoločen-
ských podujatiach, aby hneď 
mohli ošetriť drobné rany, 
odreniny či úrazy. Pomáhali aj 
zdravotným sestrám pri očko-
vaní obrny.  Prednášali a pred-
vádzali ukážky prvej pomoci 
žiakom v školách. Spolupra-
covali s učiteľkami, ktoré vied-
li zdravotnícke krúžky a tie sa 
potom zúčastňovali na mno-
hých súťažiach s výbornými 
umiestneniami. Na stretnutie 
priniesli viaceré ženy preuka-
zy, záznamníky zdravotníka, 
odznak kvapky krvi, diplomy, 
medaily, ocenenia... a spolu 
sme začali dávať dohromady 
zoznam členiek organizácie 
SČK, ktorá pôsobila v našom 
meste. Cenné informácie, do-
kumenty a spomienky ešte 

rozšírime na ďalšom stretnutí 
vo februári 2020 a veríme, že aj 
s vašou pomocou sa dozvieme 
viac.

Pomôžete nám. Ak bude-
te mať akékoľvek vedomosti                   
o práci, činnosti, o ľuďoch, 
prípadne fotografi e či iné spo-
mienky, prosím, odovzdajte 
ich na oddelení kultúry na 
MsÚ v Novej Dubnici. 

O práci SČK v územnom 
spolku Trenčín nám na stret-
nutí porozprávala dobrovoľ-
níčka z Nemšovej – Ľubor-
če pani Alžbeta Gurínová.                         
V súčasnosti organizujú 
rekvalifi kačné kurzy, posky-
tujú sociálne služby, ktoré sa               
orientujú najmä na ľudí so 
špeciálnymi potrebami, senio-
rov a zdravotne postihnutých. 
Pripravujú a rozdávajú potra-
vinové a hygienické balíčky              
a teplé jedlo najodkázanejším 
osobám a v sociálnom Dome 
Humanity v Trenčíne sa sta-
rajú o 32 seniorov. 

No tou najvýznamnejšou 
činnosťou je darcovstvo krvi. 
O tejto nezištnej úctyhodnej 
obetavosti nám porozprával 
veliteľ DHZ v Kolačíne Jozef 
Lehocký, ktorý s partiou ha-
sičov zorganizoval v tomto 
roku už 5. ročník Floriánskej 
kvapky krvi a spolu s kolegom 
Dušanom Kačíkom hovorili                     
o ochote a ľudskosti tých, ktorí 
prichádzajú darovať svoju krv. 
Pod názvom „Daruj krv – da-
ruješ život“, sa im podarilo 
získať viac ako 250 ľudí, ktorí 
spolu darovali už110 l krvi.                           
V kultúrnom programe re-
citovala Soňa Kršková, Eva 
Vetrová a tento adventný čas 
nám spríjemnili krásnymi                                                             
áriami učiteľky ZUŠ Ilava - 
spev  Nikola Matejková, klavír 
Jarmila Pišková. 

Všetkým vám – ľuďom 
dobrej vôle, ktorí majú blízko                
nielen k rodine a priateľom, 
ale aj k tým, ktorí potrebujú 
našu pomoc - želajú príjemné 
Vianoce a šťastný nový rok 
2020 matičiari z MO MS Nová 
Dubnica.

 
Ružena  Hromádková

Mikuláš, čo nám dáš?

Mikuláš navštívil detské centrum Dubáčik

V Únii žien privítali
Mikuláša

Pripomenuli si storočnicu 
Červeného kríža

V družnej debate so svätým Mikulášom. (Foto: M. Babuková)

Trošku sa aj bojím, ale ten balíček by som chcela...
(Foto: M. Babuková)
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eko by sa to
dalo?

Predvianočné podujatia v našom meste sú v plnom prúde. Zapaľujeme postupne sviece na adventnom venci, navštívili sme Valašský mikulášky jarmok vo Valašských Kloboukoch, ale hlavne, mesto 
navštívil svätý Mikuláš, na ktorého sa tešili najmä deti. A aby sa jeho balíček ušiel čo najviac deťom, podporili nás: RMC, s.r.o. Nová Dubnica, Megawaste  Slovakia, s.r.o., MUDr. Turčanová, Aquatec, s.r.o. 
Dubnica nad Váhom, M - Tinker Minerals, s.r.o. Belušské Slatiny, Anton Hudec RESTAV, s.r.o., Slovenská technická univerzita – výučbové stredisko Dubnica nad Váhom. Ďakujeme!

