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Letné kúpalisko Slávnostné 
zastupiteľstvo

Manželstvo je jeden dlhý rozhovor, 
spestrený hádkami. Dvaja ľudia stále 
viac a viac prispôsobujú svoje názory, 
aby vyhoveli tomu druhému a tak 
postupom času a bez zbytočných fanfár 
vovádzajú jeden druhého do nových 
myšlienkových svetov. 
(Robert Louis Stevenson)

Štefan Wallner - farár

V rámci osláv 60. výročia  
vzniku mesta Nová Dubnica 
sa 1. júna konalo slávnostné 
mestské zastupiteľstvo. Zišli 
sa na ňom nielen poslanci 
MsZ, ale aj pracovníci Mest-
ského úradu a zástupcovia 
mestských organizácii, ria-
ditelia škôl. 

Na úvod primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec prednie-
sol slávnostný príhovor a po 
ňom nasledovalo  už samotné  
oceňovanie prítomných.  Po-
čas zasadnutia boli schválené 
tri ocenenia čestného občian-
stva mesta Nová Dubnica.

Čestné občianstvo získali 
tieto osobnosti:

Janko Zachara - prvá slo-
venská športová legenda, 
olympijský víťaz v boxe, viac-
násobný majster Českosloven-
ska. Dnes má 89 rokov a žije v 
našom meste od r. 1960. Boxo-
vať začal ako 16-ročný v tren-
čianskej sokolovni. V roku 1946 
získal titul majstra Slovenska 
v mušej váhe a v tom istom 
roku obliekol československý 
reprezentačný dres. Na olym-
pijských hrách v Helsinkách 
v r. 1952 získal zlatú medailu. 
Napriek veľkým športovým 
úspechom mu sláva nestúpla 
do hlavy, zostal takým skrom-
ným ako predtým, zostal oby-
čajným človekom s veľkým Č.

(pokračovanie na 2. strane)

Vážení spoluobčania,
projekt letného kúpaliska sa 

nezadržateľne blíži do svojho 
fi nále. Koncom mesiaca jún 
nás čaká kolaudácia celého 
projektu a následne príprava 
kúpaliska na uvedenie do pre-
vádzky. 

Výstavba celého projektu 
trvala viac ako štyri mesia-
ce. V prvej polovici prác nám 
situáciu skomplikovalo po-
časie, ktoré malo za následok 
takmer trojtýždňové meška-
nie. V druhej polovici prác 
nám počasie prialo a podarilo 
sa čiastočne tento časový sklz 

skrátiť. Takže plánované otvo-
renie koncom júna tento ter-
mín posunulo.

Momentálne sa dokončuje 
inštalácia tobogánov, dokon-
čujú sa objekty občerstvenia, 
interiérové vybavenie a zá-
roveň prebieha zazelenanie 
plôch. Areál letného kúpaliska 
ponúkne jeho návštevníkom 
plavecký bazén s oddychovou 
časťou. Tento bazén je dlhý 25 
metrov. Druhý bazén je urče-
ný pre zábavu na tobogánoch. 
Súčasťou týchto tobogánov 
je šmykľavka „kamikadze“, 
ktorá má pripomenúť starú 

šmykľavku, ktorá bola dlhodo-
bo súčasťou bývalého letného 
kúpaliska.

Pre najmenších bude detský 
bazén dlhý 18 metrov s hĺbkou 
vody 20 cm. V areáli budú dva 
objekty občerstvenia. Jeden 
na jedlo a druhý na nápoje pre 
zlepšenie a zrýchlenie obsluhy 
návštevníkov.

Pevne verím, že už nebude 
nič brániť otvoreniu kúpalis-
ka pre verejnosť a v prvej po-
lovici mesiaca júl bude celý 
sprístupnený k užívaniu.

Na záver mi dovoľte, aby 
som sa úprimne poďakoval 

konateľom spoločnosti Nová 
Dubnica Invest, projektan-
tom, dodávateľom stavby               
a stavebnému dozoru za prá-
cu, ktorú odviedli na tomto 
projekte a za neuveriteľných 
120 dní sme dokázali tento 
projekt premeniť na skutoč-
nosť. Poďakovanie patrí tiež 
poslancom MsZ za porozu-
menie a spoluprácu pri tom-
to projekte.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta

Oceňovanie pracovníkov MsÚ. Foto: Peter Jelínek.Panoráma letného kúpaliska. Foto: Peter Jelínek.

To sa bude šmýkať! Veľký plavecký bazén.

Slovko pre manželov
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Škola v prírode v lesoch Zuberca

Zábavné športové popoludnie s DC Dubáčik

Akadémia predškolákov 2017 Škola v prírode

Každoročne sa v meste Nová 
Dubnica koná zaujímavé 
podujatie určené predškolá-
kom – Akadémia predškolá-
kov. 

A preto  sa v stredu 14. júna 
zišli deti z MŠ zo všetkých 
elokovaných pracovísk spo-
lu so svojimi pani učiteľkami                
a rodičmi  pred Mestským úra-
dom, kde ich privítal primátor 
mesta Ing. Peter Marušinec.

Predškoláci oblečení vo fa-
rebných pelerínach s čiapkami 
na hlave po slávnostnom prí-
hovore primátora odpochodo-
vali v sprievode mestom, kde 

ich sprevádzal Dychový or-
chester s mažoretkami Nová 
Dubnica. 

Svoj pochod zakončili v ki- 
ne Panorex, kde na nich ča-
kalo slávnostné dekorovanie               
a krátky kultúrny program                          
žiakov Súkromnej ZŠ. Deti 
jednotlivých pracovísk vy-
stúpili na pódium, kde im bola 
odovzdaná medaila predško-
láka. Slávnostné dekorovanie 
uskutočnili primátor mesta                             
a Zuzana Szonyiová – povere-
ná výkonom funkcie riaditeľky 
školy. 

J. Bajzíková

V tomto školskom roku sa 
deti z Materskej školy na Uli-
ci Petra Jilemnického 12/5                                                                         
v Novej Dubnici a jej eloko-
vaných pracovísk zúčastnili 
v dňoch od 29. 5. 2017 do 2. 6. 
2017 ozdravovacieho pobytu 
v Škole v prírode v Lazoch 
pod Makytou, časť Čertov.  

Deti boli ubytované v 2 - 5 
lôžkových izbách v hoteli Ja-
vorník. Starostlivosť o 23 detí   
a výchovno - vzdelávaciu čin-
nosť zabezpečovali pedagogic-
kí zamestnanci Emília Homo-
lová, Bc. Vladimíra Hricková    
a Denisa Trokanová. Na pro-
grame sa zúčastnili animátor-
ky CK Slniečko, Moon a Bubli.

Činnosť pobytu školy v prí-
rode sa realizovala v dvoch 
úrovniach. Podľa Školské-
ho vzdelávacieho programu 
„Spoznávame hrou“ a plánu 
výchovno-vzdelávacej činnosti 
MŠ, obsahového celku „Čo tie 
očká vidia“ a témy „Les a jeho 
tajomstvá“  zabezpečovaného 
pedagogickými zamestnan-
cami MŠ a plánu CK Slniečko 
na tému Slniečkový chodník 
slávy, zabezpečovaného ani-
mátorkami.

Výchovno-vzdelávacia čin-
nosť MŠ sa uskutočňovala         
v dopoludňajších hodinách        
a zameraná bola na poznáva-
nie okolia, opisovania krajiny 
s použitím pojmov vrch, les, 
lúka, potok, na identifi kovanie 
rôznorodosti rastlinnej ríše      
a rôznorodosti spôsobu života 
živočíchov,  na pohybovú ak-
tivitu, zvládnutie turistickej 
vychádzky a na poznávanie 
prírodných krás v regióne, 
chránená krajinná oblasť Ky-
suce, pohoria Javorníky. 

Činnosť animátoriek sa 
uskutočňovala podľa animač-
ného programu témy projek-
tu ŠvP „Slniečkový chodník 
slávy“ v dopoludňajších hodi-
nách, v popoludňajších hodi-
nách a večerných hodinách. 

Deti počas pobytu plnili 
Tabuľku pravidiel, ktorá bola 
vyhodnotená každý deň. Deti 
veľmi chceli získať veselého 
smajlíka, tak sa snažili pravi-
dlá rešpektovať.

Zaujímavou činnosťou bolo 
„písanie pošty“ rodičom, ka-

marátovi, pani učiteľkám             
i animátorkám. Deti nakres-
lili obrázok a pani učiteľky                                           
a animátorky dopísali, komu 
je určený a od koho. Obrázok 
zaniesli „na poštu“ a vždy ve-
čer sme čítali, komu prišla 
pošta. Deti zažili „Olympiádu 
Asterixa a Obelixa“, „Únos 
Judy Hopkovej“ – hľadali sto-
py podľa indícií. Najviac zauja-
la „Doba ľadová“, kde deti po 
vodnej ceste plnili úlohy a za-
žili hádzanie balónov naplne-
ných vodou. Samozrejme, kto 
bol zasiahnutý balónom, bol aj 
hneď mokrý. Ako na povel za-
čali deti hádzať balóny na pani 
učiteľky a animátorky. Mali čo 
robiť, aby sa vyhli zásahu. Bolo 
to radosti, výskotu z úspeš-
ného zásahu. Keďže slniečko 
veľmi hrialo, oblečenie rýchlo 
vysušilo.  

Príprava na opekačku bol 
ďalší zážitok, pretože deti si 
museli prichystať drevo na 
kúrenie a palice na opekanie. 
Keď už bolo všetko nachysta-
né, postupne si deti pod do-
hľadom pani učiteliek opekali 
špekáčik. Výroky detí pri hod-
notení dňa: „To bol najkrajší 
deň v mojom živote, to bola 
najlepšia súťaž, to bola bomba, 
to bolo super.“

Deň za dňom ubiehal                       
a posledný večer sa uskutoč-
nil „Snem Hollywoodských                     
hviezd“, na ktorom odkryli 
deti „chodník slávy“ a ocenili              
„hviezdy“. Oslávili aj MDD, 
kde dostali darček od Rodičov-
ského združenia pri MŠ a po-
tom sa vyšantili  na karnevale.

