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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Ciele mesta na rok 2016

Predvianočné
zasadnutie MsZ

Primátor mesta Nová Dubnica, Ing. Peter Marušinec, 
pozýva všetkých obyvateľov na verejné stretnutie s ob-
čanmi, ktoré sa uskutoční 4. februára o 17.00 v priesto-
roch Kultúrnej besedy. 

POZVÁNKA NA STRETNUTIE

Milí spoluobčania,

vstup do nového roka je ča-
rovný v tom, že môžeme začať 
odznova. Môžeme si dať nové 
výzvy, nové predsavzatia, na-
staviť nové očakávania, mô-
žeme si povedať, že budeme 
tolerantnejší a trpezlivejší 
k sebe navzájom. Úprimne, 
práve pre toto mám Nový rok 
veľmi rád – každý začiatok je 
totiž ako nepopísaná tabuľa                             
a je len na nás, akými prí-
behmi ju zaplníme. 

Dovoľte mi preto popriať 
vám do roka 2016 len tie naj-
krajšie príbehy. Nech je tento 
rok úspešnejší, než ten starý. 
Plný zdravia, šťastia a Božie-
ho požehnania. Nech sú vaše 
príbehy dobrodružné, ale plné 
lásky, smiechu a najmä so 
šťastným koncom.

Aj my sme si vo svojej prá-
ci pre mesto stanovili na rok 
2016 ciele, ktoré budeme 
postupne napĺňať. Je pre 
nás totiž dôležité, aby naše 
mesto rástlo a posúvalo sa 
vpred v každej oblasti.  

Na úvod nového roka sa 
mestu podarilo získať vlast-

níctvo pozemkov bývalého 
letného kúpaliska. Počas 
prvých mesiacov roka bude-
me spracovávať vizualizáciu 
budúceho letného kúpaliska, 
ktorá bude slúžiť ako podklad 
na spracovanie projektovej 
dokumentácie pre realizáciu 
vybudovania tohto areálu. 
Pod tlakom rýchlych udalostí 
minulého roka sme na záve-
rečnom zastupiteľstve od-
súhlasili odpredaj pozemkov 
pre priemyselné účely v prie-
myselnej zóne Hliny II. K to-
muto rozhodnutiu viedla sku-
točnosť záujmu obchodného 
reťazca v našom meste vybu-
dovať supermarket pri vstupe 
do  mesta. Investor, ktorý túto 
lokalitu kúpil, zaplatí mestu 
viac ako 650 000 eur a vybu-
duje kruhovú križovatku na 
vstupe do priemyselnej zóny 
Hliny I. na vlastné náklady                  
v celkovom objeme 525 000 
eur. Jednou z podmienok od-
predaja pozemkov bolo vybu-
dovanie kruhového objazdu, 
ktorého realizácia musí pre-
behnúť do 31. júla 2016. 

Získané peniaze z predaja 
priemyselnej zóny v objeme 

650 000 eur budú z väčšej po-
lovice použité na vybudovanie 
letného kúpaliska, s ktorým 
by sa malo začať v októbri 
tohto roka a prevádzka by sa 
mala spustiť v letnej sezóne 
2017. Zvyšné fi nančné pros-
triedky mesto plánuje použiť 
na rekonštrukciu chodníkov, 
ciest a obnovu a budovanie 
detských ihrísk  v priebehu 
roka 2016 a 2017.

Okrem týchto plánovaných 
investícii mesto začína s vý-
stavbou polyfunkčného domu 
s nájomnými bytmi v lokalite 
Letka. Táto výstavba bude 
prebiehať počas roka 2016 
a do februára 2017 chceme 
bytovku skolaudovať a odo-
vzdať do užívania ďalším ná-
jomcom. Formou nájomného 
bývania nájde v tejto bytovke 
svoj domov 48 rodín. Žiados-
ti o pridelenie týchto bytov 
je možné zasielať priebežne                                            
v tomto roku na mestský 
úrad. Byty budú pridelené 
tým,  ktorí splnia podmienky 
v zmysle zákona o štátnom 
fonde.

V mestskej časti Kolačín je 
v roku 2016 na pláne dokon-

čenie multifunkčného ihriska 
pri areáli futbalového ihriska. 
Plánujeme dokončiť rekon-
štrukciu a rozšírenie cestnej 
komunikácie ulice Odbojár-
ska k cintorínu malého Kola-
čína. Po dlhšej dobe sa nám 
podarilo obnoviť komunikáciu 
s vlastníkmi pozemkov pod 
požiarnou zbrojnicou, kde 
máme zámer tieto pozemky 
kúpiť do vlastníctva mesta      
a následne začať so spraco-
vaním projektovej dokumen-
tácie na nadstavbu a rekon-
štrukciu požiarnej zbrojnice.

Uvedomujeme si, že ciele 
sú odvážne. Hovorí sa však, že 
s veľkými cieľmi dosiahnete 
veľké výsledky.  A presne o to 
nám ide. Veríme, že rok 2016 
bude úspešný nielen pre nás 
všetkých, ale najmä pre mes-
to. Že sa nám podarí naplniť 
všetko, čo sme si predsavzali 
a že na konci roku budeme 
oslavovať veľké úspechy. 

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Dňa 16. decembra 2015 sa 
poslanci mestského zastu-
piteľstva stretli, aby prero-
kovali spolu 43 bodov schvá-
leného programu. Okrem 
iného sa rokovalo o poplat-
koch za komunálne a drobné 
stavebné odpady, o správe     
s hospodárením majetku za 
rok 2015 a predkladal sa ná-
vrh rozpočtu Bytového pod-
niku.

Poplatky za komunálne
a drobné stavebné odpady

Podľa novelizácie zákona                  
č. 79/2015 o odpadoch je po-
trebné aktualizovať VZN                                                               
č. 13/2015, a z tohto dôvodu 
predložila prednostka Mest-
ského úradu návrh o zmene 
VZN o poplatkoch za komunál-
ne odpady a drobné stavebné 
odpady. Ten so sebou prináša 
viacero noviniek. 

Jednou z nich je povin-             
nosť zaviesť množstvový zber 
drobného stavebného odpadu,                                                              
s čím súvisí aj nový druh po-
platku. Od januára 2016 si kaž- 
dý zaplatí za svoje skutočne 
vytvorené množstvo tohto 
odpadu. Aby mesto neodradi-
lo občanov od odovzdávania 
týchto stavebných odpadov 
na zbernom dvore a zame-
dzilo vznikaniu tzv. čiernych 
skládok, stanovilo najnižšie 
možné sadzby za odber tých-
to odpadov, a to 0,015 eur za 
1 kg vytriedeného stavebného 
odpadu vhodného na recyklá-
ciu a 0,025 eur za 1 kg zmie-
šaného stavebného odpadu, 
ktorý musí skončiť na skládke 
odpadov. Zároveň sa pristúpi-
lo k určitej kompenzácii, a to                   
v súvislosti so zvýšenou daňou 
zo stavieb a bytov. Poslanci 

schválili zníženie poplatku za 
komunálny odpad o 1 euro. 
Okrem tohto zníženia je v na-
vrhovanom VZN aj úľava pre 
občanov v dôchodkovom veku. 
Každý občan, ktorý dovŕšil 62 
rokov, bude mať úľavu za ko-
munálny odpad vo výške 20%. 
O túto úľavu už nebude po-
trebné žiadať.  Občania, ktorí 
majú nárok na odpustenie 
alebo zníženie poplatku (štu-
denti, občania pracujúci v za-
hraničí), sú povinní písomne si 
podať žiadosť najneskôr do 31. 
januára spolu s dokladmi, kto-
ré odôvodňujú zníženie alebo 
odpustenie poplatku.

MsZ v Novej Dubnici jed-
nomyseľne schválilo pred-
ložený návrh o poplatku za 
komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. 

Bytový podnik predložil 
návrh rozpočtu
a podnikateľský plán

Riaditeľ bytového podniku, 
m.p.o. Nová Dubnica predložil 
poslancom mestského zastu-
piteľstva návrh rozpočtu na 
roky 2016 – 2018 a návrh pod-
nikateľského plánu na roky            
2016 – 2018.

Rozpočet, vypracovaný v sú-           
lade s opatrením Ministerstva 
fi nancií Slovenskej republiky, 
je rozčlenený na časť pre vlast-
nú činnosť a časť pre podnika-
teľskú činnosť, teda podnika-
teľský plán.

Návrh rozpočtu na rok 2016 
je vo výške 115 000 eur. Bežné 
náklady sú rozpočtované prá-
ve v tejto výške. Návrh roz-
počtu na rok 2017 je vo výške       
127 419 eur. 

(pokračovanie na 2. strane)
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Stanovisko ZVB obytného súboru E1
na článok uverejnený v NZ

Kórejský investor odštartoval
v priemyselnej zóne výstavbu 

V decembrovom čísle Novo-
dubnických zvestí predseda 
predstavenstva spoločnosti 
Termonova a.s. Štefan Smre-
kovský v článku „Rekonštruk-
cia rozvodov tepla sa končí“ 
v súvislosti s rekonštrukciou 
tepelných rozvodov v meste          
a s osadzovaním odovzdáva-
cích staníc tepla v domoch 
(ďalej OST) uviedol nasledov-
né: „s čím sme však nepočí-
tali bolo zdržanie z dôvodu 
bránenia inštalácie OST                                                                        
v obytnom súbore E1. Niek-
torí zástupcovia vlastníkov 
bytov bránili v inštalácií 
technológie OST práve              
v obytnom súbore E1 a v bu-
dovách, ktorých rekonštruk-
cia prinesie najväčší úžitok 
a najväčšie zníženie strát. 
Množstvo podaných podne-
tov na rôzne kontrolné orgá-
ny spôsobili niekoľkotýždňo-
vé sklzy vo výstavbe.“

Na základe tvrdenia spo-
ločnosti Termonova a.s.                       
v uvedenom článku sme my 
(zástupcovia vlastníkov bytov) 
požiadali o zverejnenie písom-
ného stanoviska k problemati-
ke inštalácie OST v súbore E1. 

