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PRÍCHOD MIKULÁŠA NA KOČI

Veselé Vianoce
a šťastný Nový rok

Mikuláš s anjelmi prišiel medzi deti na koči ťahanom dvomi krásnymi koňmi 4. decembra podvečer. S pomocou všetkých detí rozsvietil 
stromček, naučil ich mikulášsku pesničku a rozdal veľa darčekov. Niektorým deťom sa darček na námestí neušiel, ale Mikuláš sľúbil, že 
každé z detí si večer nájde darček doma v čistej čižmičke. (foto: Peter Jelínek)

Milí Novodubničania, 

priblížil sa vianočný čas, kedy napriek všetkým 
povinnostiam končiaceho sa roka, dokážeme spo-
maliť, zastaviť sa, nadýchnuť vianočných vôní, mra-
zivého vzduchu, vypočuť si deti spievajúce koledy, 
stretnúť sa s priateľmi. Na Vianoce slávime naro-
denie Ježiša Krista, ktorý nás učí, že láska je naj-                                                      
viac. Preto vianočné sviatky prežime v kruhu rodiny,                                                               
priateľov a ľudí, ktorí sú našim srdciam najbližší. 
Lebo práve oni si počas týchto dní zaslúžia našu 
pozornosť, lásku a milé slovo, ktoré často znamená 
viac ako akýkoľvek dar.

Preto na záver vám prajem šťastné a požehnané 
vianočné sviatky, plné rodinnej pohody a do nového 
roka 2023 veľa zdravia, šťastia a úspechov.

Peter Marušinec, primátor mesta
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MESTSKÝ ÚRAD HĽADÁ NOVÚ 
POSILU NA ODDELENIE VÝSTAVBY

MESTSKÝ ÚRAD HĽADÁ 
PRACOVNÍKA NA ÚDRŽBU, 
STAROSTLIVOSŤ A BEŽNÚ 
OPRAVU MESTSKÉHO MAJETKU                                              
A MAJETKU MESTOM ZRIADENÝCH 
ORGANIZÁCIÍ A SPOLOČNOSTÍ

KORČULE, SÁNKY, LYŽE A VEĽA 
ČISTÉHO BIELUČKÉHO SNEHU

Aj také boli zimné radovánky v Novej Dubnici pred päťdesiatimi rokmi. Keď napadol v Novej Dubnici sneh, snáď každé dieťa si zobralo 
lyže alebo sánky a vyrazilo na kopec pod Dubovcom či na svah smerom na Kolačín. Sánkovalo a lyžovalo sa pokiaľ bolo vidieť, domov sa 
deti vracali väčšinou za tmy s premrznutými rukami a nohami, ale šťastné.

V roku 1960 sa  nadšencom lyžovania Jindřichovi Jurekovi a Ottovi Uherovi podarilo navrhnúť a v ZVS vyrobiť konštrukciu na 300 m dlhý 
lyžiarsky vlek, ktorý osadili v oblasti Púčková – Slimáková. Nadšencom lyžovania slúžil až do roku 1970. Korčuľovať sa chodilo na klzisko 
v amfi teátri a na jazerá – štrkovisko pri cukrovare v Trenčianskej Teplej. Prírodné klzisko bolo aj pri Kolačanskom potoku -  dnes v oblasti 
Hliny. Korčuľovalo sa aj medzi bytovkami a panelákmi. Keď večer začalo mrznúť, z hydrantov sa  natiahla hadica a polievali sa rovné plo-
chy všade, kde sa dalo. Na druhý deň už proti sebe na ľad nastupovali hokejové tímy chlapcov. A samozrejme,  deti si stavali snehuliakov 
a snehové bunkre. Zimu v Novej Dubnici si naše babky a dedkovia jednoducho užívali.

Eva Kebísková

Mesto Nová Dubnica prijme do pracovného po-
meru referenta na oddelenie výstavby, územného 
plánovania a dopravy. Na uvedenú prácu požaduje-
me  úplné stredoškolské vzdelanie, prax je výhodou. 
Pracovný pomer na dobu určitú so skúšobnou dobou 
3 mesiace, možnosť prehodnotenia doby neurčitej. 
Nástup možný od 01.01.2023. Brutto mzda v zmysle 
zákona č.  553/2003 o odmeňovaní zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme.

Pracovnou náplňou by bolo hlavne vedenie územ-
ného konania a vydávanie územných rozhodnutí, sta-
vebného konania a vydávanie stavebných povolení na 
stavby a ich zmeny a zmeny stavieb pred ich dokonče-
ním, kolaudačného konania a vydávanie kolaudačných 
rozhodnutí na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povole-
nie, povoľovanie zmeny v užívaní stavby, nariaďovanie 
údržby stavieb, nevyhnutné úpravy a zabezpečovacie 
práce na stavbe alebo pozemku, povoľuje resp. nariaďu-
je odstránenie stavieb, terénnych úprav a zariadení, pri-
jímanie ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav               
a udržiavacích prác , vyvlastňovacie konanie a vydá-
vanie rozhodnutia o vyvlastnení pozemkov, vydáva-
nie záväzných stanovísk k investičnej činnosti v meste                                                                                                                       
v zmysle zákona o obecnom zriadení v rámci iných špe-
ciálnych úradov a práca s písomnosťami v programe 
EDIS, IS CORA, ostatné činnosti budú opísané priamo              
v pracovnej náplni. 

Životopisy posielajte na adresu msu@novadubni-
ca.sk s predmetom správy „referent oddelenia vý-
stavby“ najneskôr do 29.12.2022.

Mesto Nová Dubnica prijme do pracovného po-
meru pracovníka, ktorý by mal na starosti údržbu 
a bežné opravy na mestskom majetku. Na uvedenú 
prácu požadujeme základné vzdelanie, prípadne 
stredoškolské, prax je výhodou. Pracovný pomer na 
dobu určitú so skúšobnou dobou 3 mesiace, možno-
sť prehodnotenia doby neurčitej. Nástup možný od 
01.02.2023. Brutto mzda v zmysle zákona č.  553/2003 
o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo 
verejnom záujme.

Pracovnou náplňou by bolo hlavne, zabezpečenie                                                                     
a starostlivosť o drobnú, strednú údržbu a revízií v ob-
jektoch Mesta Nová Dubnica, evidencia, zabezpečenie 
a sledovanie potreby výmeny vodomerov na studenú                                                                                 
a teplú  vodu po ukončení ich platnosti overenia, zabez-
pečovanie správy majetku, zabezpečovanie bežnej údrž-
by spoločných častí a zariadení, zabezpečovanie a reali-
zácia kontaktov, zmluvných vzťahov a zmeny odberných 
miest s dodávateľmi energií a služieb, čistenie, postrek, 
údržba terás a čistenie zvodov terás, zabezpečenie čis-
tenia strešných a kanálových vpustí na budovách, za-
bezpečenie štvrťročných odpisov energií na objektoch, 
zabezpečenie čistenia a funkčnosti fontán a ostatné 
činnosti, ktoré budú opísané priamo v pracovnej náplni. 