Záverečný deň patril vyhod-
noteniu celého týždňa, poďako-
vaniu za vzájomnú spoluprácu 
pani učiteliek a animátoriek.  
A odmena – tričko a náramok 
získali všetky aktívne deti od 
CK Slniečko.

Pobytom v ŠvP deti zvládli 
nielen odlúčenie od rodičov na 
dlhšiu dobu, vznikli nové pria- 
teľstvá a zanechal v deťoch 
nové životné skúsenosti. 

Cestou domov, v autobuse, 
sme si zaspievali. Spokojné, 
šťastné a hlavne zdravé deti 
sme odovzdali rodičom.

Emília Homolová
učiteľka MŠ

Spomaľovací prah na Jilemnického ulici.

Žiaci zo ZŠ na Ulici Janka Kráľa si pobyt v prírode užili naplno.

Mamičky sa zabavili pri rôznych súťažiach.

Pochod predškolákov námestím.

Deti z MŠ sa vyšantili pri súťažiach v prírode.

Primátor sa poďakoval kytičkou.

Z dôvodu častého nedodr-
žiavania povolenej rýchlosti 
v meste niektorými nezod-
povednými vodičmi, sme boli 
nútení pristúpiť k osadeniu 
spomaľovacieho prahu pri ga-
rážach na Jilemnického ulici. 
Je doplnený zvislým doprav-
ným značením, ktoré vodičov 

upozorňuje na prekážku na 
komunikácii a tiež na maxi-
málnu rýchlosť, ktorou by mali 
cez „spomaľovač“ prechádzať. 

Ing. Ján Krumpolec 
vedúci oddelenia výstavby
a dopravy

Žiaci 2, 3. a 4. ročníka Zá-
kladnej školy na Ulici Janka 
Kráľa si týždeň vychutnávali 

svieži horský vzduch v nád-
hernom  prostredí sloven-
ských lesov v Zuberci – Ro-

háče Spálená. 

Strava a ubytovanie v RZ 

PRIMULA boli výborné. Deti 
sa trošku učili, veľa jedli, špor-
tovali a pri bohatom  progra-
me sa zabávali.

Každý deň absolvovali vy-
chádzku do prírody. Navští-
vili Múzeum oravskej dediny, 
chatu Zverovka a lyžiarske 
stredisko Roháče Spálená. Pri 
svojich potulkách mali mož-
nosť vidieť žaby, srnu i jeleňa. 
Aj keď nám počasie veľmi ne-
prialo, školu v prírode si užili. 
Domov sa vrátili žiaci šťastní, 
spokojní a plní zážitkov.

Sme veľmi radi, že napriek 
problémom, ktoré škole spô-
sobil prevádzkovateľ rekreač-
ného zariadenia Euromesto, 
do ktorého mali pôvodne žiaci 
ísť, sa nám podarilo v priebehu 
pár dní vybaviť náhradné rie-
šenie a škola v prírode sa pre 
deti mohla uskutočniť. 

Mgr. Slávka Kopčanová

Centrum voľného času, Det-
ské centrum Dubáčik v spo-
lupráci s primátorom mesta 
Nová Dubnica Ing. Petrom 
Marušincom a jeho manžel-

kou Jankou zorganizovalo 
v sobotu 13. 5. 2017 akciu             
s názvom „Športové popo-
ludnie s detským centrom 
Dubáčik.“

Hneď na úvod, pri prezen-
tácii, dostali všetky mamičky 
krásne srdiečka z keramiky, 
ktoré vyrábali deti v CVČ. 
Pre deti boli pripravené rôz-
ne zábavné stanovištia a za 
splnenie úloh sladká odmena. 
Registráciou sa zapojili aj do 
tomboly.

Najmenší dubáčikovia si 
zmerali sily v štvornožkovaní. 
Za svoju snahu získali všet-
ci ceny. Mamičky sa zabavili 
pri rôznych súťažiach. Ako 
prvú úlohu mali prinieť plien-
ku,        v druhej úlohe ošúpať 
vajce, v tretej si zabehali a 
prenášali farebné loptičky a v 
poslednej disciplíne mali pri-
viesť niekoho, kto sa narodil 
v máji.  Víťazkou sa stala ma-
mička – Majka Straková. Otec-
kovia predviedli, že sú šikovní                                                          

a o deti sa vedia dobre posta-
rať aj oni. Čakala na nich bá-
bika s prekvapením v plienke. 
A tak ako sa patrí, bolo treba 
deti pekne vyčistiť, ponatierať 
a poobliekať. Víťazom sa stal 
tatino – Tomáš Bložon.

Za bohatú tombolu, vďaka 
ktorej sa mnohým deťom 
rozžiarili očká VĎAČÍME 
sponzorom:  Ing. Peter Maru-
šinec, primátor mesta Nová 
Dubnica s manželkou Jankou, 
APLAUSE – rodina Kušníro-
vá, Lekáreň Sára Medica, Pa-
piernictvo Milošev, Nábytok 
Nika Nová Dubnica, Pizzeria 
Vega, Caffe New York, POP-
MO s.r.o, PL AUTO s.r.o, BRE-
SCAFE Dubnica nad Váhom. 
Ďakujeme.

1. sväté prijímania sa uskutočnili v Novej Dubnici v dvoch termínoch: zo ZŠ Janka Kráľa a zo Súkromnej ZŠ spolu 42 detí 
dňa 6. 5. 2017. Zo Spojenej školy sv. Jána Bosca - cirkevnej školy 24 detí dňa 20. 5. 2017.

Asociácia pre mládež vedu a techniku zastúpená Amavet klu-
bom č. 884 Nová Dubnica sa zapojila v roku 2017 do medziná-
rodnej programátorskej súťaže Baltie 2017. Súťaž je určená pre 
žiakov ZŠ, študentov SŠ a VŠ a deti z organizácií pracujúcich                  
s deťmi vo voľnom čase. Na Slovensku je súťaž zaradená do POP 
MŠVVaŠ. Prebieha na súťažnej platforme Baltie a od školského 
roku 2012/2013 je súťažou jednotlivcov. V kategórii E (študenti 
VŠ) sa Jakub Bukovčák umiestnil na prvom miesto v krajskom 
kole. Gratulujeme. Viac na stránkach súťažného servera baltie.
net .

Igor Bukovčák, Amavet klub č. 884 Nová Dubnica

Spomaľovací prah

Prvé sväté prijímanie v Novej Dubnici

Informatická súťaž 
Baltie 2017

Deti zo ZŠ J. Kráľa a SZŠ.Deti zo Spojenej školy sv. J. Bosca.

Mesto Nová Dubnica ako zriaďovateľ v súlade s § 2 ods. 6 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení Vyhlášky MŠ 
SR č. 308/2009 Z. z. súhlasí s prerušením prevádzky v Materskej škole, Petra Jilemnického 12/5 v Novej Dubnici  vrátane jej 
elokovaných pracovísk a to nasledovne :

03. 07. 2017 do 14. 07. 2017 - v prevádzke Materská škola, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica.
17. 07. 2017 do 04. 08. 2017 - zatvorená Materská škola, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica vrátane jej elokovaných pracovísk.
07. 08. 2017 do 18. 08. 2017 - v prevádzke elokované pracovisko na ul. Komenského sady 59/14, Nová Dubnica.
21. 08. 2017 do 31. 08. 2017 - zatvorená Materská škola, P. Jilemnického 12/5, Nová Dubnica vrátane jej elokovaných pracovísk.

Prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin

(pokračovanie z 1. strany)

Ing. Peter Šinčík - katolíc-
ky kňaz, salezián Don Bosca, 
stavebný inžinier, kaplán vo 
farnosti  Nová Dubnica od jej 
vzniku v roku 1990 do roku 
2002 a od roku 2014 doteraz.
Za kňaza bol tajne vysväte-
ný v reholi saleziánov v roku 
1981. Do skončenia totality pô-
sobil v civilných povolaniach                              
a tajne v pastorácii s mládežou                  
v Bratislave, Vysokých Tatrách 
a Trstenej na Orave. Od roku 
1990 bol projektantom, ve- 
dúcim výstavby a dušou reali-
zácie kostola a saleziánskeho 
strediska v našom meste, ako 
i spoluzakladateľom cirkevnej 
školy sv. Jána Bosca.

Vladimír Bobrov - pre-
zident Obchodnej komory  

mesta Dubna, Moskovskej 
oblasti,  Ruskej federácie. Ob-
chodná  komora mesta Dubna 
združuje viac ako 130 fi riem                             
a podnikateľov a jej poslaním  
je podporovať rozvoj podnika-
nia, rozvoj obchodných vzťa-
hov s ruskými a zahraničný-
mi partnermi a ochranu práv 
podnikateľov. Vďaka partner-
stvu  medzi  mestami Dubna a  
Nová Dubnica a  neustálemu 
kontaktu s mestom Nová Dub-
nica, konkrétne  s primátorom 
Petrom Marušincom, rovnako 
ako aj s Trenčianskou Regi-
onálnou  komorou SOPK sa 
uskutočnili obchodné rokova-
nia  v Dubne a  v Moskve, kde 
došlo k výmene obchodných 
informácií a komerčných pon-
úk. 

J. Bajzíková

Slávnostné 
zastupiteľstvo

Slávnostný príhovor primátora mesta. Foto: Peter Jelínek.

Ferdinand Remšík.

Ferdinand Remšík – autor erbu Nová Dubnica

Tento rok mesto Nová Dub-
nica oslavuje 60. výročie 
svojho vzniku. Zaujímali 
sme sa preto o minulosť, ako 
sa mesto vyvíjalo, ako sa for-
movalo a budovalo. Kto je 
autorom erbu mesta a ako 
vznikol samotný erb. 

Navštívili sme preto Fer-
dinanda Remšíka, aby nám 
porozprával ako vznikol erb 
mesta, o ktorý sa zaslúžil on 
sám. Dozvedeli sme aj, že pán 
Remšík oslávil v tomto roku 

krásne životné jubileum 90 ro-
kov. O to bola naša návšteva      
u neho príjemnejšia. 

Čo vás viedlo k tomu, navrh-
núť erb mesta Nová Dubni-
ca?