V pondelok 2. decembra 
sme sa zišli na akadémii ako 
zvyčajne. Sála sa rýchlo za-
plnila v očakávaní nastáva- 
júceho programu. 

V tomto období plnom 
nostalgie, ktoré už pulzuje 
vianočnými prípravami, bola 
našim hosťom pani učiteľka 
Zuzana Winklerová so svojimi 
žiačkami Alexandrou Toma-
novou a Luciou Peckovou zo 

Spojenej školy sv. Jána Bosca. 
V ich podaní sa niesli sálou     
vianočné koledy, prelínajúce 
sa jemnou lyrickou poéziou. 

Na záver sa miestnosť 
rozozvučala zaspievanou pies-                
ňou „Tichá noc“. Stretnutie 
krátkym príhovorom a poďa-
kovaním ukončila Anka Pro-
kešová. Predsedníčka Betka 
Kopačková hosťom venovala 
darčeky vyrobené našimi člen-
kami a v mene nás všetkých sa 
s návštevou  rozlúčila.

Soňa Kršková

Predvianočná Akadémia 
strieborného veku

Krátka prednáška, praktická ukážka výroby ekologických čistiacich 
prípravkov, pomocníkov v domácnosti a príjemná voľná diskusia. 
(Foto: OKaŠ)

Čerta sa nebojím, ale... kde je mama?
(Foto: Peter Jelínek)

Rozsvietenie I. adventnej sviece - hokejbalový majster 
sveta Milan Vozár (v strede). (Foto: Impulz Press)

Na pódiu sa prezentujú postupne všetky školy. Toto sú 
deti z MŠ Spojenej školy sv. J. Bosca. (Foto: Impulz Press)

Očakávaný Mikuláš na Mierovom 
námestí. (Foto: Peter Jelínek)

Symbol blížiacich sa Vianoc z dielne 
Kvetinárstva u GURU. (Foto: Impuz Press)

Družina mikulášskych pomocníkov. Ďakujeme!
(Foto: Impulz Press)

Dôstojná návšteva Mikuláša pri novom betleheme
v Kolačíne. (Foto: Peter Jelínek)

Keď je čert fotogenický... 
(Foto: Peter Jelínek)

Deti, sme tu správne? V Novej Dubnici? 
(Foto: Peter Jelínek)

Valašský Mikuláš a čerti zapísaní aj 
do zoznamu UNESCO. (Foto: OKaŠ)

Hosť II. adventného večera - Janka 
Kramárová. (Foto: Impuz Press)

Tak sú naozajstní, či nie?
(Foto: Peter Jelínek)
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Nechajte sa pozvať

Účasťou na podujatiach súhlasíte so spracovaním a zverejnením obrazových 

a video záznamov z podujatia.

Kto si chce na Zlatú nedeľu urobiť prechádzku do Kolačína, vedzte, že práve tam, v  kultúr-
nom dome, sa bude konať tradičný Vianočný koncert novodubnického dychového orchest-
ra a mažoretiek, pretože Kino Panorex je žiaľ uzavreté. 

Pre našich verných poslucháčov, ktorí netúžia po prechádzke, sme zabezpečili aj autobus, ktorým 
sa tam dostanú jednoducho a včas. Z autobusovej zastávky na Mierovom námestí smer Dubni-
ca nad Váhom, Kolačín odchádza presne o 15.30 hod. Po skončení koncertu sa opäť autobusom 
dostanete do Novej Dubnice.
Koncert sa začína o 16.00 hodine. Tešíme sa na vás a na spoločné privítanie najkrajších sviatkov 
roka.

Na Vianočný koncert DOaM aj autobusom

  Do tanca a na počúvanie hrá HAPPYBAND ORCHESTRA

a ľudová hudba LEOŠA STANĚKA.

  Hosť večera ĽH Kollárovci

  Moderuje Martina Kacinová. 

V programe môžete obdivovať umenie tanečnej školy manželov Paškovcov. 

Gurmáni si prídu na svoje pri bohatých švédskych stoloch a druhej večeri.

Pripravený je prípitok, víno a nealko podľa chuti. 

Samozrejme nebude chýbať ani polnočná tombola.

15. február 2020 o 19. hod. 