Životopisy posielajte na adresu msu@novadubni-
ca.sk s predmetom správy „pracovník starostlivosti 
o mestský majetok“ najneskôr do 05.01.2023.

PONUKA PRÁCE

Trenčiansky samosprávny kraj sa pri 
výkone samosprávy stará o všestranný 
rozvoj svojho územia a o potreby svojich 
obyvateľov. Preto sa zapojil do aktuálnej 
výzvy a stal sa úspešným žiadateľom               
o nenávratný fi nančný príspevok. Po-
kračovať v čítaní by mali najmä seniori či 
zdravotne znevýhodnení ľudia, ktorí žijú 
sami a samozrejme, ich rodinní prísluš-
níci, ktorí im chcú zabezpečiť potrebný 
pocit bezpečia.

Predmetom projektu je zabezpečenie 
služby monitorovania a signalizácie po-

treby pomoci, ktorá bude realizovaná 
prostredníctvom bezplatne poskytnutého 
elektronického nástroja IDA. Využitie tejto 
služby umožní znížiť zdravotné, sociálne 
a bezpečnostné riziká u seniorov a zdra-
votne postihnutých ľudí, prinesie predĺ-
ženie samostatného a nezávislého života 
v prirodzenom domácom prostredí, príp. 
umožní predchádzať nástupu občana do 
pobytového zariadenia sociálnych služieb. 
Elektronický systém bude bezplatne k dis-
pozícii mestám, obciam a poskytovateľom 
sociálnych služieb v Trenčianskom kraji. Po 
skončení projektu bude TSK v dobe udrža-
teľnosti  zabezpečovať prevádzku systému   
z vlastných zdrojov.

Sociálna služba - monitorovanie a sig-
nalizácia potreby pomoci prevádzkovaná 
Trenčianskym samosprávnym krajom bude 
poskytovaná prostredníctvom elektronic-
kého systému IDA – Inteligentná Domáca 
Asistentka.

Systém IDA bude doslova „šitý na mieru“ 
prijímateľovi. V prípade vzniku rizikovej si-
tuácie systém IDA sám vyšle signál o mož-
nom probléme blízkej osobe, ktorú si určí 
prijímateľ sám ako dohliadajúcu osobu. Do-
hliadajúca osoba preverí situáciu spätným 
zavolaním a v prípade potreby zabezpečí 
privolanie pomoci. Dohliadajúcou osobou 

môže byť blízka osoba, ako napríklad rodin-
ný príslušník, sused, rodinný známy a pod..

IDA je založená na nepretržitom moni-
torovaní domácich priestorov prijímateľa 
pomocou relevantných senzorov, ako aj mo-
nitorovaní jeho pohybu mimo domácnosti. 
Zaznamenané signály budú spracované          
a za pomoci rôznych algoritmov vyhodno-
cované, čo umožní systému identifi kovať 
vznik neštandardnej situácie vyžadujúcej 
potrebnú pomoc. Systém na rizikovú situá-
ciu následne upovedomí  dohliadajúcu oso-
bu zaslaním krátkej písomnej správy.

Pri poskytovaní sociálnej služby je v do-
mácnosti prijímateľa nainštalovaný elektro-
nický systém IDA, pozostávajúci zo senzo-
rov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla 
a trackera. Systém IDA funguje bez kamier  
a mikrofónov, nesleduje a nenarúša súkro-
mie prijímateľa.

Zapožičanie monitorovacej sady IDA, jej 
inštalácia a nastavenie v domácnosti klien-
ta a prípadné servisné služby sú bezplatné.
V prípade, že je pre vás táto ponuka zaují-
mavá a chcete sa dozvedieť viac, navštívte 
Mestský úrad Nová Dubnica, oddelenie so-
ciálnych vecí a školstva. 

Mgr. Zuzana Vanková

IDA - DOMÁCA ASISTENTKA
POŽIADAJTE SI O INTELIGENTNÚ DOMÁCU ASISTENTKU IDA - SYSTÉM SIGNALIZÁCIE 
POMOCI PRE SENIOROV ČI ZDRAVOTNE ZNEVÝHODNENÝCH

Sánkovačka nad Novou Dubnicou. (foto: p. Hasidlová)

Klzisko na ploche letného amfi teátra. (foto: ???)

Lyžovačka na Ulici SNP. (foto: archív mesta)

Sánkovalo sa úplne všade. (foto: archív mesta)
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JE PREČO OSLAVOVAŤ

SADÍME, SADÍME

Školský rok 2022/2023 je pre Súkromnú 
základnú školu v Novej Dubnici dôleži-
tým rokom. Súkromná základná škola 
totiž oslavuje 20 rokov od začiatku pô-
sobenia. Toto jubileum bude škola sláviť 
spolu s verejnosťou v jarných mesiacoch 
roku 2023. Ale pripomínať sa nebude len 
výročie, ale aj úspechy školy, ktorá do 
Novej Dubnice priniesla iný spôsob vý-
učby a prístupu nielen k edukatívnemu 
procesu, ale aj k deťom a k rodičom. Až 
čas ukazuje, že riaditeľka a zakladateľka 
školy Jana Kramárová mala so svojimi 
priateľmi pred 20. rokmi dobrú víziu. 
Dokazujú to aj úspechy tejto školy za po-
sledný rok. 