V úvode musíme konštato-
vať, že spoločnosť Termonova 
a.s. (ďalej Termonova) v člán-

ku „Rekonštrukcia rozvodov 
tepla sa končí“, ktorý bol uve-
rejnený v decembrovom čísle 
Novodubnických zvestí, pre-
zentovala svoj vlastný názor 
na problémy, ktoré vznikali 
počas rekonštrukcie tepel-
ných rozvodov a osadzovania 
OST v domoch v meste Nová 
Dubnica, s ktorým sa nesto-
tožňujeme. My, zástupcovia 
vlastníkov bytov jednotlivých 
domov v súbore E1, sme si 
vedomí toho, že rekonštruk-
cia tepelných rozvodov, ako aj 
osadenie OST v jednotlivých 
domoch prinesie občanom 
zníženie strát tepla, lepší kom-
fort pri dodávke tepla a teplej 
úžitkovej vody. Sme však toho 
názoru, že sklz v rekonštrukč-
ných prácach na tepelných 
rozvodoch, ako aj osadení OST, 
si predovšetkým zavinila sama 
spol. Termonova neskorým za-
čatím prác vzhľadom na tak 
rozsiahlu rekonštrukciu. Ten-
to názor zdieľajú mnohí obyva-
telia mesta.

Máme za to, že zo strany 
Termonovy aj vzhľadom na 
plánované termíny osadenia 
nových technológií (OST) v do-
moch, nebola s dostatočným 
časovým predstihom nadvi-
azaná komunikácia a súčin- 
nosť so zástupcami jednotli-
vých domov tak, aby sa neskôr 

predišlo vzájomným nedoro-
zumeniam. V roku 2014 vede-
ním Termonovy organizované 
stretnutia s obyvateľmi domov 
a následné písomné zisťovanie 
názorov na osadenie OST ne-
mali právny, zákonný rámec v 
zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. 
o vlastníctve bytov a NP. Po 
zvolaní prvých stretnutí zá-
stupcov domov s Termonovou 
v mesiaci jún 2015, už v čase 
rozbehu rekonštrukčných 
prác, bol jednotlivým zástup-
com domov súboru E1, vede-
ním Termonovy vypracovaný 
a predložený návrh zmluvy o 
nájme spoločných priestorov s 
tým, že sa k uvedenému návr-
hu majú vyjadriť aj obyvatelia 
dotknutých domov. Predložené 
pripomienky a návrhy zo stra-
ny zástupcov domov k zmluve 
o nájme spoločných priestorov 
(v súvislosti s osadením OST) 
neboli vedením Termonovy 
riešené a neskôr, napriek sna-
he domových zástupcov, ani 
akceptované. Obytné domy 
súboru E1 dodnes nemajú 
uzavreté zmluvy o nájme                                                           
v zmysle zákona č. 64/1964 Zb., 
tak ako majú ostatné domy                        
v meste. Ďalej uvádzame, že 
zo strany zástupcov domov, 
napriek výhradám voči po-
stupu Termonovy, nedošlo                
k takým krokom, ktoré by im 

výrazne narušil harmonogram 
prác. Nedošlo k žiadnemu zdr-
žaniu, obmedzeniu prístupu 
do domov a inštalácií OST do 
priestorov. Naopak, Termo-
nova bez predchádzajúceho 
upovedomenia zástupcov jed-
notlivých domov a v rozpore so 
zákonom a bez platného sta-
vebného povolenia, danú tech-
nológiu OST postupne osadila, 
nainštalovala a pripojila podľa 
svojho harmonogramu prác.  
V súčasnosti vedenie Termo-
novy už odmieta uzavretie 
nájomnej zmluvy s domami 
obytného súboru E1.

Žiada sa nám ešte dodať, 
že práce neboli do dnešného 
dňa riadne ukončené. V pries-
toroch osadenia OST nie sú 
dokončené výmurovky, nie sú 
odstránené pôvodné tepelné 
rozvody. Nehovoriac o zem-
ných prácach v okolí domov.

Záverom chceme ubezpečiť 
obyvateľov domov obytného 
súboru E1, že pri rokovaniach 
s Termonovou sme vždy obha-
jovali ich záujmy a dbali na do-
držiavanie platných zákonov. 
   
ZVB.

(Stanovisko je uverejnené tak 
ako bolo doručené redakcii 
Novodubnických zvestí)

Dva roky od podpísania kúp-
no-predajných zmlúv začala 
spoločnosť Daejung Europe, 
s.r.o.  svoju výstavbu v prie-
myselnej zóne v Novej Dub-
nici.

V roku 2014 sme informovali 
o prvom investorovi v priemy-
selnej zóne, s ktorým mesto 
Nová Dubnica podpísalo kúp-

no-predajné zmluvy. Spoloč-
nosť Daejung Europe, s.r.o. sa 
zaoberá výrobou plastových 
komponentov pre automobilo-
vý priemysel a keďže v našom 
regióne pôsobí už dlhšie, mala 
záujem svoje podnikateľské 
aktivity rozšíriť. 

Mesto sa vtedy zaviazalo       
v lehote do 300 dní vybudovať 
inžinierske siete a infraštruk-

túru a následne vybudovať 
cestné komunikácie. Dnes 
ďalší investor novodubnickej 
priemyselnej zóny slávnostne 
odštartoval svoju výstavbu. 
Základný pilier na pozemku 
pokrstili fľašou šampanské-
ho predstavitelia spoločnosti 
Daejung Europe, s.r.o. za prí-
tomnosti primátora mesta Ing. 
Petra Marušinca.

Spoločnosť Daejung Eu-
rope, s.r.o. prinesie do Novej 
Dubnice približne 70 – 100 
nových pracovných miest                 
a preinvestuje tu asi 3 mil. eur.  
Predpoklad spustenia výro-
by v novodubnickom areáli je 
zhruba v druhej polovici roka 
2016.

-ks-

Predvianočné
zasadnutie MsZ

Poruchy na verejnom 
osvetlení

Spoločnosť Daejung Europe, s.r.o. plánuje spustiť výrobu v druhej polovici roka 2016.

(pokračovanie z 1. strany)

Táto suma je príspevkom 
z mestského rozpočtu na po-
krytie nákladov spojených so 
správou bytových a nebyto-
vých priestorov, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta. Rozpočet 
na rok 2018 bol stanovený vo 
výške 124 305 eur. 

Podnikateľský plán pred-
ložený Bytovým podnikom je 
v časti výnosov a nákladov 
vyrovnaný v celkovej výške:           
v roku 2016 - 58 253 eur, v roku 
2017 - 58 253 eur  a v roku 2018 
– 58 253 eur. Spoločné náklady 
týkajúce sa verejno-prospeš-
nej činnosti a podnikateľskej 
činnosti boli rozdelené len         
v takom pomere, aby bol pod-
nikateľský plán vyrovnaný vo 
výnosovej a nákladovej časti. 
Rozpočet bol vypracovaný         
s tým, že pri bežných výno-
soch organizácie bolo počítané 
s príspevkom fi nančných pros-
triedkov z rozpočtu mesta. 

Poslanci MsZ jednomyseľne 
schválili rozpočet Bytového 
podniku, m.p.o. Nová Dubnica 
na roky 2016 – 2018 a podnika-
teľský plán na roky 2016 – 2018.

Ako sa minulý rok hospodárilo 
s rozpočtom mesta

V ďalšom bode programu 
predložila prednostka Mest-
ského úradu správu o hos-
podárení s rozpočtom mesta 
Nová Dubnica za obdobie         
1. – 9. mesiac 2015.      

Rozpočet mesta je vyrovna-
ný,  v príjmovej aj výdavkovej 
časti je vo výške 8 894 667 eur. 
Porovnaním príjmov a výdav-
kov uskutočnených v prísluš-
nom účtovnom období sa 
zistí zmena stavu peňažných 
prostriedkov, t.j. prebytok 
alebo úbytok peňažných pros-
triedkov a tiež prebytok alebo 
schodok rozpočtu. Kladný roz-
diel medzi  príjmami rozpočtu         
a výdavkami rozpočtu  k 30. 
septembru 2015 bol prebytok 
vo výške 17,4 tis. eur, pri plne-
ní príjmov na 76% a výdavkov 
na 68%. Finančné operácie 
majú rozpočet postavený pre-
bytkový vo výške 670 308 eur                 
a je nimi vykrývaný schodkový 
bežný a kapitálový rozpočet 
mesta. Výsledok hospodárenia 
s rozpočtom je aktívny vo výš-

ke 677,8 tis. eur. Spolu s fi nanč-
nými operáciami je rozpočet 
vyrovnaný vo výške 8 894 667 
eur a výsledok hospodárenia 
mesta  je 695 212,48 eur.

Primátor mesta záro-
veň dodal, že zvýšený výber 
správnych poplatkov súvisí so 
zvýšenou výstavbou v meste           
a tým aj so stavebným povole-
ním. V meste sa začali realizo-
vať veľké investície. Čo sa týka 
bežného príjmu, príjem z po- 
dielových daní bol navýšený     
o 70 000 eur. Zvýšený výber                                                                        
o 60 000 eur je zo správnych 
poplatkov a z pohľadávok mes-
ta.  

MsZ v Novej Dubnici zobra-
lo na vedomie správu o hos-
podárení s rozpočtom Mesta 
Nová Dubnica za 1. – 9. mesiac 
2015. 