Kursalon Trenčianske Teplice

Vstupné: 69 eur 

Predpredaj, informácie a rezervácie: Oddelenie  kultúry MsÚ Nová Dubnica, 

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

XVIII. reprezentačný ples mesta Nová Dubnica



Mariana Pížová
Dúfam, že si už v nebi a pozeráš sa na nás zho-
ra, navždy ťa milujeme - odkazujeme ti zdola. 
Budeš žiť v našich srdciach dovtedy, kým tu 
budeme, počkaj tam na nás hore, určite sa raz 
stretneme! 21. decembra uplynie päť rokov, čo 
nás navždy opustila naša milovaná mamička 
a babička Mariana Pížová. Za tichú spomienku 
ďakujeme všetkým, ktorí nazabudli a spomí-
najú s nami. S láskou a úctou spomína dcéra                                                 
Katarína s rodinou, syn Marek s manželkou, 
ostatná rodina a priatelia.

Jaroslav Červeňan
Čas letí jak vtáci nedozerní... Len žiaľ a smútok 
zostávajú hlboko v nás. 9. januára uplynie päť 
rokov, čo odišiel od nás navždy dobrý človek, 
milujúci manžel, otec, starý otec a prastarý otec 
pán Jaroslav Červeňan. Smútiaca rodina.

Ferdinand Mihál
Ďakujeme rodine, susedom a známym, ktorí 
dňa 15. októbra 2019 odprevadili na poslednej 
ceste nášho manžela, otca a dedka Ferdinanda 
Mihála. S láskou a úctou spomína manželka                                
s rodinou.

Peter Kapko
Aj keď už nie si medzi nami, v srdciach žiješ stá-
le s nami. Dňa 28. decembra uplynie 5 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec 
Peter Kapko. S láskou v srdci spomína manžel-
ka, syn a ostatná rodina.

Milan Koštial
Úprimné poďakovanie celej rodine, priateľom, 
susedom a všetkým známym za odprevadenie 
a kvetinové dary na poslednej ceste nášho mi-
lovaného manžela a otca Milana Koštiala, kto-
rý zomrel 5. 11. 2019. Smútiaca manželka, syn                     
a nevesta.

Milan Slamka
Odišiel si tíško, niet ťa medzi nami, v našich srd-
ciach žiješ spomienkami. Dňa 30. januára uply-
nie 38 rokov, odkedy nás opustil náš syn a brat 
Milan Slamka. Venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

Bohumil Slamka st., Bohumil Slamka ml.
Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach... V tomto roku 
nás opustili naši drahí: 15. marca odišiel náš manžel a otec 
Bohumil Slamka a 10. októbra odišiel na večnosť aj náš syn                                                                  
Bohumil Slamka mladší. S láskou na nich spomína manželka                       
a matka a ostatná rodina. Ďakujem susedom a známym za odpre-
vadenie syna a manžela na poslednej ceste.

Mária Lipovská
Dňa 31. 10. 2019 nás navždy opustila vo veku 88 
rokov naša milovaná matka, babka a prababka 
Mária Lipovská. Ďakujeme rodine, priateľom               
a známym, ktorí sa zúčastnili poslednej roz-  
lúčky a uctili si jej pamiatku. Zároveň ďakujeme 
pochovávajúcemu kňazovi a pohrebnej službe 
STYX za dôstojnú rozlúčku a zúčastneným za 
kvetinové dary a prejavy sústrasti. S vďakou 
smútiaca rodina.

Fridrich Mešťánek
Nezomrie ten, kto ostáva v ľudských srd-                        
ciach. Dňa 5. januára si pripomenieme 20. vý-
ročie úmrtia manžela, otca, dedka a pradedka                           
Fridricha Mešťánka. S úctou spomína manželka 
a deti s rodinami.

Mirko Boko
Mirko, 19. decembra uplynú už tri roky, čo si 
nás opustil. Bolesťou unavený si tíško zaspal, 
zanechal si tu všetkých a všetko, čo si mal 
rád. Osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, v na-
šich srdciach budeš navždy žiť. Všetci chodíme                                                 
k tvojmu hrobu, aby sme ti kytičku kvetov mohli 
dať a pri sviečkach na teba spomínať. S láskou 
spomínajú mam, manželka, syn s rodinou, ses-                 
tra a brat s rodinami.