Žiaci zo Súkromnej základnej školy               
v Novej Dubnici sa každoročne umiestňujú 
na prvých priečkach v celosvetovej súťa-
ži Mladí reportéri pre životné prostredie. 
Minulý školský rok urobila učiteľom veľkú 
radosť aj žiačka 7. triedy Veronika Hajnalo-
vá, ktorá obsadila prvé miesto v rámci ce-
loslovenského kola v anglickej olympiáde. 
Ide naozaj o mimoriadny úspech, na ktorý 
je škola hrdá. Prvé miesto škola obsadila aj 
v rámci okresného kola, a to vďaka Radke 
Lamačkovej. Súkromná základná škola sa 
už od svojho vzniku venuje aj výučbe ša-
chu, ktorý rozvíja detskú logiku. A práve 
v šachových súťažiach dosahujú žiaci vý-
borné výsledky. Predovšetkým žiačka Mar-
tina Šošovičková sa stala vicemajsterkou 
na majstrovstvách Slovenska v šachu a na 
majstrovstvách Európy dosiahla 7. miesto 
v rapid šachu. V Súkromnej základnej ško-
le dobre žiakov pripravujú aj na vedecké 

odbory. Dôkazom je aj prvé miesto na Slo-
vensku pre tím mladých vedcov zo šiestej 
triedy v súťaži LEONARDO 2022. Žiaci sa zú-
častnili aj medzinárodného kola v českom 
Nymburku, kde získali vo svojej kategórii 7. 
miesto. Za úspechmi mladých vedcov stojí 
predovšetkým učiteľka Janka Šošovičková, 
ktorá bola v roku 2022 nominovaná do TOP 
10 najlepších učiteľov Slovenska v prestíž-
nej súťaži Učiteľ Slovenska. V TOP 30 tejto 
súťaži sa ocitla ďalšia skvelá učiteľka zo 
Súkromnej základnej školy – Zuzana Pak-
si. Mať dve učiteľky z jednej školy v jednom 
roku nominované v tejto svetovej súťaži je 
veľkým úspechom. 

Súkromná základná škola sa zároveň 
vďaka svoju ekologickému prístupu stala 
jednou z 10 inšpiratívnych Zelených škôl 
na Slovensku. V roku 2022 v projekte Voda 
pre našu budúcnosť žiaci objavovali svo-
je možnosti ovplyvňovania klimatických                           
zmien v oblasti zadržiavania vody v prírode. 
Na ich popud má škola sudy na dažďovú 
vodu a zelenú strechu s rozchodníkmi na 
príručnom sklade. Taktiež v tomto roku ško-
la spolupracovala s Trnavskou univerzitou 
na projekte Charakterové vzdelávanie, kde 
sa ocitla v kolektíve najlepších slovenských 
škôl. Čo stojí za úspechmi? Škola rozvíja                 
u detí cnosti. Jedna z nich - participácia- 
ochota podieľať sa aktívne na skutočnom 
živote, výrazne prispieva k rozvoju ich ini-
ciatívy. Deti pôsobia vo všetkom, čo robíme 
v aktívnych roliach ako vedúci, partner, asi-
stent a pod., nielen ako účastník, či pozoro-
vateľ. Môžu spolurozhodovať o aktivitách, 
ktorým by sme sa mali venovať. Kolégium 
Zelenej školy, ale aj parlament výrazne 
obohacujú život školy. Na medzinárodnom 
poli bola tento rok škola aktívna v projekte 
VORTOJ, kde spolupracujeme s krajinami 
ako Francúzsko a Holandsko na tom, aby 
žiaci využívali počítačové hry na rozvoj ja-
zykov a v projekte VOLUNTEEN, kde sa žia-
ci oboznamujú s dobrovoľníctvom spolu so 
Slovincami a Poliakmi. 

Rok 2022 priniesol škole veľa radosti                                           
a zmien, nakoľko sa rozrastá a rekonštruu-
je. Po úpravách bude budova vyzerať repre-
zentatívnejšie a predovšetkým bude posky-
tovať viac možností pre učiteľov a žiakov, 
na ktorých je hrdá. Veríme, že aj ďalšie roky 
budú pre školu úspešné.

Text a foto: Jana Kramárová

Počas decembra sa uskutočnila  výsadba stro-
mov a krov v meste. Na základe verejného 
obstarávania, záhradnícke práce aj dodávku 
rastlinného materiálu realizovala spoločnosť 
Pekná záhrada s.r.o. Bolešov. 

Vysadili sa stromy, ozdobné kry a trávy pri no-
vopostavenej časti Domova sociálnych služieb, pri 
Kultúrnej besede, pozdĺž chodníka k súkromnej 
škole,  na detskom ihrisku v Pribinových sadoch, 
doplnila sa javorová alej na Ulici P. O. Hviezdo-
slava, vysadila sa časť aleje na Dubovej ulici na 
Dlhých Dieloch. Stromy a kry sa vysádzali aj v lo-
kalitách, kde výsadbu požadovali obyvatelia (SNP 
70, Komenského sady 54) či tam, kde sa snažíme 
vytvoriť tieň v okolí kompostérov.

Novými obyvateľmi mesta sa tak stalo  68 stro-

mov – prevažne listnatých, a takmer 400 krov.  
Veríme, že sa všetkým bude dobre dariť a že ich 
horúce leto nezaskočí. Samozrejme, zalieva-
nie drevín zabezpečíme. Na Mierovom námestí 
sme vysadili „bejby“ vianočný stromček – jedľu                                
srienistú, ktorá by sa časom (teda skôr po rokoch) 
mala stať vianočným stromčekom, aby nebolo 
treba každoročne zabezpečovať vhodný ihličnatý 
strom pre účely vianočných sviatkov. Zatiaľ si to 
bude len nacvičovať vedľa veľkého stromu. Finan-
covanie výsadby stromov a krov vo výške 20.000 
€ sa zabezpečovalo z fi nančnej náhrady uloženej 
v povolení na výrub stromov pre spoločnosť REA-
LITKA 4U s.r.o. 

Katarína Bašná

HARMONOGRAM ODVOZU ODPADU PRE ROK 2023

Vrecia s triedeným odpadom (každú zložku treba triediť do vreca zvlášť, nemiešame papier 
s plastmi a pod!) vykladáme vždy ráno v deň vývozu do 6.30 hod pred dom na verejné prie-
stranstvo tak, aby nebránili cestnej premávke. Vrecia zaviažme, aby sa ich obsah nevysýpal 
pri manipulácii a odvoze. Namiesto nich dostanete rovnaký počet prázdnych vriec. V prí-
pade, ak  vám vrecia budú odcudzené, alebo vám budú chýbať, kontaktujte oddelenie ŽP. 
Ak bude vo vreci prímes zmesového či iného nevhodného odpadu, nebude vám vyvezené.

V Novej Dubnici triedime odpad, cieľom je znížiť množstvo odpadu, ktorý sa vozí na skládku. 
Okrem ekologických dôvodov má triedenie a recyklácia odpadu aj ekonomický dôvod, pretože              
každoročne narastá poplatok na skládkach odpadov. Pre obyvateľov rodinných domov predkladá-
me malý manuál nakladania s odpadmi, aby vedeli, „kam s čím“.

TRIEDENÝ VRECOVÝ ZBER - triedime plasty, papier, kovy, 
tetrapaky a sklo (je možné vyložiť aj vrecia so šatstvom či fľaše

s použitým jedlým olejom), odvoz je raz mesačne, a to:

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice

17.1. / 14.2. / 14.3. / 
25.4. / 23.5. / 20.6. / 18.7. 