Odpredaj pozemkov
v Priemyselnej zóne II

V ďalšom bode programu 
sa rokovalo o odpredaji po-
zemkov v Priemyselnej zó-               
ne II spoločnosti KRAPS, s.r.o. 
Tá mestu poslala v roku 2015 
žiadosť o odkúpenie týchto 
pozemkov za účelom výstavby 
výrobno–priemyselných ob-
jektov. Žiadateľ ponúkol 9,00 
eur/m², konečná cena pri cel-
kovej výmere 72 963,33 m²,  je                                                                     
656 669,97 eur. Žiadateľ bude 
mať zároveň povinnosť vy-
budovať na vlastné náklady 
okružnú križovatku vo výške 
500 – 550 tis. eur. Primátor do-
dal, že ide o významnú inves-
tíciu v meste. Sedem hektárov 
pozemkov bude vytvorených 
pre priemyselné účely na roz-
voj ďalších podnikov, ktoré by 
mali prísť do mesta v priebehu 
roka 2017.

Poslanci MsZ jednomy-
seľne schválili odpredaj ro-
kovaných pozemkov spol. 
KRAPS, s.r.o., Ilava.

Na záver sa primátor poďa-
koval všetkým prítomným za 
účasť a rokovanie mestského 
zastupiteľstva ukončil.

Celý zápis z rokovania mest-
ského zastupiteľstva nájdete 
na webovej stránke mesta 
www.novadubnica.sk.

-ks-

Vážení spoluobčania,

určite ste si všimli, že                  
v ostatnom období dochádza                                                                            
k neustálym poruchám na 
verejnom osvetlení. Tieto 
poruchy sa začali objavovať 
súčasne so začatím rekon-
štrukčných prác na tepelných 
rozvodoch v našom meste. Je 
nutné povedať, že v poslednom 
období sa objavujú vo väčšej 
miere. Je to spôsobené sta-
vebnou činnosťou dodávateľa 
stavby, ktorú v tomto zimnom 
období vykonáva pri terénnych 
úpravách. Poruchy sa snažíme 
mapovať na základe vlastných 
poznatkov, ako aj z poznatkov 
občanov, ktorí nám ich ozna-

mujú. Od tých bežných porúch, 
ako je pretrhnutie elektrického 
vedenia,  prišlo aj na rozsia-
hlejšiu poruchu, a to vyhorenie 
elektrickej rozvodnej skrini pri 
mestskej tržnici. Investor stav-
by spoločnosť Termonova, a.s. 
je prostredníctvom pracovní-
kov mestského úradu informo-
vaná o týchto poruchách a je 
povinnosťou tejto spoločnosti, 
aby poruchy v čo najkratšom 
čase aj odstránila. Je na spo-
ločnosti Termonova, a.s.,  ako 
zodpovedne a hlavne rýchlo 
pristúpi k odstraňovaniu por-
úch na verejnom osvetlení. 

Pavol Pažítka
zástupca primátora
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Klub VENUŠA oslávil jubilejné 10. výročie Rekonštrukcia
telocvične ukončená

V marci nás čakajú voľby do NR SR

Po komplexnej rekonštruk-
cii bývalej I. základnej školy, 
v ktorej aktuálne sídli Zá-
kladná umelecká škola Šte-
fana Baláža a Centrum voľ-
ného času Dubinka, prišlo aj 
na rekonštrukciu telocvične. 

Prvotná obhliadka nevešti-
la nič dobré. Deravá strecha, 
rozbité okná a nefunkčné kú-
renie sa podpísali na technic-
kom stave telocvične. Poško-
denie vnútorných priestorov, 
ale aj strechy spojovacej chod-
by, bolo rozsiahle. Musela sa 
vykonať oprava strechy, vnú- 
torných omietok, kompletne 
sa vymenili okná a vchodové 
dvere. Nové sú toalety, spr-
chy, šatne. Bolo nutné opraviť 
elektrické rozvody a kúrenie 
v šatniach, ako aj v samotnej 
telocvični. Celková investícia 
do rekonštrukcie narástla 
do výšky 109 409 Eur z toho                   
30 000 Eur bola dotácia získa-

ná z Úradu vlády. 
Mesto sa rozhodlo pristúpiť 

k rekonštrukcii aj preto, že má 
neustály záujem o skvalitňo-
vanie vyučovacieho procesu 
tak v Základnej umeleckej 
škole, ako aj v Centre voľného 
času. Zrekonštruované pries-
tory telocvične budú slúžiť 
hlavne pre pohybové aktivity 
žiakov uvedených škôl. Od 
1. februára 2016 je zámerom 
mesta poskytnúť priestory te-
locvične aj rôznym športovým 
a kultúrnym organizáciám, 
združeniam a  širokej verej-
nosti. Poplatok za jednu hodi-
nu prenájmu je stanovený na                
12 eur. Prípadným záujemcom 
o telocvičňu odporúčam obrá-
tiť sa na sekretariát Základnej 
umeleckej školy, kde si dohod-
nú konkrétne podmienky.

Pavol Pažítka
zástupca primátora

„Pre nádej, že tvoj kríž bude 
zajtra ľahší a pre poznanie, 
že život mnohých je ešte 
ťažší, pre túžbu vidieť tváre 
blízkych šťastné, pre krásu 
neba, keď je jasné. Nikdy sa 
nevzdávaj!“
   

Desať rokov nie je tak málo, 
ale ani veľa. Áno, zdraví rátajú 
čas v rokoch, ale človek s ťaž-
kou diagnózou meria čas na 
dni. Verte, každý prežitý deň 
je pre onkologického pacienta 
dar, za ktorý ďakuje. Využíva 
daný čas na aktivity, najmä        
v klube VENUŠA, ktorého ju-
bilejné slávnostné stretnutie 
sa konalo 11. decembra za prí-
tomnosti poslanca mestského 
zastupiteľstva a prvého spon-
zora, pána Vincenta Bezdedu.

Načrime do desaťročnej his-

tórie klubu. Každý začiatok je 
ťažký, bolo treba informácie, 
legislatívu a členskú základňu. 
O to sa postarala zakladateľka 
Anna Šebová  spolu s Annou 
Pšenákovou a Ľubou Mozolí-
kovou.  Stanovy a registráciu 
im pomohla dotiahnuť notárka 
JUDr. Pčolová. Pomocnú ruku 
podal aj vtedajší primátor                                        
Ing. Ján Šušaník pridelením 
miestnosti, v ktorej sme sa 
mohli stretávať. Prvý veľ-
ký krok vpred bolo získanie 
miestnosti a registrácie KLU-
BU VENUŠA na MVSR 22. de-
cembra 2005 s počtom štrnásť 
členiek. Následne bol zvolený 
prvý výbor v zložení: Anna 
Šebová (predseda), Anna Pše-
náková (podpredseda), Eva 
Tóthová (hospodár),  Beata 
Kondákorová (kultúra), Oľga 

Dudová (kronika), Jozefína Ve-
selá (zápisy).

Klub začal vykazovať bo-
hatú činnosť. Najvýraznejším 
podujatím toho obdobia bola 
beseda s profesorkou Slobod-
níkovou a MUDr. Augustíno-
vou so zameraním na včasnú 
diagnostiku onkologického 
ochorenia a možnosti liečby. 
Beseda sa konala v kine Pa-
norex aj za účasti trenčianskej 
televízie, čo klub zviditeľnilo                         
a začal sa dostávať do povedo-
mia verejnosti. Pripomeňme 
aj besedy s onkológom MUDr. 
Bočákom, gynekológom 
MUDr. Balažoviechom a uro-
lógom MUDr. Šebom.

Po siedmych aktívnych ro-
koch odstúpila z funkcie zo 
zdravotných dôvodov Anna 
Šebová. Za jej prácu chceme 

vyjadriť veľké poďakovanie.
Od roku 2013 je predsedníč-

kou Kristína Tinková. V súčas-
nosti má klub 25 členov. Pravi-
delné mesačné stretnutia, na 
ktorých si vymieňame skúse-
nosti a poznatky, sú samozrej-
mosťou. Ale najdôležitejšie 
je to, že si spoločne užívame 
radosti aj starosti, vzájomne 
sa podporujeme pri prežíva-
ní každodenných problémov. 
Naším cieľom je pomáhať on-
kologickým pacientom, aby 
po liečbe načerpali nové sily, 
nadobudli sebadôveru a ne-
vzdávali sa!

Do našej súčasnej činnosti 
patrí aj zabezpečovanie rela-
xačných kúpeľných pobytov 
pre naše členky. Niektoré            
z nich sa zúčastnili kúpeľných 
pobytov organizovaných Ligou 
proti rakovine. Pobyty slúžia 
na oddych, ale najmä na za-
budnutie.    

K ostatným aktivitám je 
treba pripomenúť účasť v sú-
ťaži „O jablko  Novej Dubnice“, 
výstavy ručných prác, kde nás 
úspešne reprezentuje svojou 
šikovnosťou Evka Tóthová. 
Hodnotná je kronika, ktorú od 
vzniku vedie Olinka Dudová. 

Osobitne chceme poďakovať 
hlavnému sponzorovi fi rmy 
HANIL E-HWA AUTOMO-
TIVE SLOVAKIA, s.r.o. Dub-
nica nad Váhom. Finančná 
výpomoc bola využitá hlavne 
na zakúpenie zdravotných po-
môcok, ktoré sú nevyhnutné 
pre niektoré členky klubu, ako 
aj na možnosť zúčastniť sa re-
laxačného pobytu v kúpeľoch.
   Klub VENUŠA Nová Dubni-
ca vyjadruje vďaku všetkým, 
ktorí jej rôznym spôsobom po-
máhajú.
 
KT

Predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky vyhlá-
sil  dňa 12. novembra 2015 
rozhodnutím č. 307/2015       
Z. z. voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky a určil 
termín ich konania. 