„Ja nie som rodák z Novej 
Dubnice, ale žijem tu už mno-
ho rokov. V roku 1971 som bol 
navrhnutý a zvolený za tajom-
níka Mestského národného 
výboru. V tom čase už mesto 
malo svoj erb, ktorý  znázor-
ňoval obytné domy na zelenej 
lúke pod modrou oblohou. Tri 
výškové budovy, ktoré zname-
nali vznik názvu Nová Dubni-
ca. Tento erb  však heraldická 
komisia neschválila. Keď som 
si uvedomil, že používame 
neschválený erb príslušnými 
orgánmi, tak som sa rozho-
dol navrhnúť erb mesta sám. 
Vybehol som rovno z nášho 
dvora na Dubovec, tu som pod       
poriadne veľkým dubom naz-
bieral zopár krásnych dubo-
vých listov. Tie mi poslúžili 
ako predloha. Najviac sa mi 
pozdávali tri dubové listy. Na 
druhý deň som návrh osobne 
doniesol na heraldickú komi-
siu. Predseda komisie okamži-

te návrh erbu schválil.  A tak 
vznikol výstižný a heraldicky 
správny erb mesta, pozostá-
vajúci z červeného štítu s tro-
ma zlatými dubovými listami.“

V tomto roku mesto oslavu-
je 60. výročie svojho vzniku. 
Ako sa vám tu žije už toľko 
rokov, čo sa vám v meste 
páči a možno čo sa vám ne-
páči alebo nepáčilo v minu-
losti? 

„V našom meste sa mi dobre 
žije. Mám rád toto mesto, pre-
to som tu aj ostal. Naše mesto 
vybudovali občania, pracujúci 
ľud, za spoločenské peniaze 
za socializmu. V minulosti sa 
udialo veľa vecí s ktorými ne-
môžem súhlasiť, ale to už je 
dávno zabudnuté. V súčasnos-
ti má naše mesto čo ponúknuť 
hlavne mladým ľuďom, rozvíja 
sa po všetkých stránkach a to 
sa mi páči.“

Dozvedeli sme sa o vás, že 
ste prednedávnom oslávili 
krásne životné jubileum 90 
rokov. Na aké obdobie svojho 
života spomínate najradšej?

„Najradšej spomínam na 
budovanie socializmu, za mo-

jich mladých čias na brigádu, 
kde sme manuálne pracovali 
na výkope vodojemov. Bola 
to jednomesačná brigáda na 
Oravskej priehrade. Tam som 
sa naučil veľa, rôzne technic-
ké pomenovania zeminy. Pa-
mätám si, že sa tam  začali sta-
vať novou metódou byty. Bolo 
nás tam niekoľko desiatok ľudí  
z celého Slovenska. No vtedy 
ten elán ľudí bol iný.“

A pán Remšík má pravdu. 
Kedysi sa žilo inak a aj ľudia 
boli iní. Pánovi Remšíkovi pra-
jeme do ďalších rokov hlavne 
pevné zdravie a spokojný život 
v našom meste. 

Za rozhovor ďakuje
J. Bajzíková
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Spomienky tých,
čo si viac pamätajú 

Dobrovoľníčky vyrobili
originálne dary pre hostí

Relaxovali sme v Podhájskej 

Niekoľko členiek nášho se-
niorského spolku, ktoré sú 
už dlhšie členkami, prišlo             
s nápadom, usporiadať                                                               
v rámci osláv 60. výročia 
založenia nášho mesta vy-
stúpenie zábavného charak-
teru, takzvanej „rodiny“. 

Identické vystúpenie sa 
uskutočnilo pred desiatimi 
rokmi na oslavách 50. výro-
čia mesta. Nakoľko malo toto 
pásmo veľký úspech u divákov, 
rozhodli sme sa túto scénu zo-
pakovať. Nastali veľké prípra-

vy. Pod trpezlivým vedením 
našej režisérky Betky Kopač-
kovej, sme plánovali, na aké 
profesie a členky organizácii 
sa zamaskujeme. Početná 
skupina sa po opakovaných 
výzvach ustálila na číslovke 
46. Zloženie masiek bolo ná-
padité a pestré. Trpezlivo sme 
nacvičovali na viacerých stret-
nutiach. 

Mestské oslavy trvali od 1. 
do 3. júna s bohatým progra-
mom rôzneho druhu. Naše 
pásmo bolo zaradené na 17.30 
hod. pod názvom „Spomienky 

tých, čo si viac pamätajú  - hu-
morné pásmo JDS “. Diváci 
nešetrili potleskom, čo nás veľ-
mi teší. Sme radi, že sme aj my 
mohli prispieť naším vystúpe-
ním a pobaviť divákov. 

Ďakujeme vedeniu a všet-
kým pracovníkom mestského 
úradu, ktorí sa podieľali na 
náročných prípravách mest-
ských osláv a za bohatý kultúr-
ny zážitok. 

Soňa Kršková 
Jednota dôchodcov

Pani Alena Kurkinová je 
pôvodom Novodubničanka, 
hoci dnes žije v Trenčíne. Do 
nášho mesta sa ale pravidel-
ne vracia na návštevy rodiny, 
známych a spoločné pre-                                                     
chádzky.  

„Novú Dubnicu mám veľmi 
rada, vždy zostanú v mojom 
srdci mnohé spomienky, ktoré 
sa k nej viažu. “

Keď sme pripravovali ručne 
vyrábané reprezentačné pred-
mety pre delegácie, ktoré sa 
zúčastnili na oslavách 60. vý-

ročia mesta, nezaváhala ani 
chvíľu a povedala, že nám rada 
pomôže. Rovnako ako ochotné 
paličkárky a iné ženy, ktoré 
vyšívali ľudové motívy použité 
krohovým ateliérom na fasá-
dach domov.

 Po krátkej inštruktáži                                                           
s Ľubkou Abrahámovou sa 
ochotné ženy pustili do vy-
šívania a o niekoľko týždňov  
nám priniesli svoje dielka,                          
v ktorých na kúskoch látky 
ožili nám známe mozaiky i or-
namenty, ktoré zdobia domy 
v meste. Tieto práce sme pri-

niesli pani Kurkinovej a ona 
z nich vyčarila milé darčeky 
– vankúšiky, listové kabelky, 
peňaženky, taštičky, ktoré po-
čas osláv mesta putovali do 
rúk hostí, napr. aj dcére Jiřího 
Krohu pani S. Šantavej. 

Nezištná pomoc a práca pre 
svoje mesto bola pre tieto ženy 
príjemná a zmysluplná. A zato 
sa im chceme touto cestou sr-
dečne poďakovať, lebo takéto 
konanie v dnešnej dobe nie je 
až také bežné. 

P. Hrehušová

Obľúbené termálne kúpa-
lisko v Podhájskej je malým 
slovenským morom, ktoré 
má slanú liečivú vodu s ne-
obyčajnou mineralizáciou        
a je jedinečná v celej Euró-
pe. Voda z termálneho pra-
meňa je doslova unikátom     
s blahodarnými účinkami na 
celý organizmus. 

Práve pre jeho výnimočnosť 
výbor Únie žien v Novej Dub-
nici v spolupráci s Jednotou 
dôchodcov m.č. Kolačín kaž-
doročne organizuje zájazd do 
Podhájskej. 

Vo štvrtok 15. júna skoro 
ráno vyrazil plne obsadený au-
tobus, aby jeho účastníci strá-

vili príjemný deň, nadýchali 
sa pravej kúpeľnej atmosféry         
a zrelaxovali v termálnej lieči-
vej vode na tele aj na duši. 

Počasie nám naozaj prialo     
a krásna modrá obloha bola po 
celý deň takmer bez mráčika. 
S pôžitkom sme sa ponorili do 
horúcej termálnej vody, vy-   
hriali si telo a bezstarostne 
sme si užívali jej liečivé účinky. 

Nič sa však nemá preháňať, 
ani príliš dlhý pobyt v horúcej 
vode. Striedavo sme si zaplá-
vali v bazéne, poprechádzali 
sa po areáli kúpaliska, pose-
deli pri kávičke, občerstvili sa, 
alebo nakúpili rôzne darčeky. 
Čas bez stresu, starostí a po-
náhľania sa nám ubehol až 

príliš rýchlo. Aj keď to bol krát-
ky relaxačný pobyt, pomohol 
nám načerpať novú energiu     
a zabudnúť na každodenné 
starosti. Skonštatovali sme, že 
nám bolo naozaj dobre a v prí-
jemnej atmosfére sme strávili 
krásny slnečný deň. Určite si 
to radi zopakujeme. 

Za to, že sme sa mohli zú-
častniť tohto rekondičného 
pobytu, patrí poďakovanie aj 
vedeniu mesta, ktoré spolo-
čenským organizáciám v na-
šom meste na takúto činnosť 
poskytuje dotáciu.

Text a snímka: M. Babuková

Na slávnostné otvorenie osláv 60. výročia mesta prišiel aj 
predseda TSK J.Baška a primátor Dubnice n/V J. Gašparík.

Obrovskú tortu pre všetkých hostí na námestí nám upiekol 
pán Ihriský. Foto: Peter Jelínek.

Primátor slávnostne prekrojil tortu a všetci čakali na pokyn 
vypustenia balónov. Foto: Peter Jelínek.

Takýto krásny odkaz na oblohe zanechala celá Nová Dubnica. 
Foto: Peter Jelínek.

V nedeľu 4. júna sa oslavy zakončili slávnostnou svätou 
omšou. Foto: Peter Jelínek.

Ako ďalší znak veľkých osláv mesta bol prelet lietadiel. Foto: 
Peter Jelínek.

Na omšu prišlo mnoho Novodubničanov, tiež primátor mesta 
s manželkou. Foto: Peter Jelínek.

Celý kultúrny program počas osláv mohli občania sledovať aj 
na veľkoplošnej obrazovke. Foto: Peter Jelínek.

Obchodný cestujúci E. Berlanský nám doniesol najstaršiu 
Borovičku Juniperus z roku 1905.

V rámci pestrého programu sa predstavili aj deti zo všetkých 
ZŠ z N. Dubnice. Foto: Peter Jelínek.

Rôzne detské atrakcie boli pre deti k dispozícii celý deň.

Vo večerných hodinách pokračovala zábava s DJ Rafom. Za 
požičanie DJ Mixpultu ďakujeme V. Pavlikovskému.