/ 15.8. / 12.9. / 10.10. / 
7.11. / 5.12.

utorok

Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, 
Farská, Pod Húštikom, Družobná, Medové 

lúky všetky ulice, Kukučínova, Gagarinova, 
Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodo-
va, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, 

Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej

19.1. / 16.2. / 16.3./
27.4. / 25.5. / 22.6. /
20.7. / 17.8. / 14.9. /
12.10. / 9.11. / 7.12. 

štvrtok

Okružná, Sládkovičova, Krátka, Puškino-
va, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudo-
va, M. Benku, B. Němcovej, Strážovská,                                
Pod Bôrikom + všetky ulice na Dlhých           

Dieloch: Lipová, Slnečná, Javorová,               
Dubová, Dlhé Diely

RODINNÉ DOMY IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY,
MEDOVÉ LÚKY A KOLAČÍN - TRIEDENÝ VRECOVÝ ZBER

Pozor, zmesový odpad je zvyškový odpad po vytriedení všetkých triedených
zložiek odpadu a nie odpad, ktorý sa nám nechcelo triediť!

Vývoz od rodinných domov sa vykonáva 2x mesačne,
a to každý PÁRNY štvrtok - t. j. v 2., 4., 6. týždni atď,

(cez sviatky vývoz posilnený aj 4.1., 13.4. a 21.12.2023).

Odpadové nádoby je treba vyložiť  zo svojho pozemku na prístupné miesto.
Ak bude v nádobe odpad zo záhrady – tráva, lístie, burina, jablká a pod.,

alebo stavebný odpad, nádoba nebude vyvezená!

RODINNÉ DOMY IBV MIKLOVKY, DLHÉ DIELY, MEDOVÉ LÚKY
A KOLAČÍN - ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

Finalisti Učiteľ Slovenska 2021 (medzi nimi aj Novodubničanka Janka Šošovičková - druhý 
rad, prvá sprava).

Úspešná riešiteľka anglickej olympiády 
Veronika Hajnalová (v strede).
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Adventné nedele sú možno tým správnym časom na stretnutia so svojimi blízkymi, známymi, napríklad i na Mierovom námestí v Novej 
Dubnici. Mnohí tak už urobili 27. novembra, kedy návštevníkov privítal primátor mesta Peter Marušinec a spolu s predsedníčkou Jednoty 
dôchodcov Slovenska Alžbetou Kopačkovou zapálil 1. adventnú sviecu. Spoločne potom popriali všetkým, aby adventné obdobie prežili              
s láskou a v pokoji so svojimi najbližšími. Krásnu vianočnú atmosféru umocnili žiaci ZŠ na Ul. Janka Kráľa svojim adventným programom.

Novodubnickí Mladí reprortéri pre životné prostredie robia dobré meno nielen nášmu mestu, ale aj Slovensku. Pravidelne získavajú tie 
najvyššie ocenenia v medzinárodných súťažiach a preto bolo pre naše mesto cťou, že prijali pozvanie a zapálili 4. decembra 2. adventnú 
sviečku. V kultúrnom programe vystúpili žiaci Súkromnej ZŠ a Spojenej školy sv. J. Bosca.

STRETNUTIE
S MIKULÁŠOM
V ZO JDS

VIANOČNÉ OBDOBIE ZAČALO ZAPÁLENÍM
PRVEJ ADVENTNEJ SVIECE

ZAPÁLENIE DRUHEJ ADVENTNEJ SVIECE

Dňa 5. decembra navštívil seniorov v ZO JDS tak, ako                
v minulých rokoch, Mikuláš s čertom, tentoraz bez                   
anjela. Kultúrna beseda sa rýchlo zaplnila do posled-
ného miesta, sálou sa vznášala vôňa čerstvo uvareného 
vína. Prítomných privítala predsedníčka Alžbeta Kopač-
ková,  po nej sa ujala slova Soňa Kršková, ktorá prítom-
ným porozprávala o tom, ako tento sviatok slávia v iných 
krajinách. Na záver zarecitovala veselé verše o Mikulá-
šovi. Napokon už prítomní očakávali príchod vzácnej 
návštevy. Mikuláš s čertom nerozdali len balíčky so slad-
kosťami, ale aj kúsky uhlia. Vraj, aby bolo čím kúriť. Pre 
potešenie našich tanečníčok spustil náš hudobník Tono 
Ježo rezké melódie na spríjemnenie večera. 

Soňa Kršková

MIKULÁŠ PRIŠIEL
V SPRIEVODE 
MAJÁKOV

V prvom rade chceme povedať, že Mikuláš je v poriad-
ku a budúcoročné rozdávanie balíčkov sladkostí nie je 
ohrozené. Nikto teda nebude budúci rok ukrátený o ra-
dosť podobnú tej, ktoré zažívali deti 5. decembra v Kola-
číne. Majáky len vizuálne dopomáhali zvukom zvončeka 
signalizujúceho príchod Mikuláša.
O vizuálny zážitok sa postarali aj sane ťahané hasičským 
autom. Predsa sme hasiči a s plnými balíkmi sladkostí              
a ovocia treba sem-tam i Mikulášovi vypomôcť. 
Vrece so sladkosťami bolo veľké, a keďže vieme, že                                            
v našej obci bolo rozdaných 150 balíčkov a pritom z vre-
ca neubudlo, veríme, že sa radosti dostalo vo všetkých 
domov po celom Slovensku. Do vreca prispeli aj naši 
sponzori Kaufl and SR - distribučné centrum, Marián 
Juhász, Ján Ihriský, Richard Dubnička, manželia Šelin-
govci, Lukáš Polakovič, Dušan Milošev, Michal Cyprián, 
Rastislav Böhm, Peter Líška, manželia Mikušovci a Peter 
Porubčan. Ďakujeme za ich príspevok do vreciek malých 
radostí pre naše deti. Za náš zbor si Mikuláš ako pomoc-
níkov zvolil Martinu Lehockú, Andreu Škadrovú, Gabi-
ku Mikušovú a Kristínu Račkovú. Radi by sme si užili 
prítomnosť Mikuláša celý advent, žiaľ, dobré momenty 
netrvajú večne. Pre časovú tieseň sme Mikulášovi odpar-
kovali sane pred kultúrnym domom a rozlúčili sa s ním 
s prosbou, aby našu obec navštívil opäť. Veríme, že mu 
miestne deti svojím spevom vliali radosť do srdca a našu 
prosbu neodmietne. 