Dátum a čas konania volieb
Voľby do Národnej rady Slo-

venskej republiky sa konajú      
v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 
hod.  do 22:00 hod.

Právo voliť
Právo voliť do Národnej 

rady Slovenskej republiky má 
občan Slovenskej republiky, 
ktorý najneskôr v deň konania  
volieb  dovŕšil 18 rokov veku 
a nenastala u neho prekážka 
práva voliť. Prekážkou práva  
voliť je:
a) zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody        
z dôvodov ochrany verejného 
zdravia,
b) výkon trestu odňatia slobo-
dy uložený za spáchanie ob-
zvlášť závažného zločinu,
c) pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.

Právo byť volený
Za  poslanca Národnej rady  

Slovenskej republiky  môže 
byť  zvolený  občan Slovenskej 

republiky, ktorý najneskôr               
v deň konania volieb dovŕšil  21 
rokov veku a má trvalý pobyt 
na území Slovenskej republiky. 
Prekážkou práva byť volený je:
a) výkon trestu odňatia slobo-
dy,
b) právoplatné odsúdenie za 
úmyselný trestný čin, ak od-
súdenie nebolo zahladené,
c) pozbavenie spôsobilosti na 
právne úkony.

Spôsob voľby
Volič môže voliť na území 

Slovenskej republiky vo  voleb-
nom  okrsku, v ktorého  zozna-
me voličov je zapísaný, alebo    
v ktoromkoľvek volebnom 
okrsku na základe hlasovacie-
ho preukazu.

Hlasovací preukaz
Volič,  ktorý  má  trvalý po-

byt   na  území  Novej Dubni-
ce   a  v  deň  konania volieb  
nebude môcť voliť v  mieste   
svojho  trvalého  pobytu  vo  
volebnom  okrsku, v  ktorého  
zozname  voličov  je zapísa-
ný,   môže požiadať  o  vydanie  
hlasovacieho  preukazu. Mes-
to  na základe žiadosti voličov  
vydá  hlasovací preukaz a  zo 
zoznamu  voličov ho vyčiarkne 
s   poznámkou o  vydaní hlaso-
vacieho preukazu.   Hlasovací 

preukaz oprávňuje  na  zápis  
do  zoznamu  voličov  v   kto-
romkoľvek   volebnom   okrsku. 
Volič môže    požiadať o vyda-
nie hlasovacieho preukazu:
a) osobne,  najneskôr  posled-
ný  pracovný deň  pred   ko-
naním volieb (t.j.  4.3.2016)                
v úradných   hodinách. Mesto 
mu  vydá hlasovací preukaz 
bezodkladne,
b) v   listinnej forme tak, aby  
žiadosť   o vydanie hlasovacie-
ho preukazu    bola  doručená 
mestu  najneskôr 15 pracov-
ných dní predo dňom konania 
volieb (t.j. 15.2.2016),
c) elektronicky  (mailom) tak, 
aby   žiadosť  o    vydanie   hla-
sovacieho  preukazu  bola    do-
ručená    mestu najneskôr  15 
pracovných dní predo dňom 
konania volieb (t.j. 15.2.2016).

Žiadosť musí obsahovať 
údaje o voličovi: meno a pri-
ezvisko, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalé-
ho pobytu (obec, ulica, číslo 
domu), korešpondenčnú adre-
su, na ktorú obec doručí hlaso-
vací preukaz.

Prostredníctvom osoby  spl-
nomocnenej  žiadateľom  mož-
no požiadať  o vydanie hlaso-
vacieho   preukazu najneskôr 
v posledný deň predo dňom 

konania volieb (t. j. najneskôr 
4. 3. 2016). Žiadosť musí obsa-
hovať údaje o voličovi: meno    
a priezvisko, rodné číslo, štát-
nu príslušnosť, adresu trva-
lého pobytu (obec, ulica, číslo 
domu).

Mesto   zašle   hlasovací  
preukaz    voličovi  na     adresu   
trvalého   pobytu,  ak  v žiadosti   
neuvedie inú korešpondenčnú 
adresu, najneskôr tri pracov-
né dni od doručenia žiadosti. 
Mesto  zašle  hlasovací preu-
kaz na adresu uvedenú v žia-
dosti doporučenou zásielkou 
„Do vlastných rúk“. Ak  volič 
v   písomnej   žiadosti alebo 
elektronickej  žiadosti  uvedie, 
že  hlasovací  preukaz prevez-
me iná osoba, musí v žiadosti 
uviesť jej meno, priezvisko        
a číslo občianskeho preukazu. 
Táto  osoba  je povinná  pre-
vzatie hlasovacieho preukazu 
potvrdiť svojím podpisom.

Elektronická adresa na do-
ručovanie žiadostí je: gregu- 
sova@novadubnica.sk

JUDr. Dagmar Gregušová
Vedúca organizačno–správne-
ho oddelenia

Klub VENUŠA oslávil krásnych desať rokov.

Zrekonštruovanú telocvičňu môže využívať aj verejnosť.

V rámci rekonštrukcie sa menili aj sociálne zariadenia.
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Jozef Vrábel: Všetko je 
o prioritách

Klubové turistické okienko

KALENDÁR PODUJATÍ KST KOLAČÍN NA ROK 2016

Nová Dubnica je bohatá na 
osobnosti z rôznych oblastí. 
Jednou z nich je napríklad 
Jozef Vrábel – dvojnásobný 
majster Slovenska v dlhom 
triatlone, majster Slovenska 
v strednom triatlone a zakla-
dateľ klubu TRIsport, ktorý 
vychováva mladé triatlonové 
talenty.  

Patríte k slovenskej triat-
lonovej špičke – ako ste sa 
k triatlonu dostali? Pokiaľ 
viem, začali ste skôr zo zába-
vy a pomerne neskoro...

Poviem to tak, že dostať sa    
k triatlonu v neskoršom veku 
sa dá za predpokladu, že člo-
vek pomerne seriózne športu-
je ako dieťa. Triatlon je špeci-
fi cký tým, že dištancovaní sú 
prakticky všetci tí, ktorí ako 
deti nezískali pomerne zásad-
né plavecké zručnosti. Lebo 
to je šport, ktorý sa už nedá 
natrénovať. Akonáhle človek 
dosiahne 15 – 16 rokov a ne-
vie kvalitne plávať, už z neho 
nikdy v živote plavec nebude. 
Bavíme sa ale o pretekaní na 
vyššej úrovni. Ja som ako die-
ťa plával dlhé roky, takže toto 
vo mne prakticky ostalo a 
stačilo to iba oživiť. Samozrej-
me, že som sa aj nejakým 
spôsobom hýbal, ale nie nijak 
zásadne. Nezúčastňoval som 
sa na pretekoch ani na ničom 
podobnom. Ale keď som mal 34 
rokov, prišiel zlom. Začal som 
stále viac a viac trénovať, až 
som sa zrazu začal umiestňo-
vať a tak to nejak samo od seba 
prišlo. 

Ako dlho to trvalo od bodu 
zlomu až po bod, kedy ste sa 
začali na pretekoch umiest-
ňovať?

Od prvých pretekov do úpl-
ne seriózneho výsledku to tr-
valo dva roky.

To ale muselo byť dosť nároč-
né na čas... Alebo sa mýlim?

Triatlon je veľmi náročný 
šport, čo sa týka konzumácie 
času. Treba trénovať tri disci-
plíny plus niečo doplnkové. Je 
to šport, ktorý pri trénovaní 
na slušnej amatérskej úrovni 
vyžaduje cca. 15 a viac hodín 
do týždňa. Pokiaľ chce človek 
dosahovať nejaké výsledky, tak 
v tých dôležitých tréningových 
obdobiach treba rátať pokojne 
s 25 a viac hodinami do týždňa. 

Je toto dôvod, prečo ste sa 
rozhodli ukončiť minulý rok 
kariéru?

Je to jeden z dôvodov, ale je 
to ten najmenší dôvod. Hlav-
ným dôvodom boli deti. Už 
dorastajú do slušnej úrovne           
a môj tréning začal byť nekom-
patibilný s ich tréningom. Po-
trebujem sa venovať hlavne im 
a zabezpečiť, aby sa oni vedeli 
vyvíjať. Druhá vec je môj vek. 
Už budem mať 43 rokov a moje 
telo sa už nevysporiadava                                                                   
s tréningom tak, ako to zvlá-
dalo napríklad pred šiestimi, 
siedmimi rokmi. 

Založili ste triatlonový klub 
TRIsport. Hlavným dôvo-
dom boli teda deti?

TRIsport je ako občianske 
združenie založené už od roku 
2010. Ako klub sme však požia-
dali o registráciu v Slovenskej 
triatlonovej únii až koncom 
minulého roku. TRIsport pô-
vodne vznikol nie ako klub, ale 
ako internetový portál, ktorý 
písal o triatlone. V súčasnos-
ti už tento portál nefunguje 
a TRIsport komunikuje pro-
stredníctvom svojho faceboo-
kového profi lu a zároveň píše-
me svoj blog. Fungujeme teda 
ako klub, ktorý sa prednostne 
chce venovať deťom a mládeži. 

Kto sa môže do klubu prihlá-
siť?

Do klubu sa môže prihlásiť 
hocikto, kto je ochotný sa to-
muto športu venovať a mal by 
mať už nejaké športové zákla-
dy. 

Už sme spomínali, že triat-
lonu sa venujú aj vaše deti 
– Margarétka a Jožko. Ako 
vyzerá bežný deň malého    
triatlonistu?