Obrovský úspech zožala skupina Horkýže Slíže so svojim 
vystúpením.

Vranovské choduľové divadlo pobavilo nielen deti, ale aj 
dospelých. Foto: Peter Jelínek.

Tak toľkoto ľudí na námestí v Novej Dubnici ešte nebolo!

Členovia Jednoty dôchodcov.

Alena Kurkinová.

Únia žien si výlet užila naplno.

Sme prví vo svetovej súťaži

Súkromná ZŠ v Novej Dub-
nici dosiahla v medzinárod-
nej súťaži Mladí reportéri 
pre životné prostredie mi-
moriadny úspech. Za video 
„Tam, kde nelietajú včely“ 
získali naši žiaci Mária Já-
nošíková, Michal Mazánik                                     
a Tamara Eliašová  prvé 
miesto na svete. 

Na projekte, ktorý okrem 
videa zahŕňal fotografi u aj 
článok, pracovali viac ako dva 
mesiace. Najprv vyhrali dve 

prvé miesta na Slovensku          
a následne postúpili do medzi-
národného kola súťaže.  Tam 
bolo nominovaných celkom 
129 reportážnych fotografi í, 
článkov a videí .  

Za Slovenskom zostali Por-
tugalsko, USA, Francúzsko, 
Čierna Hora, Švédsko, Ru-
munsko a ďalších 16 krajín         
z celého sveta. 

Obyvatelia Novej Dubnice 
mohli video vidieť aj na akč-
nom dni Mladých reportérov 
na námestí, kde bolo premie-

tané. Môžu si ho pozrieť aj na 
webe školy (szsndca.sk).

Poďakovanie patrí aj pánovi 
učiteľovi Janičíkovi a manže-
lom Medalovým, ktorí zastre-
šujú súťaž Mladí reportéri na 
Slovensku.

Odmenou bol reportérom    
3-dňový workshop v ZOO Boj-
nice, na ktorom mohli zlepšo-
vať ich reportérke schopnosti. 

Michal Mazánik 
žiak SZŠ

M. Jánošíková, M. Mazánik a T. Eliašová.
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Odhalenie busty Jiřího Krohu

Otvorili sme pamätnú izbu J. Krohu
a stálu expozíciu fotografi í P. Jelínka 

V sobotu 2. júna v predvečer 
hlavných osláv 60. výročia 
bola odhalená busta Jiřího 
Krohu za účasti primátora 
mesta Ing. Peter Marušin-
ca, dcéry Jiřího Krohu Sylvy 
Šantavej a jej rodiny, spolu-
autorov a realizátorov kon-
ceptu a busty Pavla Balaš-
ťáka, Igora Mosného a Igora 
Chylu.

Po odhalení busty primátor 

mesta Ing. Peter Marušinec 
povedal:                                                                                                   

“Odhalením busty sa do-   
siahla veľká pocta archtitek-
tovi Jiřímu Krohovi. Pri tom, 
ako som študoval resp. sa 
oboznamoval s celou histó-
riou mesta od minulého roka, 
keď sme pripravovali tieto 
oslavy, sám som bol zasko-
čený tým, aká to bola veľká 
a významná osobnosť a akú 
hodnotu máme v budovách, 

ktoré navrhol tento architekt. 
Vnímam to ako najvyšší stu-
peň ohodnotenia jeho práce. 
Pevne verím, že si z tohto 
zoberú aj budúce generácie 
naozaj to pozitívne, budú si 
vážiť túto osobu a celú archi-
tektúru mesta.“

Pre dcéru Jiřího Krohu  
Sylvu Šantavú bolo  odhalenie 
busty veľkou poctou jej otcovi:  

“On nemal život vôbec ľah-

ký, naopak ťažký. To, že sa 
stalo, že stále žije  v meste tak 
krásnom, ako je Nová Dubni-
ca, v  meste, kde sa realizo-
vali jeho myšlienky o bývaní                     
a pokojnom živote ľudí je veľ-
ká vec. On sa zaoberal okrem 
architektúry aj ľuďmi, ktorí 
majú v tej architektúre žiť          
a ju používať. Je to krásne.             
A myslím, že  si to zasluhuje.”

E. Kebísková

V piatok 2. júna sme sláv-
nostne otvorili pamätnú izbu 
Jiřího Krohu a stálu expozí-
ciu fotografi í Petra Jelínka. 

Jiří Kroha vypracoval plány 
výstavby nášho mesta, ktoré 
sa tak stalo originálnou súčas-
ťou dejín slovenskej architek-

túry. Tak, ako to neraz býva,      
z komplexného urbanistického 
plánu sa realizovalo len torzo 
a práve ono dnes dáva mestu 
originálny charakter. Pozerá-
me sa naň ako na kultúrno-
-historickú hodnotu, ktorá je 
predmetom záujmu architek-
tov, pamiatkarov, historikov      

a samozrejme aj úvah o rozsa-
hu a charaktere jej ochrany.  

V pamätnej izbe sme sústre-
dili pozoruhodný materiál zo 
zbierok Múzea Mesta Brna, 
ktorý nám predstavuje Jiřího 
Krohu nielen ako významného 
architekta, ale aj ako vynika- 
júceho maliara a scénogra-
fa. Osobitný význam medzi 
vystavovanými prácami sme 
venovali kolážam Sociologický 
fragment bývania, ale aj jeho 
akvarelom, olejom a pastelom.

Zároveň veľmi pekne ďa-
kujeme dcére Jiřího Krohu 
Sylve Šantavej,  ktorá nám do 
pamätnej izby venovala kres-
lo, na ktorom Jiří Kroha sedá-
val 50 rokov, klobúk, načúvací 
prístroj a pero. 91-ročná Syl-
va Šantavá so svojou dcérou 
Sylvou Schwarzeneggerovou          
a vnukom Rafaelom sa osobne 
otvorenia zúčastnili.   

Peter Jelínek už desiatky 
rokov citlivo a s nadhľadom 
zachytáva premeny nášho  
mesta, ale najmä neopakova-
teľné čaro okamihu v bytí jeho 
obyvateľov. Nad jeho archívny-
mi snímkami znovu prežíva-

me momenty dávno minulé, 
znovu cítime vône detstva 
či mladosti a spomíname na 
ľudí, ktorých už nestretneme 
v novodubnických uliciach. Od 
klasickej fotografi e snímanej 
na zvitkový fi lm a neskôr na 
kinofi lm prešiel na digitálne 
snímky. 

Jeho súčasné reportáže za-
chytávajú aktuálne premeny 
mesta počas stavebného roz-
voja minulých rokov. Svojim 
objektívom neúnavne spros-
tredkúva celú paletu podujatí 
a prostredníctvom technológií 
ich prináša veľkému počtu 
užívateľov, čo sa stretáva s veľ-
kým ohlasom. 

A práve preto nám bolo cťou 
pripraviť stálu expozíciu jeho 
fotografi í a Petrovi Jelínkovi 
ďakujeme za jeho neúnavné 
mapovanie histórie Novej 
Dubnice a život jej obyvateľov. 

Výstavy vám na požiadanie 
otvoria pracovníčky mestskej 
knižnice. 

E. Kebísková, P. Hrehušová

VESELÉ TRIO
S PAVLOM GUBANČEKOM
14. júla o 18:00 hod.
Parčík pri kultúrnej besede

Radosť a muzikantské srdce rozdáva Veselé 
trio na plesoch, kultúrnych podujatiach., zába-
vách. Novodubničania sa môžu tešiť na sklad-
by slovenských a zahraničných skladateľov,  
ľudové piesne aj moderné skladby.

BUČKOVANKA
30. júla o 18:00 hod. 
Parčík pri kultúrnej besede 

Bučkovec“ je názov časti obce Moravské Lies-
kové v okrese Nové Mesto nad Váhom, od kto-
rého sa odvíja dnešný názov známej hudby 
podjavorinského regiónu - BUČKOVANKA. 
Bučkovanka sa teda hlási k tradíciam svojich 
predchodcov, ktorí na prelome r. 1906 - 1907 za-
ložili dychovú hudbu v dedine. 

BLUEGRASSOVÝ VEČER - Bluegrassový večer je príjemným stretnutím bluegrassových nadšencov.
19. augusta o 19:00 hod.
Amfík Pub 

19:00 hod. - THE NEW OLD TRADITION 
The New Old Tradition je na bluegrassovej scéne nová skupina. Vznikla v roku 2016 okolo dvoch hudobníkov (Marian Šupák  Ľuboš Drozd), ktorí sa 
bluegrassu venujú už niekoľko rokov. V roku 2016 si k vystúpeniu na festivale v Novej Dubnici prizvali niekoľko hostí, čo pre veľký úspech u publika 
vyústilo v stabilnom začlenení ďalších členov - Tomáša Suchánka a Silviu Petersen. Ako už z názvu skupiny vyplýva, venujú sa tradičnému bluegrassu 
v novom prevedení.    
20:00 hod. - ŠIDLO 
Traditional bluegrass band ŠIDLO sa doteraz zúčastnil a účinkoval na nespočetnom množstve slovenských, českých, ale aj európskych  festivaloch          
a prehliadok. Hrajú hudbu, ktorá pichá ako obuvnícke šidlo a od toho je aj názov kapely.   
21:00 hod. - BLUELAND 
Slovenská bluegrassova skupina Blueland vznikla začiatkom roku 1995 v Hlohovci.  Skupina sa zameriava na moderný súčasný bluegrass a hráva hlav-
ne na bluegrassových festivaloch na Slovensku aj v zahraničí. Na festivale vo francúzskom La Roche sur Foron  obsadila skupina BLUELAND tretie 
miesto. 
22:00 hod. - BLUESGRASS CWRKOT
Česká kapela z Králík v Pardubickom kraji  pôsobí na bluegrassovej scéne už takmer 30 rokov. Venuje sa tradičnému bluegrassu. V svojom repertoári 
má najznámejšie „pecky“, ale aj pesničky dávno zabudnuté. Hrá aj vlastné skladby, väčšinu skladieb spieva v angličtine. 