Ján Boko
13. marca uplynulo 28 rokov, čo utíchlo tvoje 
srdce, utíchol tvoj hlas. Mal si rád život a všet-
kých nás. Hoci si odišiel a nie si medzi nami,                    
v našich srdciach zostávaš stále s nami. S láskou 
spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami, 
nevesta, vnuk s rodinou.

Miroslav Donoval
Kto zomrel, neodchádza, ale zostáva v srdciach 
svojich blízkych. Dňa 3. decembra ulynulo 5 ro-
kov, odkedy nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec a pradedko Miroslav Donoval. S láskou 
spomínajú mama, manželka Magdaléna, štyri 
deti, osem vnúčat a jedno pravnúča. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku.

Štefan Čelko
S bolesťou v srdci a tichu spomienok si 6.                          
ja nuára pripomíname 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko                                            
Štefan Čelko. Za tichú spomienku ďakujeme 
všetkým, ktorí na neho nezabudli. S láskou                                                                          
a úctou manželka, deti a ostatná rodina.

Miroslav Kubaščík
Ďakujeme celej rodine, priateľom, známym, 
kamarátom, kolačanským hasičom a všetkým 
susedom za kvetinové dary a prejavy sústras-
ti pri rozlúčke s našim tatom Miroslavom                                 
Kubaščíkom. Dcéry Zuzana a Aďa s rodinami.

Ján Ďuriš
Dňa 1. januára uplynie 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a pra-
dedko Ján Ďuriš. S láskou spomíname.

Používanie zábavnej pyrotechniky

Zmena parkovania na chodníku
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Mestská polícia informuje

S účinnosťou od 01.12.2019 sa zákonom č. 393/2019 Z. z., kto-
rým sa mení a dopĺňa zákon č.  8/2009 Z. z. o cestnej premávke                             
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony upra-
vili povinnosti vodičov pri parkovaní na chodníku tak, že par-
kovať na chodníku možno len na takom mieste, kde nebu-
de dochádzať k jazde po chodníku, ale pôjde skutočne len                      
o zaparkovanie na chodníku, ktorý je primknutý (susedí)                                                                                                                                         
s cestou. Je to z dôvodu posilnenia ochrany najzraniteľnejšie-
ho účastníka cestnej premávky na chodníku, ktorý je budovaný                  
a určený práve pre chodca (kde sa voľne pohybujú, hrajú deti).

Vzhľadom na opakované porušenia dodržiavania zákazu použí-
vania zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách mes-
ta Nová Dubnica v tomto období, mestská polícia upozorňuje 
občanov a návštevníkov mesta Nová Dubnica, že používanie 
zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách kate-
górie F2, F3, P1 a T1, s výnimkou 31. decembra 2019 od 20.00 
hod. do 1. januára 2020 do 03.00 hod. je priestupkom proti 
verejnému poriadku v zmysle zákona SNR č. 372/1990 Zb. o 
priestupkoch v znení neskorších predpisov ako aj v zmysle VZN 
č. 3/2018 o používaní zábavnej pyrotechniky na území mesta 
Nová Dubnica. 
Uvedeného priestupku sa dopustí ten, kto sám alebo spoločne 
s inými použije zábavnú pyrotechniku na verejných priestran-
stvách mesta. Kontrolu nad dodržiavaním VZN č. 3/2018 o po-
užívaní zábavnej pyrotechniky na území mesta Nová Dubnica 
vykonáva Mestská polícia v Novej Dubnici. 
Tomu, kto sa dopustí vyššie uvedeného priestupku, je mož-
né uložiť pokutu vo výške 33 €.

Spomienky a poďakovania

Boží šramot and The Gospel Family sa tešia na tradičné 
TROJKRÁĽOVÉ KONCERTY, ktoré sa však budú konať 

v Kultúrnom dome v Dubnici nad Váhom

v dňoch 11., 12., 17., 18. a 19. januára 2020 o 18.00 hod.

Predpredaj vstupeniek
od  pondelka 25. 11. 2019 od 14.00 hod.

vo výdajných miestach oddelenia kultúry
MsÚ Dubnica nad Váhom

alebo online www.kultura.dubnica.eu

Trojkráľové koncerty

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

nasledujúcich zamestnancov:

Údržbára technológie bazénového 
systému a areálu prevádzky

letného kúpaliska
Vzdelanie: úplné stredoškolské, prax je výhodou, 

zručnosť a samostatné riešenie technických problémov 
je výhodou. / Druh práce: dohoda o pracovnej činnosti 

prípadne pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou 
dobou 1 mesiac / Nástup možný od 1. 4. 2020 /

Brutto mzda: 900 Eur/mesiac.