Dušan Kačík
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Aj v tretiu adventnú nedeľu sme sa stretli na Mierovom námestí. Moderátor Lukáš Cucík „vyspovedal“ 
hosťa Vincenta Bezdedu - zaslúžilého dlhoročného športovca, futbalistu i mestského poslanca. Deti                        
a učitelia zo ZUŠ Štefana Baláža zahrali a zaspievali niekoľko vianočných kolied, Centrum voľného času 
nás rozhýbalo a roztancovalo veselými vianočnými melódiami. Námestie voňalo punčom a napriek zime 
nám bolo spolu dobre.

Za profesionálne fotografi e zo všetkých vianočných akcií ďakujeme Petrovi Jelínkovi. 

ZAPÁLENIE TRETEJ ADVENTNEJ SVIECE

MIKULÁŠ
V MESTSKEJ 
KNIŽNICI

Bolo 6. decembra, v kalendári meno Mikuláš a Via-
noce predo dvermi. Mestská knižnica a jej pracovníci                            
v Novej Dubnici sa pripravovali na vzácnu návštevu                       
a v predvianočnom duchu privítali deti a Mikuláša. Po-
čas čítania, maľovania a výmeny kníh  návšteva dorazila 
a na tvárach detí sa zjavilo prekvapenie, že aj do knižni-
ce ich prišiel pozrieť Mikuláš. To bolo básničiek, pesni-
čiek, recitovania nielen o Mikulášovi, ale aj o čertovi. Za 
ich recitáciu a spev boli sladko odmenené z čarovného 
košíka so sladkosťami, ktorý nosí Mikuláš vždy so se-
bou. Uhlíky sa dnes nerozdávali, lebo do knižnice prišli 
len poslušné deti, čo radi čítajú. Pracovníci knižnice im 
pripravili vianočné a zimné rozprávky rôzneho druhu. 
Príďte aj vy do knižnice, ešte tu niečo na vás čaká. 

Text a foto: Peter Regina

VIANOČNÉ
TRHY 2022
Vianočné trhy 8. decembra na Mierovom námestí  boli 
prehliadkou a predstavením poctivých predajcov, kto-
rých produkty vynikajú kvalitou a originalitou. Nád-
herné darčeky ponúkli aj všetky novodubnické školy.  
Svojim vystúpením spríjemnili vianočnú náladu žiaci 
materských škôl a hudobník  Milan Sloboda. Už tradičné 
Novodubnické vianočné trhy sú ideálnym miestom pre 
stretnutie  s priateľmi, vychutnanie si šálky vianočného 
punču (ďakujeme Milan Grambička), ochutnanie gur-
mánskych špecialít a možno malého nákupu. Ďakujeme 
všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na tohtoročných 
trhoch. Veríme, že sa vám trhy páčili a že sa ich všetci               
s radosťou zúčastníte aj budúci rok.

Eva Kebísková
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PRIPRAVUJEME

ZAHRÁTE MI MANŽELA? ... alebo maliar izieb
Sobota 28. januára o 18.00 hod., KC Panorex
Brilantná divadelná komédia Donalda Churchilla - Zahráte mi 
manžela patrí nesporne k najlepším svetovým komédiám. Mi-
lostné zápletky, dynamické napätie, pestrofarebný humor pod-
čiarkujú excelentné herecké výkony, vďaka ktorým môžete zažiť 
neopakovateľný večer s úsmevom na perách!
Hrajú: Zdena Studenková, Zuzana Fialová, Roman Poláčik, 
Réžia: Ľubomír Vajdička. Vstupné: 18 €.

TAJOMSTVÁ VČIEL - workshop 
Piatok 24. februára o 16.00 hod., Kultúrna beseda

Pozývame vás nakuknúť do dielne Včelárovej ženy. Vydáte sa do 
voňavého a liečivého sveta včiel a včelích produktov. Sami si vy-
robíte sviečky z včelieho vosku, rôzne ozdoby, ochutnáte med, 
zoznámite sa s propolisom, peľom, pergom a inými včelími pro-
duktmi.
Pre Katarínu Ofúkanú alebo aj Včelárovu ženu, ako ju pozná in-
ternet, je práca spätá so včelárstvom splneným snom, ktorý vzni-
kol približne pred piatimi rokmi pri jej prvom medobraní. Dnes 
sa spolu so striedajúcimi sa ročnými obdobiami mení aj náplň jej 
práce z workshopov zameraných na spoznávanie včiel na tvorbu 
a predaj včelárskych produktov či zvyšovanie povedomia o eko-
logických témach.
Workshop je určený max. pre 20 záujemcov, trvá 2 hodiny a do-
mov si odnesiete krabicu včelích produktov. Poplatok: 25 €.

PREKLIATY KARBUNKUL
Mestské divadlo Považská Bystrica 
Nedeľa 19. februára o 17.00 hod., KC Panorex

Prekliaty Karbunkul je voľnou adaptáciou slovenskej báje Jastra-
bia hora. Toto dielo prechádza časopriestorom prelínajúc súčas-
nosť a bájnu minulosť, poukazuje na neschopnosť človeka dodr-
žať sľuby a krutosť prírody v ľudskom chápaní. Objavujú sa v ňom 
prvky folklóru, súčasného scénického tanca, vynikajúcej hudby 
skomponovanej výlučne pre toto predstavenie. Minimalistická 
scénografi a a prepracované kostýmy dokresľujú dva rozdielne 
svety a spoločne ponúkajú výnimočný zážitok. Predstavenie 
vzhľadom na silné emočné spracovanie v pohybovej, výtvarnej 
symbolike a hudbe nie je vhodné pre deti a mládež do 13 rokov. 
Scenár a réžia: Oľga Banincová, Herci: Kristína Gyepešová, Juraj 
Budzovský, Tomáš Hanek, Oľga Banincová, Hudba: Sisa Michali-
desová. Vstupné: 12 €.

NOVODUBNICKÉ FAŠIANGY 
Sobota 18. februára v čase 10.00 – 15.00 hod. 
Mierové námestie / amfi teáter

Fašiangový sprievod mestom s Dychovým orchestrom Nová Dub-
nica, kultúrny program, tradičná zabíjačka, chlieb s masťou a ci-
buľou, šišky, súťaž o najkrajšiu masku, ochutnávka mäsiarskych 
výrobkov, tombola. 
Podrobný program bude zverejnený v nasledujúcom čísle Novo-
dubnických zvestí.