Každý deň okrem soboty        
a nedele nám o 5.30 zazvoní bu-
dík a máme približne 20 minút 
na to, aby sme nasadli do auta. 
Cestujeme do Trenčína, kde 
približne 6.15 hod. skáčeme do 
bazéna. Plavecký tréning trvá 
hodinu a pätnásť minút. Kaž-
dý deň tak odplávajú od 3,2 do                                                                 
3,5 km ešte ráno pred ško-
lou. Potom nasleduje rýchly 
presun do Novej Dubnice do 
školy. Po škole si buď spravia 
úlohy, alebo sa zabavia, a po-
tom nasleduje druhý tréningy 
– atletika. Tá býva buď o štvr-
tej, alebo o piatej v Dubnici. 

Tréning trvá približne hodinku 
až hodinku dvadsať. Približne 
o pol šiestej, o šiestej sú doma.

Teraz sa úplne laicky spýtam 
– nie sú dva tréningy denne 
pre dieťa náročné?

Atletika sa netrénuje každý 
deň. Margarétka je mladšia, 
tá trénuje atletiku trikrát do 
týždňa. Jožko trénuje atleti-
ku štyrikrát do týždňa a cez 
víkend majú jeden deň úplne 
voľno, prípadne dávame v me-
siacoch, kedy je lepšie počasie, 
voľný cyklistický tréning. Je 
jasné, že to nie je málo, ale 
žiaľ, je to nutnosť. Toľko musia 
deti trénovať, aby neskôr moh-
li dosahovať nejaké výsledky. 
A ešte stále to nie je tak veľa, 
aby sa nemohlo postupne pri-
dávať. Celý tréningový proces 
musí byť postavený tak, aby 
bola každý rok možnosť pridá-
vať. Až do dospelosti. Zlepšo-
vanie sa je totiž dané tým, že 
budem zvyšovať tréningovú 
záťaž. Veľkou motiváciou sú, 
samozrejme, výsledky na pre-
tekoch. Minulý rok zvíťazila 
Margarétka v celkovom poradí 
Slovenského pohára vo svojej 
kategórii a Jožko skončil na 
druhom mieste. Jožko zároveň 
získal štyri bronzové individu-
álne medaily z majstrovstiev 
Slovenska v triatlone, aquatlo-
ne, duatlone a v atletike. Ako-
náhle deti zistia, že tá drina     
k niečomu vedie, tak samotný 
pretek už je odmenou. 

Aké sú vaše najbližšie ciele, 
čo sa týka klubu?

Bolo by dobré, keby sa             
v meste vytvorila komunita 
ľudí, ktorí by sa venovali tomu-
to športu. Už teraz je tu pek-
ná partia ľudí, ktorí sa venujú 
behu – niekedy sa cez víkend 
stane, že sa stretneme desiati, 
ktorí ideme behať do lesa, čo je 
veľmi fajn. Čo sa týka triatlo-
nu, zatiaľ máme štyroch mlá-
dežnických pretekárov a urči-
te by bolo dobré, keby ich bolo 
viac. Je to však o tom, že deti 
musia objaviť tento šport a ro-
dičia musia byť ochotní sa dosť 
zásadne obetovať. Znamená to 
totiž pomerne značné obmed-
zenia. Je to teda o tom povedať 
si, čo je pre človeka priorita                                                  
a či vôbec má tú možnosť.

-ks-

Klub slovenských turistov 
Kolačín nezaháľal ani na 
sklonku roka. V novembri 
sa jeho členovia zúčastnili 
jesenného stretnutia turis-
tov Trenčianskeho kraja na 
Inovci, kde boli vyhodnotení 
najaktívnejší členovia.  

Z nášho klubu si ocenenie 
prevzal Dušan Rapšo, ktorý 
bol v minulom roku aktívny 
na každej nami  organizovanej 
akcii. Za najmladších  turistov 
dostal cenu Frederik Paluska, 
ktorý klub reprezentoval na 
pretekoch turistickej zdatnosti. 
Prebojoval sa až na majstrov-
stvá Slovenska a tu skončil na 
druhom mieste. Spolu s Ľubo-
mírom Calpašom, majstrom 
Slovenska, a Štefanom Červen-
kom, bronzovým medailistom, 
sa tak pričinil o propagáciu a 
šírenie dobrého mena nášho 
KST Kolačín nielen na celoslo-
venskej, ale aj medzinárodnej 
úrovni.

Počas vianočných sviatkov 
sme zorganizovali tradičné po-
dujatie - Štefanské stretnutie 
na Grófovci, kde si viac ako 40 
milovníkov turistiky napriek 
rannému dažďu vychutnalo 
krásne výhľady do okolia a pri 
varenom víne príjemné chvíle 
v kruhu priateľov a známych. 
Prišli nás podporiť aj naši turis- 
tickí priatelia z Trenčianskych 
Teplíc. 

Po Novom roku sa viac ako 
120 účastníkov rozhodlo zba-
viť prebytočných kilogramov           
a vystúpiť v sobotu 2. januára 
na náš domovský kopec Marko-
vica. Počasie nám prialo a hoci 
teploty dosahovali mínusové 
hodnoty, tešili sme sa z prvého 
snehu, ktorý sa pričinil o pravú 
zimnú atmosféru. Opäť nád-
herné výhľady, čaj i hriatô, pri-
atelia, známi, vzájomné priania 
a želania, ale aj predsavzatia,  
turisti z rôznych kútov Sloven-
ska i zo Španielska vo veku         
2 až 70 rokov a výborná nálada. 

Jednoducho, skvelý štart do 
nového turistického roka. 

Ak ste sa odhodlali práve                  
v tejto chvíli, že sa k nám pri-
pojíte, môžete tak urobiť na 
ktorejkoľvek z našich akcií 
alebo prísť na výročnú člen-
skú schôdzu KST Kolačín, 
ktorá sa uskutoční vo štvrtok                       
4. februára 2016 v Kultúrnom 
dome  Kolačín  so začiatkom 
o 17.30 hod. Prihlášku si  mô-
žete stiahnuť z našej webovej 
stránky alebo ju vypísať na  
mieste. Súčasných členov pro-
síme, aby si na schôdzu pri-
niesli preukazy a peniaze na 
členské známky.

Pre úplnosť prikladáme ka-
lendár našich podujatí v roku 
2016, ktorý môže byť po člen-
skej schôdzi doplnený o vaše 
návrhy. 

Na stretnutie s vami sa 
niekde v našich prekrásnych 
horách tešia turisti z Kolačína.

-sk-

4. február
20. február

30. apríl
14. máj
28. máj
11. jún
25. jún

8. júl
27. august

10. september
september

12. november

Výročná členská schôdza
Zimné stretnutie na Baske
Dubnická 30-ka 
Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
Stretnutie čitateľov Krásy Slovenska na Veľkej Javorine
Krajské preteky turistickej zdatnosti
Jánsky haluškový festival
Zahraničný zájazd do Španielska
Po stopách SNP na Markovicu
Teplická 50-ka 
Klubový zájazd na Poľanu
Jesenné  stretnutie turistov na Inovci

Viac informácií nájdete na www.kstkolacin.webnode.sk.

Členov Klubu slovenských turistov neodradí ani zima!

J. Vrábel patrí k špičke slovenského triatlonu.
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Fenomén s názvom Trojkráľové koncerty 
v Novej Dubnici opäť úspešnejší

Máme za sebou desiate Troj-
kráľové koncerty telies Boží 
šramot a The Gospel Fami-
ly a dvanáste celkovo, keď 
prvé dva ročníky odohrala 
kapela Boží šramot samo-
statne. Kam sa Trojkráľové 
koncerty, ktoré tvoria tradič-
ný začiatok kultúrneho roka                         
v Novej Dubnici, posunuli? 

Z jedného koncertu na číslo 
päť, z 300 divákov na 3-tisíc,                      
z 9 účinkujúcich na 50, z dvoch 
zvukárov a jedného osvetľo-
vača na 25 technikov a pod-
porných asistentov (zvukári, 
osvetľovači, kameramani, 
uvádzači, ostatní asistenti...), 
z pár kusov techniky a svetiel 
na klasickú veľkú koncertnú 
kulisu s dvomi veľkoplošnými 
obrazovkami (3x4m), päťdesi-
atimi osvetľovacími telesami, 
dvomi veľkými mixážnymi pul-
tami a jedným samostatným 
- pódiovým, pre odposluchy 
účinkujúcich. Na prvý koncert 
sa kvôli propagácii vytlačilo 
100 plagátov, ktoré boli roz-
vešané vo všetkých okolitých 
farnostiach a obciach, v nedeľ-
ných oznamoch vyhlasované 
celý advent, takisto v miest-
nych rozhlasoch. Pozvánka na 
ročník 2016 bola uvedená ako 
oznam len v Novodubnických 
zvestiach a za tri týždne, bez 
akejkoľvek inej propagácie, 
bolo potrebné pridať ešte je-
den koncert, keďže ostatné 
štyri už boli beznádejne vypre-
dané. Záznam koncertu bude 
už po tretí rok tvoriť hlavnú 
časť silvestrovského progra-
mu na televízii LUX. Toľko               
k faktom.