Administratívnu pracovníčku
Vzdelanie: minimálne stredoškolské (obchodná 

akadémia, stredná odborná škola) / Prax v odbore                   
1 rok / Druh práce: pracovný pomer na dobu neurčitú 

so skúšobnou dobou 3 mesiace / Nástup možný                                 
od 1. 2. 2020 / Brutto mzda: 750 Eur/mesiac.

Životopisy posielajte na ndcainvest@gmail.com

Hladáme pracovníkov
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

V čase, keď záujem o šport 
stále klesá, sa nám podarilo 
do novej sezóny prihlásiť 3 
družstvá. 

V jesennej časti sa nám da-
rilo a dosahovali sme výborné 
výsledky. Mužstvo mužov hrá 
7. ligu a skončilo na 2. mieste. 
Starší žiaci v 4. lige obsadili 
3. miesto a rovnako na treťom 
mieste skončili aj mladší žiaci.

Práca s mládežou je na dob-
rej úrovni a naši hráči sú pra-
videlne zaraďovaní do okres-
ných výberov. To sa nám darí 
aj vďaka fi nančnej pomoci 

mesta Nová Dubnica. Z mest-
ského rozpočtu sme v tomto 
roku vybudovali na ihrisku 
závlahový systém a navŕtali 
studňu.

Ďakujem za celoročnú pod-
poru aj našim sponzorom, 
trénerom a hráčom a všetkým, 
ktorí pomáhali pri činnosti 
klubu.

Prajem krásne Vianoce                     
a teším sa na vás v novom 
roku 2020.

Jaroslav Tlapák

predseda TJ Kolačín

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 23. novembra , kde  mal 
svoje zastúpenie aj KST Kola-
čín. 

Z rúk predsedu Regionálnej 
rady KST Trenčín si ocenenie 
za aktívnu prácu v prospech 
klubu prevzali Pavol a Zuzana 

Fančovičovci a za turistický 
oddiel mládeže bol ocenený 
Tobias Budiač, ktorý pravidel-
ne reprezentuje KST Kolačín 
na krajských i celosloven-
ských majstrovstvách v turis-
ticko-orientačnom behu.

Ocenenie za neho prevzal 

predseda klubu Michal Hál. 
My im  i všetkým ostatným 
aktívnym členom ďakujeme 
za spoluprácu a tešíme sa na 
novú turistickú sezónu.

Soňa Kačíková

V sobotu 7. decembra sa                    
v Športovej hale pri ZŠ na 
Ulici Janka Kráľa v Novej 
Dubnici uskutočnil tradič-
ný Mikulášsky futbalový  
turnaj starších žiakov U 15                              
a mladších. 

O víťaznú trofej malo bojo-
valo šesť tímov, pre chorobu 
sa mužstvo žiakov z Bolešo-

va štyri dni pred začiatkom 
ospravedlnilo, že nepríde                  
a pri zahájení sme zistili, že 
budú len štyri mužstvá,  na-
koľko mužstvo žiakov z Ilavy 
nepricestovalo. Z uvedeného 
dôvodu sme museli zmeniť 
aj pravidlá turnaja a rozpisy 
zápasov a zúčastnené muž-
stvá: Nová Dubnica, Dubnica 
nad Váhom, Lednické Rovne                      

a Horné Sŕnie odohrali zápasy 
dvojkolovo a každý s každým. 

Tešilo nás, že napriek tomu, 
že sa zúčastnili turnaja len šty-
ri mužstvá, všetkých dvanásť 
zápasov sa odohralo v duchu 
fair play a tímy súťažili a bojo-
vali až do konca. Od začiatku 
ostatných výkonmi prevyšo-
valo mužstvo žiakov z Dubni-
ce nad Váhom, ktoré skončilo 
na 1. mieste bez prehry. Až do 
záverečných zápasov o druhé                                                                           
a tretie miesto súperili muž-
stvá z Lednických Rovní a Hor-
ného Sŕnia. V predposlednom 
zápase Nová Dubncia vyhra-
la nad Lednickým Rovňiam                                                                      
a tým zabezpečila umiest-
nenie Lednických Rovní na 
3. mieste. Žiačikovia Novej 
Dubnice začali bojovať a dávať 
góly až v závere turnaja.