FOLKLÓRNY SÚBOR FEN BLADI Z ALŽÍRSKA
26. augusta o 18.00 hod.
Parčík pri kultúrnej besede
Alžírsky Fen Bladi pochádza zo Sidi Bel Abbes, štvrtého nejväčšieho mesta  Alžírska. 
Folklórny  súbor má v bohatý repertoár čerpajúci  zo všetkých regiónov svojej krajiny.

VÝTVARNÝ PLENÉR výtvarníkov z Novej Dubnice a okolia spojený
s komorným koncertom skupiny 3D BAND z Trenčína
8. septembra o 16:00 hod.
Parčík pri kultúrnej besede 

MOŠTENSKÍ  PAJTÁŠI
23. júla o 18:00 hod.
Parčík pri kultúrnej besede 

Heligonkárska hudobná skupina Moštenskí 
Pajtáši pochádza z Moštenca pri Považskej 
Bystrici. V repertoári majú ľudové a zábav-
né piesne. Muzikanti hrajú na heligonkách, 
akordeóne a ozembuchu. Príďte sa zabaviť                          
a zatancovať! 

DH BODOVANKA
19. augusta o 17:00 hod.
Dom kultúry Kolačín 

Dychová hudba Bodovanka z obce Krivosúd 
– Bodovka. Vznik dychovej hudby v obci siaha 
až do roku 1873. Súčasná Bodovanka začala 
účinkovať v roku 1975. Počas svojej činnosti 
účinkovala na mnohých podujatiach, súťa-
žiach a festivaloch. Má niekoľko nahrávok                                   
v Slovenskom rozhlase, účinkovala v Sloven-
skej televízii.

Návštevou nás poctila aj dcéra Jiřího Krohu – S. Šantavá (v strede). Foto: Peter Jelínek. 

Busta architekta Jiřího Krohu. Foto: Peter Jelínek.

Poďakovanie sa za dlhoročnú spoluprácu s mestom.

Peter Jelínek v spoločnosti rodiny Jiřího Krohu.

Na otvorenie pamätnej izby prišlo veľa hostí. Foto: P. Jelínek.

Novodubnické kultúrne leto 2017Novodubnické kultúrne leto 2017Novodubnické kultúrne leto 2017

Vstup na všetky programy kultúrneho leta voľný!

Daniela Slávik:
Láska je láska
Anabela čelí nielen nárokom 
svojej neznesiteľnej šéfky, ale 
aj predsudkom a nepochopeniu 
spoločnosti. Je ale možné done-
konečna zapierať svoje vlastné 
ja? Kto by mal za nami stáť                        
v dobrom i v zlom? Tí, ktorí nás 
vychovali, alebo úplne cudzí ľu-
dia, s ktorými nás spája práve 
odlišnosť?

Tünde Lengyelová:
Život na šľachtickom dvore
Aj napriek tomu, že v 16. a 17. 
storočí bolo naše územie voj-
novým teritóriom, ľudia túžili 
po krásnych šatách, po dobrom 
jedle, zábave, chceli cestovať      
a vzdelávať sa. V knihe sa do- 
zviete čo sa dialo za múrmi 
kaštieľov, ako kedysi žili prísluš-
níci najvyšších spoločenských 
vrstiev.

Paula Hawkins:
Do vody
Na dne rieky sa nájde tele slo-
bodnej matky. V to isté leto tam 
stretol rovnaký osud aj mladé 
dospievajúce dievča. No nie sú 
to jediné ženy, ktoré v malom 
mestečku zmizli. Na svetlo sa 
začnú vyplavovať dlho zamlčo-
vané tajomstvá. 

Gayle Formanová:
Nehľadaj ma
Štyridsiatnička Maribeth si          
v kolotoči povinností ani neuve-
domí, že prekonala infarkt. Po 
náročnej operácii sa zotavuje 
doma, prostredie ju ubíja, man-
žel je priveľmi zaneprázdnený. 
A vtedy sa odhodlá urobiť niečo 
nepredstaviteľné. Jednoducho 
sa zbalí a zmizne.

Tracy Anne Warenová:
Očarený lord
Eliza bola odjakživa tichá              
a zdržanlivá. Keď po tetinej 
smrti zdedí obrovský majetok, 
začnú sa o ňu uchádzať všetci 
chamtivci z vyššej spoločnosti. 
Zorientovať sa v množstve ná-
padníkov jej pomáha priateľkin 
švagor Kit. Má to iba jeden há-
čik, Eliza je už do Kita dávno 
zaľúbená.

Juraj Kucharík:
Európa – najkrajšie výlety
Pätnásť výletov po európskych 
mestách a oblastiach v rámci 
deviatich krajín. Sprievodca je 
určený na jednodňové či víken-
dové návštevy miest. Všetky vý-
lety vychádzajú z vlastnej skú- 
senosti autora, v rámci ktorej 
sa potvrdzuje fakt, že nemusí-
me mať plnú peňaženku na ich 
absolvovanie.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici
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Městský dechový orchestr
Cheb (ČR)

Dychový orchester
Štós (SR)

Dychový orchester mladých 
mesta Košice (SR)

Sdružení dechového orchestru 
mladých Zlín (ČR)

Dychový orchester
Mór (Maďarsko) 

Dychový orchester ZUŠ
Považská Bystrica (SR)

Dychový orchester a mažoretky 
Nová Dubnica (SR)

Orkiestra Deta OSP Konopiska 
(Poľsko) 

Dechový orchestr mladých
Krnov (ČR)

FESTIVAL DYCHOVÝCH ORCHESTROV A MAŽORETIEK
Predstavujeme účastníkov 6. ročníka Festivalu dychových orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici, ktorý sa uskutoční 30. 6. - 2. 7. 2017. 

Mládežnícky dychový orchester pri LŠU Jindřicha Jindřicha                      
v Chebe bol založený v roku 1958 dirigentom Václavom Ku-
čerom. Z pôvodných 12 členov sa súbor postupne rozrástol až 
na 80-členný dychový orchester.  Od roku 2014 začal  používať 
nové meno Městský dechový orchestr Cheb. Medzi krajiny,                             
v ktorých  vystupoval patrí napr. Rakúsko, Maďarsko, krajiny 
bývalej ZSSR, Nemecko, ale aj Dánsko, Belgicko, Holandsko, 
Kanada, či Malajzia a Čína. Dirigentom orchestra je Jiří Smitek.

Dychový orchester mladých mesta Košice aktívne pôsobí od 
roku 1970. V súčasnosti má približne 65 hráčov, pričom ich ve-
kový priemer je 16 rokov. Orchester vystupuje samostatne, ako 
aj  v programoch s mažoretkami. Dirigentom a umeleckým ved-
úcim bol od jeho založenia Jiří Novotný, v súčasnosti je dirigen-
tom  Peter Schűrger, organizačnou vedúcou a manažérkou je 
Anna Hrehová.

Dychový orchester Štós bol založený v r. 1925  Gustávom Wlaslo-
vitsom. Má veľmi bohatú históriu a dosiahol aj značné úspechy 
na rôznych podujatiach a súťažiach. Okrem domácich vystúpení 
má za sebou aj rad vystúpení v zahraničí napr. reprezentáciu 
Slovenska na stretnutí karpatských Nemcov v Karlsruhe či v 
Maďarsku a Francúzsku. Umeleckým vedúcim je Martin Müller. 

V roku 1964 vznikol v Zlíne v telovýchovnej jednote Sokol or-
chester  Dychová hudba mladých, ktorú založil jeho dlhoročný 
dirigent a umelecký vedúci Karel Trávníček. Aj keď začiatky boli 
ťažké, orchester  dosahoval vynikajúce výsledky. V roku 1997 na 
dychovku mladých prirodzene nadviazalo Združenie dychového 
orchestra mladých Zlín. Od svojho vzniku prešlo orchestrom 
takmer 2000 mladých muzikantov, z ktorých sa mnohí stali pro-
fesionálnymi hudobníkmi. Dirigentom a umeleckým vedúcim 
orchestra je Libor  Mikl. Súčasťou orchestra sú tri skupiny ma-
žoretiek a twirlerov. Orchester patrí medzi najlepšie orchestre 
v Čechách.

Orchester pôsobí na ZUŠ  od roku 1976. Členmi sú žiaci dy-
chového oddelenia hudobného odboru, študenti základných, 
stredných a vysokých škôl, učitelia a bývalí absolventi školy. 
Pravidelne sa zúčastňuje na kultúrno-spoločenských poduja-                          
tiach mesta, na celoštátnych a medzinárodných festivaloch 
a súťažiach. Je víťazom Podtatranského festivalu Svit 2000.                                                                                                                                         
V roku 2001 získal zlaté pásmo na XVI. Celoštátnej súťažnej 
prehliadke malých dychových hudieb v Lednických Rovniach. 
V roku 2002 na Celoštátnej súťažnej prehliadke detských a mlá-
dežníckych dychových hudieb v Levoči získal zlaté pásmo Cum 
Laude. Je víťazom XXIII. ročníka Pádivého Trenčín 2012. Diri-
gentom súboru je Marián Belobrad. 

Vznikol v roku 1981 z iniciatívy učiteľov a žiakov miestnej hudob-
nej školy a nemeckého menšinového združenia. Svoje umenie 
odprezentoval aj na 9 hudobných nosičoch. Od roku 1996 každý 
druhý rok usporadúva spolu s mestom Mór Medzinárodný dy-
chový festival. V repertoári orchestra je viac ako 100 skladieb      
a dokonca uviedli aj  tri muzikály (Freunde, Franziskus a Kniha 
džungle). Dirigentom orchestra je Sándor Acsai, vedúcim or-
chestra je Norbert Grell.

Dychový orchester a mažoretky pôsobí ako amatérske hudob-
no-tanečné teleso. Bol založený v roku 1975 vtedajším riadi-
teľom  Ľudovej školy umenia pánom Štefanom Balážom. Or-
chester a mažoretky za svojej činnosti dosiahli veľa úspechov na 
domácich aj zahraničných pódiách. Zúčastnili sa a zúčastňujú 
na významných festivaloch  ako Podtatranský festival, Pádivého 
Trenčín, FIJO Cheb, Kmochův Kolín, Hlučínske jaro, Festival 
kvetín San Remo, Festival Verona a iné. Účinkovali v Českej 
republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, 
Francúzsku. Vedúcim súboru je Pavol Šveda. Umeleckým vedú-
cim súboru je Antonín Maděra,  tanečnú choreografi u mažore-
tiek vedie Zuzana Balažová a Zuzana Plšková.