Ročník 2016 bol opäť najlep-
ší a opäť sa posunul, po všet-
kých stránkach, o kus ďalej. 
Dramaturgia, scéna, vizuali-

zácie, zvuk, priame prenosy, 
klipy, hosť. Začiatok koncertu 
tvorilo samostatné vystúpenie 
kapely Boží šramot s efekt-
ným úvodom, keď z veľkoploš-
nej obrazovky začali jednotliví 
členovia odchádzať a zjavovať 
sa reálne na pódiu. Efektný 
nástup kapely umocnili „zo-
skoky“ troch speváčok z ob-
razovky rovno na pódium. Po 
štyroch piesňach zaznela v po-
daní Aničky, Ivetky a Lucky le-
gendárna Cohenova „Hallelu-
jah“, tentoraz bez zboru, ktorý 
nastupoval po jej skončení, 
aby umocnil silu tejto piesne 
odspievaním jej slovenskej 
verzie. Prvý vrchol koncertu 
prišiel hneď v nasledujúcej 
časti. Obidve telesá odspie-
vali a odohrali spoločne veľké 
hity, ako „Will you be there“ od         

M. Jacksona (v závere recitálu 
zaznela časť básne „If“ od Ru-
dyarda Kyplinga, v preklade 
od Ľ. Feldeka), „Somebody to 
love“ od kapely Queen, či „Za-
hoď starosti“ od minuloročné-
ho hosťa Janky Kocianovej. 
Po odchode dievčat z pódia 
odspieval zbor The Gospel 
Family svoje samostatné vy-
stúpenie, keď výberom piesní 
nezaostal a fantastickú atmo-
sféru doplnil o také hity, ako sú 
„I will follow him“ z fi lmu Sest-
ra v akcii, „Baba yetu“ (svahil-
ská pieseň Otče náš), či „You 
raise me up“ od Josha Gro-
bana. Ako čerešnička na torte 
svietila na konci tohto bloku 
pieseň „Lolypop“, podporená 
vtipným videoklipom na veľ-
koplošnej obrazovke. Tvorco-
via programu tento rok siahli 

po netradičnom, no o to zau-
jímavejšom hosťovi, ktorým 
bol Roman Veverka z kapely 
Medicimbal, ČR (bluecimbal.
com). Ďalšia časť programu 
patrila práve jemu, keď po 
krátkej prezentácii, za veľkého 
aplausu, vystúpil na pódium 
a zahral a zaspieval nádher-
nú moravskú ľudovú pieseň 
„Můj koníčku ryzovraný“, po 
ktorej prišla, prekvapujúco, 
pop-rocková klasika „One“ od 
kapely U2. Veľkým a príjem-
ným prekvapením bola nasle-
dujúca pieseň „Vínečko bíle“. 
S Romanom spievalo celé 
kino. Počas tejto piesne štyria 
členovia The Gospel Family, 
s hevermi na pleciach, spolu 
so šarmantnými asistentkami 
– tiež speváčkami zboru, roz-
lievali vínko nadšeným divá-

kom.  Po piesni Časy se mění 
od Golden Kids, ktorú si s Ro-
manom zaspievali dievčence 
z Božieho šramotu a „Pride“ 
od U2, ktorá predznamenala 
začiatok vyvrcholenia celého 
koncertu, prichádza opäť na 
scénu zbor a spieva „But I 
stil haven´t found...“, kedy sa                          
v sólach striedajú hosť Roman 
Veverka a Janka Vančová. Zá-
verečná pieseň „Does your 
mother know“ od legendárnej 
skupiny ABBA, za standing 
ovation celého diváckeho osa-
denstva, podporili aj tanečníci 
zo skupiny Len Tanec, ktorí 
svojimi choreografi ami a sal-
tami neraz spôsobili chvíle 
úzkosti divákom v prvom rade 
a obrovské výbuchy aplausu. 
Záverečné „na, na, na“ v pies-
ni Posledná už spievalo naozaj 

celé kino a počas prídavku 
„Prišli sme aj s muzikou“           
z muzikálu Na skle maľované 
aj všetci tancovali. Pre veľký 
úspech a neutíchajúce ovácie 
boli účinkujúci nútení zopa-
kovať ešte pieseň „Does you 
mother know“, ktorá tvorila 
pomyselnú bodku za Troj-
kráľovým koncertom 2016... 
Úsmevy na tvárach divákov, 
ďakovné vinše a prísľuby, že 
sa „o rok určite opäť vidíme a 
dovezieme ďalších priateľov“, 
len dokazujú, že fenomén Troj-
kráľových koncertov bude ešte 
dlho pôsobiť v srdciach ľudí       
a otvárať kultúrny rok v Novej 
Dubnici. 

Juraj Hort

Za všetky gratulácie uvedieme jednu: 

„Vážení priatelia. Aj keď mi ešte neprináležia žiadne slová, dovoľte 
mi aspoň pár medových motúzov zo sedadla diváka. V prvom rade 
len párkrát za život zažije človek atmosféru koncertu, aká bola dnes. 
Standing ovation počas celej skladby a ešte k tomu dvakrát, to som 
videla prvýkrát v živote a verte mi, že to nie je úplne amatérsky po-
hľad. Na výkonoch nebola jediná chybička krásy. Výkon mal úroveň 
profesionálov. Každý vedel, čo má robiť, ale od vás viem, že nikto 
netušil, ako to má vyzerať skutočne. Možno len dirigent, ktorý je so 
svojím tímom autorom celej myšlienky. Úžasný muzikant, neuveri-
teľný zjav, ktorý dokázal dať dokopy toto veľdielo, ktoré od Bratislavy 
a ďaleko na východ nemá obdobu. Divák môže z kože vyskočiť, keď 
každá skladba má charakter vrcholu a z toho je postavený celý reper-
toár.  V Božom Šramote sú tri úžasné speváčky,... Trojkráľový koncert                                              
v spojení kapela, zbor a hosť je proste úžas. Ostatných neviditeľných 
typu zvuk, svetlo a iné nevynímajúc. Kde sa títo ľudia v tomto regió-
ne vzali? Nadšenie, ktoré dokážete vyrobiť, je fantastické. Ďakujem 
vám za všetkých divákov, ktorí ako ja odchádzali nabití pozitívnou 
energiou a šťastím. Robíte to dobre, krásne pocity, ktoré ste vložili 
do výkonu, si odnášame domov všetci.  Koncert bol úžasný, jeden z 
najväčších zážitkov v mojom živote. Z úctou tiež skladám pomyselný 
klobúk pred najlepším muzikantom v tomto kraji.“

Ingrid O.

Popularita Trojkráľových koncertov každým rokom stúpa.

Aj vy ste zvedaví, čo si „Gospeláci“ a Boži šramot pripravia budúci rok?

Prvý koncert mal 300 divákov, posledný už 3 tisíc. 
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NOVODUBNICKÉ  FAŠIANGY 2016
6. februára od 11:00 - 16:00 hod.
amfi teáter Nová Dubnica 

Vystúpenie FS Liborčan, HS Krškoband, cimbalistu Micha-
la Baláža a akordeonistu Filipa Olejníka, hudobnej skupiny               
DUO  M   a vynikajúcej heligonkárky a speváčky Vlasty Mudrí-
kovej, fašiangové súťaže, ochutnávky, domáce zabíjačkové špe-
ciality, pečené prasiatko. Príďte sa zabaviť na Novodubnické 
fašiangy 2016, príďte spoločne s fi rmou Mäsovýroba Ilavský 
osláviť ich 25. výročie!  

KONCERT HUDOBNEJ SKUPINY PROGRES
7. februára o 15:00 hod.
kino Panorex 

Hosť programu: zabávač Stano Vitáloš. Hudobná skupina Pro-
gres,  to je skutočný hudobný matador. Do dnešného dňa nato-
čila a vydala úctyhodných 25 hudobných nosičov, ďalších 11 pre 
TV Šlager a bola ocenená zlatou, platinovou a multiplatinovou 
platňou za predaj! Vstupne: 8€.

ROZPRÁVKA JACOBA A WILHELMA GRIM-
MOVCOV - SNEHULIENKA
Nedeľa 21. februára o 15:00 hod.
kino Panorex

Populárne Divadlo  „M“  z Púchova pod režisérskou taktovkou 
Jozefa Kolejáka predstaví najkrutejšiu rozprávku bratov Grim-
movcov o kráse, ktorá je vždy krajšia, keď vychádza z vnútra. 
Vstupné: 1€.

ŽENÁM K MDŽ: OĽGA BARIČIČOVÁ, HU-
DOBNÁ SKUPINA DUET  
Nedeľa 6. marca o 16:00 hod.
kino Panorex

Primátor mesta Ing. Peter Marušinec srdečne pozýva všetky 
ženy, slečny a dámy v meste na oslavu Medzinárodného dňa 
žien s obľúbenou hudobnou skupinou DUET a známou speváč-
kou Oľgou Baričičovou. Melodické a precítené pesničky si mô-
žete  zaspievať v nedeľu 6. marca o 16. hodine. Vstup je zdarma. 
Miestenky od 8. februára na oddelení kultúry MsÚ.

Predpredaj vstupeniek a informácie: oddelenie kultúry          
a športu MsÚ Nová Dubnica, mail: kebiskova@novadubni-
ca.sk, tel. 042/4433484, kl.110.

Nová Dubnica žije kultúrou

Vianočné sviatky u nás

FOTOREPORTÁŽ

VÝSTAVA
„MEDVEDE A MY“

NECHAJTE SA POZVAŤ

VÝSTAVA MEDVEDE A MY
22. 2. – 6. 3. 
kino Panorex 

Nebezpečná šelma alebo neškodný macko? Sú 
ohrozené či nás ohrozujú? Predstava medveďa 
vyvolá u väčšiny z nás rozrušené reakcie. Koľ-
ko však vieme o najväčšej európskej šelme? 
Cieľom výstavy Medvede a my je zvýšiť ve-
domosti o medveďoch a zlepšiť spolužitie pre 
ľudí a medvede na Slovensku. Vďaka množstvu 
zozbieraných informácií a materiálov sa teraz 
môžete dozvedieť viac o najväčšej šelme na-
šich lesov. Čím sa živí, prečo v zime spí a akým 
hrozbám musí čeliť?  Fotografi e dopĺňa  vzde-
lávací fi lm, sadrové odliatky medvedích stôp 
a mnohé iné zaujímavosti. Výstavu pripravilo 
oddelenie kultúry v spolupráci so Spoločnosťou 
pre výskum, vzdelávanie a spolužitie s príro-
dou. Vstup voľný, otvorené v pondelok – piatok 
od 9,00 – 17,00 hod.                                                   

Remeselná výroba zaujala malých aj veľkých.