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 spôsobu-
je  smiešne, až groteskné situácie. Otec odmieta pomoc od svojej 
dcéry, avšak snaží sa pochopiť meniace sa okolnosti, pričom za-
čína pochybovať o svojich blízkych a dokonca aj o vnímaní vlast-
nej 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 neopakovateľ-
ný zážitok na koncerte Mira Jaroša s kapelou! Príďte si zatancovať 
a zaspievať známe hity ako Moje telo, Balón, Strašidlá alebo To-
bogan! Koncert je vhodný pre celú rodinu. 
Vstupné: 14€.
Vstupenku musí mať každá osoba, aj rodič aj dieťa. Odporúča sa 
deťom 3+ a deťom dobre znášajúcim hlasnú hudbu.

Na verejných podujatiach budú vyhotovované foto a video záznamy. Svojou účasťou súhlasíte s ich prípadným zverejnením.

TURNé

PREDVIANOČNÝ 
KONCERT FRAGILE

SIMPLE OF NATURE

Slávnostná atmosféra, skvelé umelecké výkony, vynika- 
júci zvuk a dávka humoru - to boli Fragile 2. decembra. 
(foto: P. Jelínek)

Po dvoch rokoch sme s radosťou zorganizovali  24. no-
vembra v poradí už deviaty ročník  Medzinárodného  fi l-
mového festivalu zimných cestovateľských a športových 
fi lmov SNOW FILM FEST. Súčasťou festivalu bolo aj ot-
vorenie fotografi ckej výstavy Jaroslava Vyhničku Simple 
of nature spojené s príjemným koncertom Ondreja Stra-
ku. (foto: P. Jelínek)
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Jolana Dolinayová
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 30. novembra na poslednej ceste odprevadili 
našu milovanú mamu, babku a prababku Jolanu                         
Dolinayovú. Ďakujú synovia a dcéry s rodinami.

Peter Kapko
Dňa 28. decembra uplynie 8 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a otec Peter Kapko. 
S láskou spomínajú manželka a syn.

Štefan Čelko
Dňa 6. januára uplynie 8 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 spomí-
najú manželka, deti a ostatná rodina.

Jaroslav Lančin
10. decembra uplynulo 5 rokov, čo nás navždy 
opustil náš milovaný syn. Spomínajú rodičia, deti 
Jaroslav, Timko, Matias, bratia Pavel, Peter, svo-
krovci a celá rodina. Máme ťa stále v srdci.

Pavel Kiška
Dňa 16.12.2022 by sa dožil 70 rokov Pavel Kiška. 
Kto ťa poznal, spomenie si, kto ťa mal rád, neza-
budne. S úctou a láskou spomína manželka, deti, 
vnúčatá, ostatná rodina a priatelia.

Jozef Bittera
Dňa 23. 12.2022 si pripomíname 20. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca a dedka Jozefa Bit-
teru. Ďakujeme všetkým, ktorí s nami spomínajú 
na jeho vzácnu osobnosť. S úctou a láskou spomí-
na manželka, dcéra a synovia s rodinami.

Ján Drienik
Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srd-                        
ciach našich stále žije spomienkami. Dňa 2.12.2022 
uplynul rok, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján Drienik. Kto ste ho poznali, 
venujte mu, prosím s nami, tichú spomienku.

Anton Krška
Ešte vidíme tvoju postavu, s vráskami múdre 
čelo. Dlhé prsty času ťa pohladkali naposledy.                                 
V hrudi srdce onemelo a všetky hodiny tikajú do 
prázdna. Mali sme ťa všetci radi, v pamäti zostane 
zvon rozhojdaný. 26. decembra uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec                            
a dedko Tonko Krška. S láskou spomína manželka 
a syn s rodinou.

SPOMIENKY A SMÚTOČNÉ POĎAKOVANIA

Ján, Magdaléna a Dušan Galkovci
Odišli ste tak tíško, nie ste už medzi nami a my žijeme len spomien-
kami. Dňa 4.10.2022 uplynulo 23 rokov, čo nás navždy opustil otec, 
dedko a prapradedko Ján Galko, ktorý by sa 20.11.2022 dožil 100 ro-
kov. 2.9.2022 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustila mama, babka 
a praprababka Magdaléna Galková. 11.11. 2022 uplynulo 11 rokov od 
úmrtia ich syna a brata Dušana Galku. Kto ste ich poznali, venujte 
im s nami tichú spomienku. S láskou spomína dcéra a sestra Zdenka           
s rodinou.

Marta a František Matlákovci
Čas ubieha a nevracia, čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srd-                
ciach zostávajú naďalej. Dňa 2. januára 2012 nás opustila dcéra, 
mama, babka, sestra Marta Matláková a 10.2.2019 otec a dedko Fran-
tišek Matlák. Kto ste ich poznali, spomeňte si s nami. Ďakujeme.

VIANOČNÁ 
PRÍPRAVA 
V SPOJENEJ 
ŠKOLE SV. 
JÁNA BOSCA

Obdobie pred sviatkom príchodu Ježiša na svet je 
časom, kedy viac ako inokedy myslíme na druhých. 
Hľadáme spôsoby, ako pomôcť ľuďom, ktorí pomoc 
potrebujú. Aj v našej škole učíme deti už od útleho 
veku, že radosť rozdávaním rastie.

Počas adventu sme sa zapojili do celoslovenskej 
zbierky Koľko lásky 2022 a spolu sme v našich zložkách 
pripravili 30 darčekových krabíc, ktoré poputovali k se-
niorom v okolí mesta. Milé bolo pre nás aj zistenie, že 
oblastnou koordinátorkou tohto projektu je naša absol-
ventka Mária, ktorej ďakujeme za vynikajúcu spoluprá-
cu.

Naši starší študenti sa opakovane zapájajú do aktivi-
ty Adventné popoludnia v Saleziánskom mládežníckom 
stredisku. Pre deti pripravujú rôzne súťaže, spoločne 
pečú oblátky, medovníky a všeličo iné. Ako dobrovoľníci 
pracujú v prospech miestnej komunity.

Materská škola sa už šiesty rok zapojila do Vianočnej 
pošty pre seniorov. Pripravili ručne vyrobené pozdravy 
neznámemu starkému do domova. Tento rok s láskou 
vyrobili 63 originálnych kusov.

Seniorom začínajú Vianoce prvým pozdravom, ktorý 
si nájdu na stolčeku. Je to pre nich ozajstný dar - detskou 
rukou vyrobené prianie, symbol toho, že na nich niekto 
myslí.

Myslíme si, že učiť deti rozdávať dobro má zmysel. 
Vždy, nielen pred Vianocami. Šťastné a požehnané...