Pôsobí od roku  1961  pri Základnej umeleckej škole v Krnove. 
Patrí medzi najlepšie hudobné telesá v Českej republike. Bol 
a je účastníkom významných festivalov ako Kmochúv Kolín, 
FEDO Štětí, FIJO CHeb, v zahraničí bol vo Veľkej Británii, Ho-
landsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku, USA. V súčasnosti 
je umeleckým vedúcim a hlavným dirigentom Luděk Tlach.

Orchester vznikol v roku 1927. Patrí k najstarším dychovým or-
chestrom v Poľsku. Najväčším úspechom orchestra bolo víťaz-
stvo na XIV. Celoštátnom Festivale hasičských zborov, účasť na 
Musikparade v Hannoveri  a pravidelné víťazstva v celoštátnych 
súťažiach hasičských zborov. Orchester reprezentoval svoju 
krajinu  v Anglicku, Škótsku, Nemecku, Švajčiarsku a Nepále. 
Dirigentom súboru je Jacek Walentek. 

Francúzky zbor „Vocal grup mosaique“ 
spieval v Novej Dubnici
Bolo to niečo iné, na čo sme 
zvyknutí. Takto ohodnotil zá-
stupca primátora Bc. Pavol 
Pažítka vystúpenie.

Spolu s prednostkou MsÚ 
Ing. Evou Lackovičovou, ve-
dúcou odd. kultúry a športu 
Mgr. Evou Kebískovou, Ing. 
Petrou Hrehušovou, vedúcou 
ekonomického oddelenia Ing. 
Danou Šiškovou sa zúčastnili 
spoločného vystúpenia Spe-
váckeho zboru z Novej Dubni-
ce a Francúzkeho „Vocal grup 

Mosaique“ z Gran Gevriére. 
Vo štvrtok 25. mája sme pri-

vítali v rámci výmeny tento 
francúzky zbor vo večerných 
hodinách v Trenčianskych 
Tepliciach, kde bol zbor uby-
tovaný. V piatok pokračoval            
v prehliadke Trenčína a v 
obednajších hodinách bol pri-
jatý u primátora mesta Tren-
čín Richarda Rybníčka.  

Prvé vystúpenie absolvoval 
zbor spolu s Trenčianskym 
speváckym zborom, rozšírený 
o Novodubnický  zbor. V sobo-

tu sme francúzky zbor privítali 
v Novej Dubnici v kostole Jo-
zefa Robotníka. Domáci zbor 
zaspieval 4 skladby, ktorými 
sme sa vrátili aj do obdobia  
Veľkonočných sviatkov. 

Potom vystúpil Vocal grup 
so svojím programom, ktorý 
za doprovodu klavíra, za kto-
rým sedela dirigentka Anna, 
uviedli svoje pásmo, ktoré 
svojimi pohybovými kreáciami 
dalo to, ako už bolo spomínané 
-  „na čo nie sme zvyknutí “.

Jednoducho bolo to tre-

ba počuť a vidieť. Chceme 
poďakovať vedeniu mesta                       
a pracovníkom odd. kultúry za 
pomoc pri tomto podujatí, ale 
aj všetkým občanom, ktorí sa 
na tomto vystúpení zúčastnili. 
Dúfame, že aj my sme s týmto 
koncertom prispeli k úspeš-
ným oslavám 60. výročia vzni-
ku Novej Dubnice.

Ing. Anton Ježo 
predseda zboru

Miešaný spevácky zbor s hosťami z Francúzska. Zaujímavé francúzske tanečné kreácie.
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Spomienky a poďakovania

Narodili sa nám zlatíčka:
Damián Žiška 

Opustili nás:
Emil Kuman, Milan Cerulík

Spoločenská kronika
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Edita Jánošková
Dňa 15. 7. 2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, matka, babička 
Edita Jánošková. S láskou a úctou spomína smú- 
tiaca rodina. 

Vilma Červeňanská a Stanislav Červeňanský
Dňa 24. 6. uplynulo 21 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec, dedko a pradedko Stanislav                                     
Červeňanský, 25. 6. uplynul rok, čo nás na-
vždy opustila mama, babka a prababka Vilma                                                                          
Červeňanská. S láskou spomínajú deti s rodinami. 

Marián Ušiak
Ten, kto ťa poznal, spomenie si , ten kto ťa mal rád, 
nikdy nezabudne. Dňa 14. júna uplynuli tri roky 
od smrti môjho manžela Mariána Ušiaka. Za spo- 
mienku ďakujú manželka, deti a vnuk. 

Drahomír Bielik
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez tých, 
čo sme radi mali. Dňa 15.6. si pripomíname 1. vý-
ročie manžela, otca, dedka a pradedka Drahomíra 
Bielika. S úctou spomína manželka, deti s rodina-
mi a ostatná rodina. 

Ivan Forgáč
Ten, kto ťa poznal spomenie si, ten, kto ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 30.6. uplynie 11 rokov od smrti 
nášho drahého Ivana Forgáča. Za spomienku ďa-
kuje smútiaca rodina. 

Jozef Nemček
30. júla uplynie rok, čo nás navždy opustil náš mi-
lovaný otec, starý otec, pradedko Jozef Nemček. 
S láskou spomínajú dcéra Jarka, vnuk Marek                      
s manželkou a pravnuk Tobiasko.

Edita Smrečanská
26. júna uplynulo 6 rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná manželka, mama a stará mama 
Edita Smrečanská. Kto ste ju poznali, venujte jej 
spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomí-
najú manžel, syn Ladislav a dcéra Edita s rodinou, 
ostatné príbuzenstvo a priatelia.   

Jozef Tóth
Dňa 25.5. uplynul rok, čo nás navždy opustil náš 
milovaný otec, manžel a dedko Jozef Tóth. Kto ste 
ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomien-
ku a krátku modlitbu. S láskou a úctou spomínajú 
deti, manželka, vnúčatá a ostatní blízki. 

Ján Škrovánek
Dňa 21.6. uplynulo 10 rokov, čo nás náhle opustil 
manžel, otec a starý otec Ján Škrovánek. Kto ste 
ho poznali, venujte mu tichú spomienku. Spomína 
manželka, dcéra s rodinou a syn s rodinou. 

Bernardína Šťastná
Dni plynú, len bolesť v srdci zostáva a nedá sa 
zabudnúť. Dňa 2. júna uplynul rok, odkedy nás 
navždy opustila naša drahá manželka, mamička, 
babka a prababka Bernardína Šťastná. Ďakujeme 
za tichú spomienku. S láskou spomína manžel, 
syn a dcéry s rodinami. 

Anton Ježík
Dňa 10.6. uplynuli dva roky, čo nás navždy opus-
til milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec        
Anton Ježík. S láskou spomíname. 

Jozef Pružinec
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz nám z očí vy-
padlo. Tvoja strata úprimne bolí, keď plamienok 
sviečky ticho horí. Zostali len spomienky a odkaz 
jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny. Dňa 1.7. 
uplynie rok, čo nás navždy opustil drahý manžel, 
otec, dedko a pradedko Jozef Pružinec. Spomína 
manželka a synovia s rodinami.

Viktor Husár
Dňa 24.6. uplynul rok, odkedy nás navždy opus-
til manžel, otec a dedko Viktor Husár. S láskou               
a úctou spomína manželka, syn a vnúčatá.

NONSTOP číslo: 0918 040 060 / 0949 576 586

STRATA BLÍZKEHO PRINÁŠA SO SEBOU BOLESŤ A STRES

VŠETKY ÚKONY SÚVISIACE S POHREBOM
(ODVOZ ZOSNULÉHO, JEHO ÚPRAVU, ADMINISTRATÍVNE FORMALITY A POSLEDNÚ ROZLÚČKU)

VYBAVÍME ZA VÁS - S ÚCTOU A DÔSTOJNE

STYX pohrebná služba - pomôžeme zmierniť Váš žiaľ

KOMPLETNÉ POHREBNÉ SLUŽBY NA JEDNOM MIESTEÉ É Ž

Sady Cyrila a Metoda 17/3 - Nová Dubnica

Dňa 18. 5. 2017 o 17.04 hod. 
bolo prijaté telefonické ozná-
menie o žene ležiacej na zemi 
na križovatke ulíc P. O. Hviez- 
doslava a SNP, ktorá spadla                      
z bicykla a je pri nej malé die-
ťa. Po príchode na miesto, sa 
pri ležiacej žene nachádzal jej 
maloletý syn. Žena bola pod 
vplyvom alkoholu a nevládala 
vstať. Nakoľko si jej zdravotný 
stav vyžadoval lekárske oše-
trenie, bola transportovaná 
do nemocnice v Trenčíne. Sta-
rostlivosť o maloletého zabez-
pečili príbuzní. O udalosti bola 
podaná informácia oddeleniu 
sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately.

Dňa 30. 5. 2017 o 15.53 hod. 
bol na základe telefonické-
ho oznámenia a v spolupráci           
s príslušníkmi Policajného 
zboru vypátraný 24-ročný muž 
z Ladiec, ktorý odcudzil bicy-

kel z priestoru záhradkárskej 
osady na Topoľovej ulici. Oso-
ba bola následne predvedená 
na oddelenie mestskej polície. 
Bicykel bol vrátený majiteľovi. 
Za uvedený skutok bol pácha-
teľ riešený v blokovom konaní.

Dňa 31. 5. 2017 vo večerných 
hodinách riešila mestská po-
lícia konfl ikt medzi 30-ročnou 
ženou a 40-ročným mužom        
z Novej Dubnice, pričom 
svedkom incidentu bola aj ich 
spoločná maloletá dcéra. Po 
vykonaní nevyhnutných opat-
rení zo strany mestskej polície 
bolo zistené, že partneri majú 
už dlhšiu dobu vzájomné pro-
blémy, ktoré neraz skončili aj 
fyzickým napadnutím part-
nerky a vyhrážaním sa ujmou 
na zdraví. Vo veci v súčasnosti 
prebieha šetrenie Policajným 
zborom.