Tvorivé dielne boli plné predvianočnej atmosféry a dobrej nálady.

Mierové námestie na Silvestra.

Ako ste vítali nový rok vy? My šampanským.

Nechýbal ani obľúbený živý Betlehem.

Štedrý deň - ochutnávka kapustnice. Stretli sme snáď každého.



Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Šimon Jando, Matúš Urbánek, Alexandra Brišová, 
Dominik Pišta, Alexander Zacko, Richard Hlohovský

Na spoločnej ceste životom:
Dušan Vavrda – Mgr. Lenka Šumajová

Opustili nás:
Rudolf Rýdzi, Antonín Mrázek, Otília Černá, Vladana 
Ševčíková, Emília Šimkovičová, Milada Mičietová, 
Eva Luciaková, Radovan Vančo, Viliam Remo, Anton 
Masiarčin, Jozef Mazal, Ing. Miroslav Smolka, Ing, 
Jozef Vrábel, Peter Šišovský, Jozef Masár, Vlastimil 
Bačík, Mária Lančinová, Milan Cvacho, Ján Pinček, 
Božena Jurčová, Jozef Bukovčák, Emanuel Šobáň

Spoločenská kronika

Nakladanie s odpadom - informácie

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

ZĽAVA 20%
NA POMNÍKY DO VYPREDANIA ZÁSOB

0908 395 560

KAMENÁRSTVO – KAMENÁRSKE PRÁCE A HROBKY

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

0904 504 498

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

POHREBNÉ SLUŽBY ANTON DADO
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Božena Jurčová
Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 12. januára roz-
lúčili s našou mamou a starou mamou Boženou 
Jurčovou a pomohli nám tak zmierniť náš žiaľ. 
Úprimné ďakujem od dcéry s manželom.

Miloslav Vlach
Dňa 20. februára uplynú štyri roky, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec a dedko 
Miloslav Vlach. S úctou a láskou spomínajú man-
želka, dcéra a syn s rodinami.

Milan Bašo
Dni plynú ako v tichej vode prúd, len bolesť v srdci 
trvá a nedá sa zabudnúť. Dňa 12. januára uplynulo 
osem rokov, čo nás navždy opustil náš drahý a mi-
lovaný manžel, otec a dedko Milan Bašo. S láskou 
spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatká     
a ostatná rodina.

Mariana Pížová
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri pla-
meni sviečok na teba myslíme. Osud ti nedoprial 
s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš na-
vždy žiť. So smútkom v srdci sme si 21. decembra 
2015 pripomenuli jeden smutný rok, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná mamička a ba-
bička Mariana Pížová. S láskou spomínajú dcéra          
s rodinou, syn Marek, ostatná rodina a priatelia.
 

Emília Pappová
Dňa 16. februára uplynú tri roky, keď nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mama a babka 
Emília Pappová. Smútok a žiaľ v srdci máme, na 
teba s láskou spomíname, S láskou a úctou spomí-
najú manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina. 

Július Mlynár
Dňa 18. januára uplynul rok, čo nás navždy opus-
til náš drahý manžel, otec, starý a prastarý otec 
Július Mlynár. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
tichú spomienku. S láskou spomínajú manželka     
a dcéry s rodinami.

Jozef Šramo
Dňa 4. januára uplynulo 13 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš milovaný manžel a otec Jozef 
Šramo. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomínajú manželka                     
a dvaja synovia.

Rudolf Mičian
Dňa 5. januára uplynulo 15 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš otec Rudolf Mičian. Kto ste ho 
poznali, venujte mu tichú spomienku. S úctou spo-
mínajú synovia s rodinami. 

Peter Kapko
Dňa 28. decembra 2015 uplynul rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel a otec Peter Kapko.   
S láskou spomínajú manželka, syn a ostatná ro-
dina. Odišiel si tíško, nie si medzi nami, no v srd-       
ciach stále žiješ s nami.

Jaroslav Červeňan
Dňa 9. januára uplynul rok od úmrtia Jaroslava 
Červeňana, človeka s láskavým srdcom. Spomí-
najú manželka, dcéry, vnúčatá a pravnúčatá.

Ing. František Manas
Dňa 18. januára uplynulo sedem rokov, čo nás 
navždy opustil milujúci manžel, otec a starý otec    
Ing František Manas. Kto ste ho poznali, venujte 
mu tichú spomienku. S láskou a bolesťou v srdci 
spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Ján Ďuriš
Dňa 1. januára uplynul rok od úmrtia milovaného 
manžela, otca, dedka a pradedka Jána Ďuriša.        
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL

Dňa 6. decembra o 04.10 hod. 
bolo prijaté telefonické oznáme-
nie, že dve osoby premiestňujú 
na ul. SNP 55 kovové zábrany. 
Po príchode hliadky museli zá-
brany vrátiť na pôvodné miesto 
a taktiež poupratovať vzniknutý 
neporiadok.

Dňa 21. Decembra v čase        
o 20.46 hod. bolo prijaté tele-
fonické oznámenie, že na ul. 
Trenčianskej 724/44 sa vo výko-
povej jame nachádza neznáma 
osoba. Po príchode na miesto 

bol vo výkope spozorovaný muž, 
ktorý tam sedel a odmietol vy-
jsť von. Následne bola privola-
ná hliadka Policajného zboru, 
s ktorou sa spoločne podarilo 
muža z jamy dostať von.

Dňa 24.decembra o 22.20 hod. 
bolo prijaté telefonické oznáme-
nie, že v bytovom dome na ul.     
P. O. Hviezdoslava volá sused-
ka vo svojom byte o pomoc. Na 
mieste bolo zistené, že pani vo 
svojom byte spadla a nevládze 
vstať. Následne bol vyrozume-
ný rodinný príslušník, ktorý sa 
dostavil na miesto a byt otvoril. 
K zraneniu majiteľky bytu ne-
došlo.

Spísal Mgr. Peter LUKÁČ
Zástupca náčelníka
Mestskej polície Nová Dubnica

Z bloku mestskej polície

Harmonogram zvozu separovaného odpadu
pre IBV Miklovky, Kolačín a Dlhé Diely v roku 2016

Množstvový zber drobného stavebného odpadu

Zvoz separovaného odpadu 
v miestnej časti Miklovky, 
Kolačín a Dlhé Diely je za-
bezpečovaný raz mesačne, 
a to:

V UTOROK: 12. 1. / 9. 2. / 8. 
3. / 5. 4. / 3. 5. / 31. 5. / 14. 6. / 
12. 7. / 9. 8. / 20. 9. / 18. 10. / 
22. 11. / 13. 12.

Ulice Slobody, Družstevná, 
Nová, Odbojárska, Farská, 
Pod Húštikom, Družobná, 
Kukučínova, Gagarinova, 
Gorkého, Svätoplukova, Má-
jová, Svobodova, Kvetná, Ta-
jovského, Kollárova, Ľ. Štúra, 
Jesenského, Partizánska, 
Podjavorinskej, Sládkovičova.

VO ŠTVRTOK: 14. 1. / 11. 2. /  
10. 3. / 7. 4. / 5. 5. / 2. 6. / 16. 6. 
/ 14. 7. / 11. 8. / 22. 9. / 20. 10. /  
24. 11. / 15. 12.

Ulice Okružná, Krátka, Puški-
nova, Pod Dubovcom, Svora-
dova, Nerudova, M. Benku, 
B. Němcovej, Strážovská, 
Pod Bôrikom + nové ulice 
na Dlhých Dieloch: Lipová, 
Slnečná, Javorová, Dubová, 
Dlhé Diely.

Vrecia vykladajte vždy ráno 
v deň vývozu do 6:30 hod. pred 
váš dom ku ceste tak, aby 
nebránili cestnej premávke. 
Namiesto nich dostanete rov-
naký počet prázdnych vriec. 

Ďakujeme, že sa zapojíte do 
systému separovaného zberu 
v našom meste a budete do-
držiavať pravidlá „čo triediť, 
ako s tým nakladať a kedy 
von vykladať“ a prispejete tak                                                                 
k ochrane životného pro-
stredia a čistoty v meste.                                
V prípade, že vám vrecia 
budú odcudzené, alebo vám 
budú chýbať, na oddelení ŽP 
vám vydáme ďalšie.

Pripomíname, že pre po-
treby Novodubničanov je ot-
vorený zberný dvor na ulici 
Topoľovej, kde môžu obyva-
telia Novej Dubnice doviezť                       
a bezplatne odovzdať aký-
koľvek komunálny odpad 

vrátane šatstva na charitu, 
nebezpečný odpad, elektrood-
pad, objemný odpad, odpad zo 
zelene, konáre, použitý jedlý 
olej, opotrebované pneuma-
tiky, a doniesť/prísť si vybrať 
knižky na čítanie. Správca 
zberného dvora vám pomôže 
pri odovzdaní odpadu.

OTVÁRACIE HODINY 
ZBERNÉHO DVORA:
Pondelok – Štvrtok: 7:00 – 16:00
Piatok: 7:00 – 17:00
Sobota: 9:00 – 13:00

Oddelenie životného
prostredia

Oznamujeme obyvateľom, že s platnosťou od 1. januára 2016 je podľa zákona č. 79/2015 o odpadoch a VZN č 13/2015 o poplatkoch za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady spoplatnené odovzdávanie drobného stavebného odpadu nasledovne:

POSTUP:
Odovzdávanie odpadu bude prebiehať rovnako ako doteraz na zbernom dvore – obyvateľ si odpad dovezie, pracovník zberného 
dvora odpad odváži a vystaví váženku. Po odvážení obyvateľ sám odpad umiestni do pripraveného veľkokapacitného kontajnera. 
V priebehu niekoľkých týždňov doručí mesto Nová Dubnica pôvodcovi odpadu (teda obyvateľovi, ktorý odpad na zbernom dvore 
umiestnil) faktúru vystavenú na základe váženky. Tú je potrebné uhradiť v priebehu 15 dní od vystavenia. 