Jana Kláneková

ODVOZ 
VIANOČNÝCH 
STROMČEKOV
V dňoch 9. a 10. 1. 2023 (pondelok, utorok) a tiež 
koncom januára 30. a 31. 1. 2023 (pondelok, utorok) 
pozbierame a odvezieme z mesta použité ihličnaté 
stromčeky, samozrejme nie umelé. 
Stromčeky zbavené ozdôb môžu obyvatelia mesta vylo-
žiť pred rodinné domy alebo ku stojiskám kontajnerov 
pri bytových domoch 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 Topoľovej ulici  počas 
otváracích hodín. Vykladajte prosím ku kontajnerom len 
vianočné stromčeky, nie ostatný odpad, nech sú vianoč-
né sviatky v našom meste pekné a čisté. Ďakujeme.

Oddelenie životného prostredia

SLUŽBA OBČANOM
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Dňa 5. decembra bol, po dvoch  rokoch 
pandémie, členmi klubu v spolupráci                
s Oddelením kultúry a športu MsÚ, zor-
ganizovaný Mikulášsky turnaj v stolnom 
tenise pre deti mesta. 

Účastníci boli rozdelení na registrova-
ných a neregistrovaných. Slabšiu účasť 
- spolu 13 účastníkov - zapríčinil slabý zá-
ujem neregistrovaných žiakov škôl. Z jede-
nástich prihlásených sa prezentovalo iba 5 

detí. To však nič neubralo na snahe a srd-
natosti o čo najlepšie výkony. Výrazná bola 
najmä rivalita medzi registrovanými, ktorí 
predvádzali svoje najlepšie výkony, málo 
vídané aj pri tréningoch. Pred vyhlasova-
ním výsledkov  sa ozval buchot na dvere,                          
v ktorých sa objavili tí najviac očakávaní 
hostia obťažkaní plným košom balíčkov. 
Keďže však ani čert nedáva nič zadarmo, 
nasledovala „spoveď“, radostné recitácie, 
spevy aj rôzne improvizácie. Niektorí pred-

viedli čo-to zo svojho umenia, pri ktorom 
zvedavý čert nestíhal ani hlavu otáčať. Tým 
uznal, že odmenu si tieto deti zaslúžia. Pré-
miou navyše bol od neho pre každého kú-
sok uhlia priamo z pekla. Pri rozlúčke po-
priali čert s Mikulášom deťom dobré zdravie 
a veľa športových úspechov. 

Keďže klub minulý rok nepožiadal mesto 
o dotáciu, bolo potrebné sa obrátiť  na ocho-
tu a solidaritu sponzorov. Touto formou 
chcem všetkým, ktorí pomohli veľmi pekne 
poďakovať. Vďaka nim mohol byť Mikuláš 
taký štedrý, že deti odchádzali spokojné 
s radostnými iskričkami v očiach. To bolo 
hlavným uspokojením a odmenou pre orga-
nizátorov. Rovnako úprimné poďakovanie 
patrí aj manželke organizátora za každoroč-
nú pomoc pri príprave a obsluhu v „bufete“.

Víťazmi sa stali v kategórii neregistro-
vaných hráčov Jakub Galko(1. miesto), 
Natália Mojteková (2. miesto) a Matej 
Púpava (3.miesto). V kategórii registrovaní 
hráči Filip Vyhňár (1.miesto), Michal Mar-
ko (2.miesto) a Michal Bartošek (3.miesto).                                             
V súťaži útechy Oliver Bača (1.miesto), Pat-
rik Chvojka (2.miesto) a Vanessa Tomášiko-
vá (3.miesto).

Text a foto: Milan Ondřejíček

MIKULÁŠ PRAVIDELNÝM HOSŤOM
V STOLNOTENISOVEJ HERNI

UKONČENIE 
FUTBALOVEJ SEZÓNY

V TOMTO ROKU 
SPÄŤ V AKCII

Konečne sme sa dočkali. Po dvoch rokoch obmed-
zení z dôvodu pandémie sa aj život v Kolačíne do-
stáva do „normálnych koľají“. To sa týka aj členov 
našej  Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku  (ZO JDS Kolačín), kde sme sa po dvoch 
rokoch strádania opäť začali  každú stredu stretávať               
v našom novom klube.

Tento sme dostali ako „darček“  od mesta Nová Dub-
nica v nových priestoroch kultúrneho domu. Väčšia 
spoločenská miestnosť, ako aj kuchynka pre prípravu 
občerstvenia spĺňa naše potreby. 

Naši členovia sa radi zúčastňujú rôznych spoločen-
ských, kultúrnych a športových akcií a inak tomu nebolo 
ani v tomto roku.  Vo februári sme sa zúčastnili tradičnej 
fašiangovej zábavy, na ktorú nás pozvala ZO JDS Nová 
Dubnica.  

V marci sa uskutočnila zbierka pre Ukrajinu, do ktorej 
sa zapojili aj niektorí naši členovia, ktorí darovali rôzne 
potraviny a hygienické potreby. 

Boli sme pri stavaní mája v Kolačíne, kde naši čle-
novia – niektorí aj v tradičných kolačínskych krojoch 
– prispievajú k udržiavaní tradícií tohto dňa. Medzi 
účastníkmi turistického výstupu na Markovicu dňa 
29.08.2022 a na Grófovec dňa 01.10.2022 nemohli naši 
členovia chýbať. 

Na športových hrách, ktoré sa tento rok konali v Novej 
Dubnici, náš klub reprezentovali  dvaja členovia Pavol 
Hunák  a Peter Purgát. Obaja získali po dve zlaté a dve 
strieborné medaily. 

Jánsky haluškový festival v Kolačíne je našou srdco-
vou záležitosťou. A tak i v tomto roku naše členky pripra-
vili pre návštevníkov tradičné domáce koláče, ktorým 
žiaden z účastníkov neodolal. O tieto výrobky je vždy 
veľký záujem, čo nás nesmierne teší. 

Koncom júla sme sa navštívili Festival cesnaku                          
v Buchloviciach na Morave, kde okrem rôznych druhov 
cesnaku a cesnakových výrobkov sme mohli počuť a vi-
dieť množstvo folklórnych súborov  z Čiech, Moravy,  ale 
aj zo Slovenska.     

Začiatkom októbra sa D. Valašíková ako zástupca ZO 
JDS Kolačín zúčastnila na slávnostnom otvorení zrekon-
štruovanej hasičskej zbrojnice v Kolačíne, kde v mene 
celej organizácie prevzala z rúk veliteľa DHZ Kolačín J. 
Lehockého pamätný list. 

Dňa 12.10.2022 na výročnej členskej schôdzi došlo                  
k zmene vo vedení ZO JDS Kolačín. Za jej predsedníčku 
zvolená Anna Purgátová. Doterajšej predsedníčke  Dio-
nýzii Valašíkovej, aj touto cestou srdečne ďakujeme za 
jej dlhoročnú svedomitú a obetavú  prácu.