Z bloku mestskej polície

Atletický míting 2017
V stredu 31. mája organizovalo oddelenie kultúry a športu MsÚ Atletický míting pre žiakov ZŠ. Podujatia sa zúčastnili aj žia-
ci ZŠ Slavičín. Súťažilo sa v rôznych kategóriách . Víťazom prišli odovzdať ceny primátor mesta Ing. Peter Marušinec,  známy 
hokejista Tomáš Kopecký a olympijský víťaz Janko Zachara. Aj tento rok sa udelila cena putovného pohára a tú získala ZŠ 
na Ulici Janka Kráľa.

Žiaci zo všetkých škôl z Novej Dubnice.

VÝSLEDKY ATLETICKÉHO MÍTINGU:

Deti mali veľa možností, ako sa zabaviť a zacvičiť si.

V ZUŠ sa aktívne tancovalo celý deň.

K dispozícii boli aj takéto zábavné kolobežky.

Zatancovať si salsu prišlo na námestie veľa žien.

Oceňovanie víťazov (T. Kopecký, P. Marušinec. J. Zachara).

World
Challenge Day
31. máj 2017 

V stredu 31.mája sa Nová Dubnica zapojila opäť do celosve-
tovej akcie World challenge day. V tento deň boli všetky špor-
toviská, cvičenia pre ľudí zadarmo. 

Na Mierovom námestí sa zišlo množstvo občanov a detí, ktorí 
si prišli zacvičiť, zasúťažiť, vykonať aspoň 15 minút akúkoľvek 
pohybovú aktivitu. Na pódiu sa tancovala Salsa pod vedením lek-
torky Zuzky Bačovej, na športoviskách sa takisto aktívne športo-
valo, či už to bol tenis, futbal alebo minigolf.

V 10 mestách a mestských častiach sa zapojilo 84 505 
účastníkov, čo predstavuje 15,61 % úspešnosť k počtu oby-
vateľov. Mestá Nová Dubnica a Nováky v medzinárodnej súťaži 
zaznamenali lepšie výsledky ako ich partneri z Brazílie a Qataru. 
Srdečne blahoželáme!

SKOK DO DIAĽKY BEH 60 m 
I. kategória I. kategória
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Matúš Barinka ZŠ J. Kráľa 1. Nina Ranušová  ZŠ J. Kráľa 1. Matúš Barinka ZŠ J. Kráľa 1. Sára Zichová ZŠ Slavičín 
2. Kristián Kapusník ZŠ J. Kráľa 2. Nikola Kocianová ZŠ J. Kráľa 2. Filip Černý ZŠ sv. J. Bosca 2. Sofia Kováčiková ZŠ J. Kráľa
3. Adam Huťa ZŠ Slavičín 3. Natália Mojteková ZŠ J. Kráľa 3. Andrej Habánek ZŠ J. Kráľa 3. Diana Teluchová ZŠ J. Kráľa

HOD PLNOU LOPTOU BEH 60 m
II. kategória II. kategória 
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Ondřej Liška ZŠ Slavičín 1. Lilly Pšenáková ZŠ sv. J. Bosca 1. Tobias Jančovič ZŠ J. Kráľa 1. Klára Vinczeová ZŠ J. Kráľa 
2. Tomáš Kurinec ZŠ sv. J. Bosca 2. Lucie Janáčková ZŠ Slavičín 2. Matúš Lamačka ZŠ sv. J. Bosca 2. Anna Kapustová ZŠ sv. J. Bosca
3. Matúš Lamačka ZŠ sv. J. Bosca 3. Bianka Urbanová ZŠ J. Kráľa 3. Adam Regenda ZŠ J. Kráľa 3. Simona Falathová ZŠ J. Kráľa 

HOD KRIKET.LOPTIČKOU BEH 60 m
III. ategória III. kategória 
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Martin Szabo ZŠ J. Kráľa 1. Viktória Ferenčíková ZŠ J. Kráľa 1. Andreas Jordán ZŠ J.Kráľa 1. V. Bukovčáková ZŠ sv. J. Bosca
2. Michal Kubištík ZŠ J. Kráľa 2. Nela Rašková ZŠ Slavičín 2. Adam Chovanec ZŠ J.Kráľa 2. Nella Miháliková ZŠ J. Kráľa 
3. Samuel Vaník ZŠ J. Kráľa 3. Michaela Čepelová ZŠ J. Kráľa 3. David Bařinka ZŠ Slavičín 3. Viktória Korosiová ZŠ J. Kráľa 

SKOK DO DIAĽKY BEH 60 m 
IV. Kategória IV. kategória 
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Petr Lukáš ZŠ Slavičín 1. Vanesa Habánková ZŠ J. Kráľa 1. Petr Lukáš ZŠ Slavičín 1. Martina Rodová ZŠ J. Kráľa 
2. Gabriel Mikula ZŠ J. Kráľa 2. Monika Tomaničková ZŠ J. Kráľa 2. Gabriel Mikula ZŠ J. Kráľa 2. Lenka Frolešová ZŠ Slavičín
3. David Olexa ZŠ Slavičín 3. Lenka Frolešová ZŠ Slavičín 3. Viliam Bajzík ZŠ sv. J. Bosca 3. M. Tomaničková ZŠ J. Kráľa 

SKOK DO DIAĽKY BEH NA 60 m
V. kategória V. kategória 
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Matej Kudlík ZŠ sv. J. Bosca 1. Lívia Hubschová ZŠ J. Kráľa 1. David Pika ZŠ Slavičín 1. Liana Fajerová ZŠ sv. J. Bosca
2. Daniel Švehlák ZŠ Slavičín 2. Zuzana Šuráňová ZŠ Slavičín 2. Daniel Švehlák ZŠ Slavičín 2. Lívia Hubschova ZŠ J. Kráľa 
3. Lukáš Sventek ZŠ J. Kráľa 3. Viktória Trsťanová SZŠ 3. Matej Kudlík ZŠ sv. J. Bosca 3. Zuzana Šuráňová ZŠ Slavičín

BEH NA 300 m KOD KRIKET.LOPTIČKOU
V. kategória V. kategória 
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá
1. David Pika ZŠ Slavičín 1. Martina Ptáčková ZŠ Slavičín 1. Simon Sýkora ZŠ J. Kráľa 1. Ludmila Vaculová ZŠ Slavičín 
2. Michal Šoman ZŠ Slavičín 2. Liana Fajerová ZŠ sv.J. Bosca 2. Michal Šoman ZŠ Slavičín 2. Nicole Skurňová ZŠ Slavičín 
3. Adam Fojtík ZŠ Slavičín 3. Klaudia Augustínová ZŠ sv.J. Bosca 3. Matej Bajzík ZŠ sv.J.Bosca 3. Katarína Tabaková ZŠ J. Kráľa 

SKOK DO DIAĽKY BEH NA 60 m
VI. Kategória VI. Kategória
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Matěj Tomášek ZŠ Slavičín 1. Kateřina Dědková ZŠ Slavičín 1. Matěj Tomášek ZŠ Slavičín 1. Martina Kohútová ZŠ J. Kráľa 
2. Martin Huťa ZŠ Slavičín 2. Patrícia Žuffová ZŠ sv.J. Bosca 2. Václav Urbaník ZŠ Slavičín 2. Patrícia Žuffová ZŠ sv.J.Bosca
3. Adam Šterba ZŠ J. Kráľa 3. Martina Kohútová ZŠ J. Kráľa 3. Jakub Hadzima ZŠ J. Kráľa 3. Veronika Fojtu ZŠ Slavičín

BEH NA 1000 m BEH NA 800 m VRH GUĽOU 
VI. kategória VI.  kategória VI. kategória
Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 
1. Martin Huťa ZŠ Slavičín 1. Vendula Rosenbergová ZŠ Slavičín 1. Oliver Poljak ZŠ J.Kráľa 1. Katarína Uherková ZŠ sv.J.Bosca
2. Tobias Vančo SZŠ 2. Eva Božíková ZŠ sv.J.Bosca 2. Matúš  Mrocek ZŠ sv.J.Bosca 2. Eliška Mikulcová ZŠ Slavičín
3. Jakub Pecus ZŠ J. Kráľa 3. Katarína Uherková ZŠ sv.J.Bosca 3. Noel Gabaj ZŠ sv.J.Bosca 3. Sabína Doričková ZŠ sv.J.Bosca

Štafeta 4 x 400 m
Chlapci Dievčatá 
1. Matěj Tomášik ZŠ Slavičín 1. Veronika Fojtu ZŠ Slavičín 
Martin Huťa ZŠ Slavičín Nela Cesarová ZŠ Slavičín 
Václav Urbaník ZŠ Slavičín Kateřina Dědková ZŠ Slavičín 
Karel Vrba ZŠ Slavičín Vendula Rosenbergová ZŠ Slavičín 

2. Daniel Pišta ZŠ J. Kráľa 2. Lucia Mojtová ZŠ J. Kráľa 
Jakub Pecuš ZŠ J. Kráľa Alica Chabadová ZŠ J. Kráľa 
Jakub Hadzima ZŠ J. Kráľa Michaela Tehlárová ZŠ J. Kráľa 
Alexander Raček ZŠ J. Kráľa Martina Kohútová ZŠ J. Kráľa 

3. Peter Szabo ZŠ sv.J.Bosca 3. Katarína Uherková ZŠ sv.J.Bosca
Matúš Mrocek ZŠ sv.J.Bosca Viera Valková ZŠ sv.J.Bosca
Matej Kudlík ZŠ sv.J.Bosca Liliana Fajerová ZŠ sv.J.Bosca
Adam Petlák ZŠ sv.J.Bosca Adrianka Slováková ZŠ sv.J.Bosca

Futbal leto 2017
MFK Nová Dubnica pozýva chlapcov a dievčatá vo veku 6-10 rokov, ktorí 
majú radi futbal, na letnú akciu poriadanú počas letných prázdnin.

Termín: 31. 07. 2017 – 11. 08. 2017 denne od 09,00 hod. do 11,00 hod.

Je potrebné, aby si deti doniesli vhodné oblečenie a športovú obuv. Akcia 
sa koná za každého počasia. Príďte sa zahrať a spríjemniť si prázdniny!!!