Výsledky: L. Rovne - H. Sŕ-
nie 1:0; N. Dubnica - Dubnica 
0:7; L. Rovne - Dubnica 0:2; N. 
Dubnica - H. Sŕnie 0:0; L. Rov-
ne - N. Dubnica 5:0; Dubnica 
- H. Sŕnie 3:0; L. Rovne - H. Sŕ-
nie 0:1; N. Dubnica - Dubnica 

0:4; L. Rovne - Dubnica 0:4; N. 
Dubnica - H. Sŕnie 1:2; L. Rov-
ne - N. Dubnica 0:1; Dubnica - 
H. Sŕnie 2:1.

Umiestnenie: 1. miesto  
DUBNICA 12 bodov (skóre 
20:1), 2. miesto HORNÉ SŔNIE 
7 bodov (skóre 4:7); 3. miesto 
LEDNICKÉ ROVNE; 4. miesto 
NOVÁ DUBNICA 4 body(skóre 
2:18).

Víťazov po turnaji ocenil 
predseda športovej komisie 
Vincent Bezdeda. Najlepší 
hráč bol Dominik Švec z FK 
Novej Dubnice, za najlepšie-
ho brankára vyhlásili Jakuba 
Hořeticu z Lednických Rovní 
a najlepším strelcom sa stal 
Timur Šimko z Dubnice nad 
Váhom. Výnimočné ocenenie 
talent turnaja získal Dominik 
Švec z Novej Dubnice.

Ďakujem rodičom, trénero-
vi, mestu a tiež mladým roz-
hodcom za pomoc počas orga-
nizovania turnaja.

Andrea Vaská
predseda FK Nová Dubnica

MKST Nová Dubnica, v spolupráci s MsÚ Nová Dubnica, usporiada vo štvrtok 26. 12. 2019 o 15.00 hod. v stolnotenisovej herni 
Domu športu (Ul. P.O.Hviezdoslava 14/2) už XXI. ročník tradičného Vianočného stolnotenisového turnaja neregistrovaných hráčov 
(občanov Novej Dubnice). Podmienkou účasti je športová obuv do haly (biela podrážka) a vlastná stolnotenisová raketa.
Organizátori turnaja sa tešia na vašu účasť ! Kontakt: stefan.prekop3@gmail.com

Mestský klub stolného teni-
su za spolupráce Oddelenia 
kultúry a športu MsÚ zorga-
nizoval aj v tomto roku Mi-
kulášsky turnaj pre školskú 
mládež mesta.

Šestnásť účastníkov bolo 
rozlosovaných do skupín a po 
ich odohratí boli hráči rozde-
lení podľa výkonnosti aj do sú-
ťaže útechy. Uspokojením bolo 
sledovať nadšenie a bojovnosť 
všetkých.

Dôkazom toho, že v pekle 
všetko vedia, bolo, že práve 
po skončení fi nálového duelu 
sa vo dverách objavil „načer-
tený“ čert s láskavým Mikulá-
šom. Na oboch dohliadal milý 

anjel. 
Keďže niesli plný kôš balíč-

kov, boli privítaní veľký jaso-
tom. Po čertových otázkach 
nasledovalo „okienko“ poézie 
rôzneho druhu. Iní predviedli 
aj čosi zo svojho umenia za 
stolom. Naprázdno neobišiel 
nikto. Víťazov ocenili  pod do-
hľadom čerta a Mikuláša.

Pri rozlúčke si spolu „čapli“ 
na znak stretnutia o rok. 
Výsledky turnaja: Hlavná sú-
ťaž - 1. Prachár Nicolas / 2. Ga-
baj Noel / 3. Masár  Vladimír.
Súťaž Útechy: 1. Vyhňár Filip /  
2. Blščáková Nina / 3. Zeliska 
Jakub.

Milan Ondřejíček

Kolačínsky futbal po 
jesennej časti úspešný

Vyhodnotenie najaktívnejších na Inovci

Mikulášsky futbalový turnaj žiakov

Stolnotenisový turnaj neregistrovaných hráčov

Stolnotenisová mikulášska atmosféra  

Ocenení hráči: (zľava) Dominik Švec, Timur Šimko, Jakub 
Hořetica. (Foto: A. Vaská)