V záujme upevňovania nášho zdravia v mesiaci no-
vember navštívilo 20 našich členov  termálne bazény 
SINA a prameň P1 v Trenčianskych Tepliciach. 

Ako poslednú tohtoročnú akciu pripravujeme miku-
lášske posedenie spojené s dobrou večerou a bohatou 
tombolou. 

Aby sme mohli takéto aktivity pripravovať a realizo-
vať,  sú potrebné fi nančné prostriedky. Preto touto ces-
tou ďakujeme mestu Nová Dubnica nielen za nové pries-
tory, ale aj za dotáciu, ktorú sme plne využili v prospech 
kultúrno-spoločenského života našich členov a na zlep-
šenie ich zdravia.

Anna Purgátová

Chlapci nadviazali na jarnú časť, kde do-
siahli veľmi pekné úspechy a podarilo sa im 
splniť ciele, ktoré sme si dali pred začiat-
kom tohto ročníka. Sú to zatiaľ len dielčie 
výsledky, ale chlapcom sa darí a snažia sa 
napredovať. 

Na začiatku možno niektorí pochybova-
li, či sme urobili dobre, že sme chlapcov 
prihlásili do vyššej súťaže (3. liga). Zo za-                                                                                                          
čiatku výsledky neboli veľmi ružové, ale 
chlapci sa zohrali a postupne sa začalo da-
riť. V jesennej časti  obe mužstvá odohrali 
po 15 veľmi kvalitných zápasov, kde hráči 
U15 strelili 27 gólov, o ktoré sa postaralo 6 
hráčov a hráči U13 strelili 32 gólov, o ktoré 
sa postaralo taktiež 6 hráčov.

Týmto by sme  chceli poďakovať nielen 
našim, ale aj chlapcom z Dubnice nad Vá-
hom a Tr. Teplej, ktorí nám tiež vo veľkej 
miere pomohli splniť naše ciele a za fakt 
úžasnú reprezentáciu mesta Nová Dubni-
ca. V neposlednom rade chceme poďakovať 
pánovi trénerovi Ľubomírovi Nosickému, 
ktorý svojimi dlhoročnými skúsenosťami 
pomáha napredovať nielen hráčom, ale aj 
trénerom. 

Tréneri L. Mišovec a J. Pajtinka

Mesto Nová Dubnica za kategóriu U11 
v sezóne 2022/2023reprezentujú chlapci                                                       
a jedno dievča, ktorí vekovou skladbou 
patria k najmladším v danej kategórii. Do 
súťaže prišli zbierať skúsenosti proti hrá-

čom, ktorí sú o jeden rok starší. V jesennej 
časti sa im podarilo nazbierať 9 bodov za 3 
víťazstvá a patrí im 5. miesto v tabuľke. Naj-
lepšími strelcami sú Tomáš Behanec a Juraj 
Ďurech, ktorí strelili obaja po 9 gólov. Po-
chvala patrí celému tímu, za snahu a bojov-
nosť. Verím, že svojím úsilím v tréningovej 
zimnej príprave dosiahnu lepšie umiestne-
nie v závere sezóny.

Mesto Nová Dubnica reprezentujú za 
kategóriu U11: Samuel Marek, Juraj Štofa-
ník, David Vozár, Alex Celec, Lukáš Kozík, 
Samuel Bečka, Tomáš Behanec, Olívia Ba-
rinková, Matej Škrovánek, Juraj Ďurech, La-
dislav Zobek, Juraj Hasidlo, Jakub Kučo, Se-
bastián Janík,  Marko Hlatký, Bruno Bartoš.

Tréner J. Mauer
 

Po predchádzajúcom ročníku, kde sme 
do konca bojovali o postup, je jesenná 
časť pre nás sklamaním. Výsledky a ani 
výkony nezodpovedali potenciálu, ktorý je                                                              
v mužstve, nezachytili sme začiatok súťaže, 
kde sme herne boli lepší, ale doplatili sme 
na veľké množstvo nepremenených šancí, 
ktoré nás stáli lepší výsledok. Herne sme 
podali najlepší výkon doma proti Dolným 
Kočkovciam, ostatné zápasy boli skoro rov-
naké, kde sme nedali gól z vyložených šancí 
a dostávali sme lacné góly. V jarnej časti by 
sme chceli doplniť káder a stabilizovať vý-
sledky, aby sme sa v tabuľke dostali tam, 
kam patríme.

Asistent trénera T. Balón

Jednou z mládežníckych kategórií, ktorú 
vo FK Nová Dubnica máme, je aj kategória 
U19. Táto kategória je špecifi cká tým, že                 
v nej pôsobia hráči vo veku 15 až 19 rokov. 
Je to náročné na prechod hráčov z nižšej ka-
tegórie U15 do U19 z dôvodu veľkého veko-
vého rozdielu. Skladba mužstva je vekovo 
pestrá, pričom sa podarilo skĺbiť mladšiu 
generáciu s tou staršou. Najväčší problém 
dnešného dorasteneckého futbalu je účasť 
na tréningovom procese. Mužstvo tvoria 
hráči z okolia (Dubnica n/V, Prejta, Kola-
čín), čo prináša daň v tréningovom procese. 
Herne mužstvo pôsobí zaujímavo, no tým, 
že hráči málo trénujú, tak sa to odzrkadľuje 
v majstrovských zápasoch. 

V kategórii U19 disponujeme týmito hráč-
mi: brankár Patrik Plešivčák (hosťovanie              
z Dubnice nad Váhom) / obrancovia Lukáš 
Boleček, Matej Púčik, Filip Falath, Dani-
el Závodský, Tomáš Mikuš / stredoví hráči 
Michal Švančara, Juraj Janík, Alex Kováčik, 
Pavel Živčic, Adam Michal Úškrt, Tobias 
Lacher / útočníci Filip Vojtech a Šimon Tur-
čáni.

Mládež v kategórii U19 pôsobí v IV. Lige 
U19 skupina SZ “Sever“ Západoslovenské-
ho futbalového zväzu, pričom na jeseň 2022 
odohrala 12 súťažných kôl a patrí jej prie-
bežne 7. miesto. Z odohratých zápasov boli 
3 víťazné, 1 remíza a 8 prehra, zo skóre 31:37 
a počtom bodov 10.

Tréner K. Prno

KATEGÓRIA U15 A U13

KATEGÓRIA U11

KATEGÓRIA MUŽI

KATEGÓRIA U19