Prevádzka: 
Topoľová ul. 781/5, Nová Dubnica

(budova TEKOS, na prízemí)

Tel.: 042/ 4434 236

NON-STOP PREVOZY ZOSNULÝCH

0905 991 398

KAMENÁRSKE PRÁCE
SPRÁVCA CINTORÍNA

- PREVOZY ZOSNULÝCH DO 30 KM ZDARMA

- 30% ZĽAVA NA POHREBNÉ SLUŽBY

   PRE OBYVATEĽOV NOVEJ DUBNICE

- PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM

- POHREBNÉ SLUŽBY UŽ OD 480 EUR

POHREBNÉ SLUŽBY MIROSLAV KONDEL
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Mesto veľmi zviditeľňovala hádzaná
Medailová žatva 
stolných tenistov      

Jej história sa v Novej Dub-
nici začína písať roku 1967. 
Z iniciatívy učiteľa telesnej 
výchovy Ivana Prokeša boli 
pod názvom TJ ADAST za-
registrované družstvá do 
okresných súťaží starších 
žiakov. 

Chlapci uspeli už v prvej 
sezóne prvým miestom zo 16-
tich oddielov. Dievčatá boli 
majsterkami okresu aj kraja 
v sezóne 1969-70 a boli zákla-
dom dorasteniek v rokoch 
1970-71 už ako TJ Slovan ZVS 
v krajskej súťaži. Vtedy vznik-
la dohoda s odd. Spartak SMZ 
Dubnica o tom, že chlapcov 
prevezme Dubnica a dievčatá 
zostali v Novej. Tie už v pr-
vom roku postúpili do doras-
teneckej ligy - tréner V. Husár. 
Rýchlo pribúdali nové hráčky, 
tréneri(Kopačková, Klobuč-

ník, Tuhý, Beneš, rozhodco-
via (Viskup, Behrík, Jelínek, 
Rudinský). To bolo potreb-
né zázemie. S podporou TJ                      
a nadšencov vznikli dve nové 
antukové ihriská s tribúnou     
a vybavením. V roku 1973 bolo 
vytvorené aj družstvo žien - 
tréner Vitek. Z kraja postúpili 
za dva roky do 2. ligy (Prokeš, 
Klobučník). Otvorením novej 
haly sa oddiel rýchlo stal po-
predným v SR. 2. ZŠ bolo pri-
delené Šk. Šp. stredisko a po 
roku TSM. Nová Dubnica sa  
stala známa organizovaním 
kvalitných medzinárodných 
turnajov - 35 ročníkov, čím aj 
naše družstvá mali možnosť 
zahraničných štartov. O vyso-
kej kvalite svedčia nominácie 
do výberov SR aj ČSSR vo 
všetkých kategóriách, tiež zá-
ujem o hráčky zo špičkových 
klubov ako Inter, Štart, Nitra, 

Šala, Zlín a Trenčín. Hrdí 
možeme byť na reprezen-
tantky ČSSR - ženy Stašovú,                   
Ďurišinovú a Sokolíkovú, ako 
aj množstvo junioriek! Po-
sledným výrazným úspechom 
bolo, keď v roku 1990 sa staršie 
žiačky stali MSR - I. Prokeš.       
V roku 1994 sa TJ Slovan roz-
členila na menšie kluby a hád-
zaná sa hrala pod TJ Mladosť. 
V roku 1999 vzniká HK Šp. ško-
la Trenčín, čím nastal značný 
úbytok hráčok. Zostalo iba 
družstvo žiačok. Mesto zostar-
lo a aj „iné záujmy„ detí mali 
za následok zánik hádzanej. 
Novým svetielkom je rok 2017 
keď zásluhou učiteľa A. Pejku 
sa chlapci 2. ZŠ stali M.O. Ilava 
v hádzanej škôl.

Janka Stašová
Členka SIENE SLÁVY Slo-

venskej hádzanej, hráčka No-
vej Dubnice a Štartu Bratisla-
va. Majsterka ČSSR v rokoch 
1982 a 1983. V roku 1987 hrala 
vo fi nále Pohára IHF. Hrala aj 
za WAT Funfhaus Viedeň. 173 
krát hrala za ČSSR (273 gólov, 
strieborná na MS 1986, účast-
níčka OH 1988 - 5. miesto).         
V rokoch 2006 - 2010 generál-
na sekretárka SHZ, delegát-
ka EHF aj HF. Predsedníčka 
KLUBU FAIR PLAY pri SOV!

PS: Neopísateľne hrdá na 
Novú Dubnicu, kam sa rada 
vracia.

Milan Ondřejíček
z kroniky pána Ivana Prokeša

Koncom marca sa v Drie-
tome konali spoločné maj-
strovstvá krajov TN a NR 
mladších žiakov, na ktorých 
sa zúčastnili aj hráči nášho 
oddielu. 

Barbora Solíková, Lucia Še-
lingová a Marek Palieska hoci 
srdnato bojovali, na záverečné 
boje o medaily to ešte nesta-
čilo. Túto úroveň však pravi-
deľne majú Martin Pšenka                
a Laura Vinczeová. Spoločne 
sa stali MAJSTRAMI KRA-
JOV v zmiešánej štvorhre, keď 
vo fi nále v dramatickom súboji 
zvíťazili nad prvým nasade-
ným párom z Topoľčan. Mar-
tin navyše pridal tretie miesto        
v dvohre aj vo štvorhre chlap-
cov. Laura vybojovala striebro 
v štvorhre dievčat. 

Vyvrcholením sezóny boli 
20. a 21. 5. MSR v Čadci. Právo 
štartu si za sezónu vybojovali 
iba Martin a Laura. A veru 
právom. MAJSTROM SR sa 

stal MARTIN PŠENKA vo 
4-hre chlapcov! To nebolo všet-
ko. Pridal ešte DVA BRONZY 
za dvojhru a spoločne s LAU-
ROU v miešanej štvorhre. Tu 
im topoľčiansky pár oplatil 
prehru z MK. LAURA  sa za-                                                                          
slúžila o STRIEBRO vo štvor-
hre dievčat a spomínaný 
BRONZ  spolu s  MARTINOM.

Spolu 5 medailí z MSR 
znamená významný prie-
nik do slovenskej špičky a je 
spomienkou na časy fungo-
vania stolnotenisovej herne,                                                                    
v súčasných neporovnateľ-
ných podmienkach. Za prí-
kladnú reprezentáciu treba 
poďakovať všetkým hráčom 
ale aj tým, ktorí sa starajú           
o ich rast. Do ďalšej sezóny 
popriať veľa elánu v nádeji na 
vedením mesta sľúbené zlep-
šenie podmienok tréningu 
hlavne cez zimu.     

Milan Odřejíček

Dorastenky rok 1970 – 1971.

Janka Stašová.

L. Vinczeová a M. Pšenka.

Začiatok MS - slávnostný nástup hráčov.

HISTÓRIA ŠPORTU V NOVEJ DUBNICI

Uplynulo 5 rokov od smrti najlepšieho strelca
Československej ligy z Novej Dubnice

Pavol Benc svoju úspešnú 
kariéru odštartoval v TTS 
Trenčín. Na rodáka z Jelšo-
viec upozornili trénera TTS 
Trenčín  Antona Bullu počas 
vojenčiny v Dukle Tábor. 

Zakrátko sa stal pilierom 
mužstva, ktoré vybojovalo his-

torickú účasť v I. lige. Po zlú- 
čení TTS a Odevy v lete 1960 
nechýbal v prvom prípravnom 
zápase Jednoty Trenčín proti 
Spartaku Považská  Bystrica, 
ani v premiérovom vystúpení 
v najvyššej súťaži proti Dukle 
Praha. Strelecký účet v čes-
koslovenskej lige si otvoril               

v sezóne 1960/61 proti Sparta-
ku Praha Stalingrad (neskor-
ší Bohemians). Na jej konci 
sa stal najlepším strelcom 
mužstva a s výnimkou nasle-
dujúceho ročníka pravidelne 
fi guroval medzi najlepšími li-
govými zakončovateľmi.

Obávanému kanonierovi 
prischla v detstve prezývka 
Puskás. Súperovu obranu 
staval do pozoru rýchlosťou, 
chladnokrvnosťou, schop-
nosťou udrieť v zlomovom 
momente a všestrannosťou. 
Tréner Borhy si vraj neraz 
povzdychol: „Keby som mal 
dvoch Benczov, jedného by 
som nechal v útoku a druhý by 
spolupracoval s Hojsíkom ako 
stopér.“

Benczovo meno ostane na-
vždy späté s honorom kráľa 
strelcov najvyššej českoslo-
venskej súťaže. Gólovo explo-
doval v sezóne 1964/65, keď 
skóroval dvadsaťjedenkrát. 
Viac presných zásahov doká-
zali v jednom ročníku v po-
vojnovej ére streliť len Josef 
Bican, Ladislav Hlaváček, Mi-
roslav Wiecek, Adolf Scherer, 
Václav Daněk, Milan Luhový     

a Peter Dubovský.
Pavol Bencz bol súčasťou 

športovo-poznávacích pútí 
Trenčanov po Blízkom vý-
chode, Škandinávii i Latinskej 
Amerike. V júni 1966 nastúpil 
v základnej jedenástke vo fi -
nále Stredoeurópskeho pohá-
ra proti AC Fiorentina (0:1), 
na jeseň 1967 sa tešil zo zisku 
titulu polovičného majstra. 
Kabínu Jednoty opustil počas 
ročníka 1968/69, keď zamieril 
do Žiliny. Svoju kariéru ukončil 
ako hráč Spartaka ZTS Dubni-
ca, kde hrával od roku 1975 do 
roku 1980.

Reprezentačný dres A muž-
stva si obliekol raz – v Buda-
pešti proti Maďarsku v októbri 
1964. Začiatkom roka 1965 sa 
spolu s Vojtechom Masným 
predstavil na turnaji Hexago-
nal v Santiagu de Chile, kde si 
pripísal štyri štarty. Na záver 
turnaja prispel gólom k víťaz-
stvu 3:0 nad Racingom Buenos 
Aires. Sedem zápasov odohral 
aj za olympijský výber ČSSR.

Pavol Benc zomrel dňa 18. 4. 
2012 v Novej Dubnici.

Ján Kvasnička

Pavol Bencz.