Drobný stavebný odpad vytriedený, bez prímesí, určený na recykláciu                  0,015 eur / kg odpadu

Drobný stavebný odpad netriedený, určený na zneškodnenie na skládke odpadov 0,025 eur / kg odpadu
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

BLOG OSA AKADÉMIE takto to vidíme my...

Medailová žatva mladých
tenistov z Novej Dubnice 

Úspešný rok
mladého tenistu

Sezóna 2015 bola pre mladé-
ho tenistu TK Nová Dubnica 
Karola Vlčka veľmi úspešná. 

Dobrý začiatok sezóny po-
tvrdil Karol už na halových 
Majstrovstvách Slovenskej 
republiky, kde získal bronzovú 
medailu v štvorhre. Letné Maj-
strovstvá Stredoslovenského 
regionu v kategórii mladšieho 
žiactva s prehľadom vyhral a v 
štvorhre skončil v semifi nále. 
Týmto výsledkom sa kvalifi -
koval na Majstrovstvá Sloven-
ska, kde skončil v dvojhre aj v 
štvorhre zhodne vo štvrtfi nále. 
Okrem tohto úspešného účin-
kovania počas sezony vyhral 
päť turnajov, z toho dva C, 
dva B a jeden turnaj najvyššej 

kategórie A. S družstvom 
mladších žiakov, ktorého bol 
súčasťou, sa prebojoval na 
Majstrovstvá Slovenska druž-
stiev, kde chlapci skončili na 5. 
mieste     z ôsmych najlepších 
družstiev na Slovensku. V kon-
coročnom celoštátnom rebríč-
ku mladších žiakov skončil 
Karol piaty a vo svojom roční-
ku  nastúpi    v roku 2016 ako 
jednotka mladšieho žiactva 
na Slovensku. Tenisový klub 
Nová Dubnica gratuluje to-
muto talentovanému hráčovi k 
dosiahnutým výsledkom a pra-
je veľa športových úspechov v 
roku 2016.

TK Nová Dubnica

Medailová žatva tenistov 
Novej Dubnice – výsledky             
z Majstrovstiev Stredoslo-
venského regiónumladších 
a starších žiakov: 5. - 8. 12. 
2015 HMR starší žiaci TC 
BASELINE Banská Bystri-
ca, výsledky dvojhry.

Z nášho klubu sa zúčastnila 
štvorica hráčov Karol Vlčko, 
Lukáš Kučera, Bežák Milan     
a Šuran Tomáš. Prvé kolo bolo 

konečné pre Lukáša Kučeru, 
ktorý prehral s Ivom Veršíkom 
2/6, 5/7 a Karola Vlčku, ktorý 
prehral s víťazom celého tur-
naja Norbertom Marošíkom 
0/6, 4/6 a do ďalších bojov už 
nezasiahli. Viac sa darilo To-
mášovi Šuranovi a Milano-
vi Bežákovi, ktorí sa prvým 
kolom prehryzli ľahko až do 
štvrť- fi nále. Milan Bežák o 
postup do semifi nále prehral 
s Dominikom Filípkom 2/6, 0/6 

a do bojov o medailu už neza-
siahol. Tomáš Šuran v stvrťfi -
nále porazil SashuSlovíka 6/3, 
3/6,10/7 a bronzovú medailu 
mal istú.   V boji o postup do 
fi nále bol nad jeho sily Šimon 
Sedliak, s ktorým prehral 0/6, 
1/6. Veľkým úspechom je víťaz-
stvo Tomáša Šurana a Milana 
Bežáka vo štvorhre, ktorú vy-
hrali nad párom Filípek, Giba-
la 6/0, 6/2 a stali sa halovými 
Majstrami Stredoslovenského 
regiónu vo štvorhre. Staršie 
žiačky hrali halové Majs-
trovstvá regónu v TK Žilina. 
Škvrndová Linda prehrala v 
prvom kole s Bajákovou Pe-
trou 0/6, 2/6, Sabína Kaňovská 
prehrala s nasadenou dvojkou 
turnaja Kovalíkovou Sandrou 
po urputnom boji 5/7, 5/7. V 
štvorhre prehrali obe hráčky v 
prvom kole.

12. - 14. 12. 2015 HMR mlad-
ší žiaci STC TennisAcademy 
Púchov

Vynikajúci výsledok dosia-
hol na HMR v TennisAcademy 
Púchov Karol Vlčko, ktorý až 
vo fi nále podľahol Norberto-
vi Marošíkovi 7/6(4), 3/6, 2/6           

a získal striebornú medailu      
v dvojhre. Spolu s Marošíkom 
vyhrali štvorhru a k striebor-
nej  medaile v dvojhre pridal ti-
tul Majstra Stredoslovenského 
regiónu v štvorhre. Mladšie ži-
ačky hrali v ŠK Prepas Sloven-
ská Ľupča. Linda Škrvrndová 
v prvom kole porazila Svitkovú 
Sofi u 6/3, 6/1. V druhom kole 
hrala s nasadenou jednot-
kou Karolínou Šaskovou, kde 
podľahla 6/7(5), 4/6. Slotíková 
Katrin prehrala v prvom kole 
s Machalovou Nikolou 0/6, 1/6. 
V štvorhre obidve dievčatá 
skončili vo štvrťfi nále. V tomto 
istom termíne sa hrali aj HMR 
Dorastu. Simona Potočková 
v TK Kysucké Nové Mesto 
prehrala v prvom kole so Se-
duchovou Natáliou 0/6, 3/6                                                                       
a v štvorhre skončila v štvr-
ťfi nále. Tomáš Šuran skúšal 
šťastie na HMR V Doraste         
v Lieskovskom tenisovom klu-
be, kde prehral v prvom kole 
s nasadenou jednotkou s Fili-
pom Kucbeľom 0/6, 0/6. 

Všetkým medailistom gra-
tulujeme za dosiahnuté vý-
sledky a peknú reprezentáciu 
klubu a mesta Nová Dubnica.

Starý rok za nami a ďalší 
pred nami. Ten kolotoč je ne-
uveriteľne rýchly. Aj som si 
myslel, že si oddýchnem, či 
lepšie povedané, oddýchnem 
viac. No nedá sa. Áno, mal 
som čas ležať, ládovať sa šalá-
tom, neodmietal som zákusky, 
či punč a iné sviatočné dobro-
ty. No plnohodnotný oddych to  
nebol. Následky roka predchá-
dzajúceho (a to nielen zdra-
votné) mne a mojej kolegyni 
nenechávali veľa času a pries-
toru na vypustenie pary. Ďalší 
ročník (už tretí) seriálu OSA 
CHALLENGE, jeho prípravy 
a zmeny v prospech atrak-
tivity. Nábor nielen detí, ale 
aj nových trénerov. Získanie 
lepších priestorov na prácu či 
tréning. Zabezpečenie klubo-
vého oblečenia pre deti, členov 

tímu či rodičov a priateľov aka-
démie, no hlavne sponzorov a 
podporovateľov, ktorí by nám 
v tomto boji pomohli. Tieto a 
ďalšie „drobnosti“ tvoria ne-
skutočný  balík starostí, povin-
ností, vrások, nervov, stresov, 
kilometrov, faktúr, dokladov. 
To nám práve z pohľadu na-
šej zodpovednosti voči deťom, 
účastníkom podujatí, divákom 
a aj našim možným potenci-
álnym partnerom nenecháva 
priestoru na oddych toľko, 
koľko by sme si priali, či priam 
potrebovali. Naoko to môže 
vyzerať, že je všetko pekné, za-
bezpečené a „ľahké“.

Dôkazom opaku však je po-
hľad práve tých najzasvätenej-
ších – a to trénerov. Od našich 
počiatkov sa u nás vystriedalo 
už päť kandidátov a nadšen-

cov, ktorí chceli byť súčasťou 
nášho projektu. No postupne 
začali zisťovať, že to nie je len 
o tréningu. Odcvičiť si, zasmi-
ať sa s deťmi či ísť na spoločný 
bike trip.

Každej jednej činnosti, ka-
ždému jednému tréningu, vý-
letu či pretekom predchádza 
množstvo príprav, ktoré pohl-
tia ešte mnohonásobne viac 
času ako samostatná viditeľ-
ná činnosť. Práve tu narážali 
na základný problém. Čas. 
Popri práci, rodine a svojich 
koníčkoch, je zrazu citeľný 
nedostatok času. Keď do toho 
vstúpi ďalší element, a tým sú 
peniaze, tak z nadšenia a lásky 
k športu a k deťom sa zrazu pri 
týchto prekážkach stáva záťaž. 
Pre mnohých neprekonateľná. 

Tak sme opäť aj tento rok na 

začiatku tak, ako v tomto člán-
ku. Zháňanie sponzorov, pries-
torov, prostriedkov na tréning, 
trénerov... 

A pozitíva? Áno, sú. A väč-
šie, ako tie negatíva v predchá-
dzajúcich vetách. Detí prib-
úda, športovo aj osobnostne sa 
posúvajú, podujatia sa páčia 
a máme stále viac účastníkov. 
Preto sme radi a odhodlaní 
bojovať aj ďalej. Napriek pre-
kážkam. Lebo šport nás naučil 
ich zdolávať! Nie obchádzať a 
hľadať cesty, ako a prečo sa to 
nedá. 

Vitajte v roku 2016. V roku, 
kedy chceme a budeme ešte 
silnejší a odhodlanejší.

Adrián Gazdík

Mladá tenisová nádej - Karol Vlčko.

Výhra je tou najlepšou motiváciou.


