
Priemyselná zóna podporí 
zamestnanosť v regióne. Pri-
budne viac ako 200 voľných 
pracovných miest. 

Priemyselnú zónu Hliny 
v Novej Dubnici sme minu-
lý štvrtok slávnostne otvorili. 
Slávnostného aktu poklepania 
základného kameňa sa zúčast-
nili investori Jun Hyong Dho 
(Daejung Europe, s.r.o),  Chris-
tian Peter Badetscher (Badet-
scher SK, s.r.o.), Jozef Bajzík 
(Tubaspol s.r.o.), ale i  Jaroslav 
Baška, predseda Trenčian-
skeho samosprávneho kraja, 
Rastislav Čepák, poslanec NR 
SR, Roman Kalus (SPARK- EX 
s.r.o), ale i známy hokejista To-
máš Kopecký. 

O priemyselnú zónu je po-
sledných šesť mesiacov veľký 
záujem. Prvý investor pribudol 
v januári a momentálne je k dis-
pozícií už len posledný hektár. 

„Rokujeme o ňom už s dvomi 
záujemcami. Dohromady by tu 
malo pôsobiť sedem investo-
rov,“ objasnil Peter Marušinec, 
primátor mesta, s tým, že v are-
áli bude pracovať okolo 400 až 
500 zamestnancov.

O pracovnú silu podľa Jaro-
slava Bašku, predsedu Tren-
čianskeho samosprávneho 
kraja nebude núdza. Ako podot-
kol,  v regióne pôsobí množstvo 
stredných škôl, ktoré dokážu 
vyprodukovať kvalitných pra-
covníkov. „Je to dobrá investí-
cia pre tento región,“ povedal 
Baška. 

Investori
Podnikateľská skladba v      

priemyselnej zóne bude pes- 
trá. Celkovo plánujú preinves-
tovať približne 25 miliónov eur. 

Kórejska fi rma Daejung Eu-
rope s.r.o. podniká v automo-
bilovom priemysle. „Vyrábame 

plastové časti a súčasti klima-
tizačných jednotiek. Chceme 
postaviť väčšiu budovu a in-
vestovať do ďalších technoló-
gii,“ objasnila Milota Macho, 
manažérka ľudských zdrojov. 
Momentálne fi rma zamestnáva 
270 zamestnancov, do budúcna 
plánujú prijať ďalších 50. Pred-
poklad spustenia výroby v no-
vodubnickom areáli je zhruba v 
druhej polovici roka 2016. 

Podobné plány s rozširova-
ním výroby má aj švajčiarska 
spoločnosť Badertscher SK 
s.r.o. „Našou ambíciou je po-
staviť modernú výrobnú halu s 
príjemným pracovným prostre-
dím, kde nájde prácu do 100 za-
mestnancov. V budúcnosti plá-
nujeme ďalšie rozšírenie výroby 
a expanziu na zahraničných tr-
hoch,“ vysvetlil plány Ľubomír 
Ondrušek, advokát spoločnosti. 
Spoločnosť sa venuje spracova-
niu textílií, technických textílií 

a súvisiacich produktov. „S vý-
stavbou by sme radi začali čím 
skôr. Spustenie výroby v novej 
prevádzke očakávame v marci 
2016,“ doplnil Ondrušek. 

Ďalším investorom je sloven-
ská spoločnosť TUBASPOL, 
s.r.o. Tá plánuje v lokalite Hliny  
vybudovať výrobnú a obchodnú  
základňu  pre výrobu priemy-
selných zariadení strojárskeho 
a elektrotechnického charak-
teru na ploche cca 2500 m2. 
„Cieľom investora je poskytnúť 
zákazníkom z oblasti automobi-
lovej, strojárskej a elektrotech-
nickej výroby malosériového 
charakteru moderné technoló-
gie delenia a zvárania kovových 
materiálov a konštrukčných 
dielov,“ vysvetlil plány konateľ 
spoločnosti Jozef Bajzík. Spo-
ločnosť plánuje vytvoriť postup-
ne 50 pracovných miest.

-maša-

Challenge day opäť úspešný
Pohár primátora získala ZŠ Janka Kráľa.
Viac na strane 4.

Rekonštrukcie v Novej Dubnici
Práce neustále prebiehajú.
Pozrite si fotoriport na strane 3.

Skvelý deň detí
Pripravili sme množstvo súťaží.
Viac na strane 5.
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Priemyselný areál Hliny
sme slávnostne otvorili 

Rekonštrukcia plavárne.

Plaváreň postupne rekon-
štruujeme. Využili sme vlast-
né fi nancie, ale aj dotáciu 
premiéra.

V rokoch 2012 a 2013 sme 
vymenili okná na dvoch stra-
nách budovy a zateplili sme 
steny. Tie dostali aj novú fasá-
du. Okrem vlastných fi nancií 
z rozpočtu mesta sme využili 
aj dotáciu premiéra vlády SR. 
Potom sme vymenili vstupné 
kovové dvere za hliníkové. 

Zrekonštruovali sme hlav-
ný prívod napúšťania  vody do 
bazéna, demontovali sme sta-
ré radiátory a doplnili ďalšími  
radiátormi. Tie sú umiestnené 
pod novými oknami, podlaha 
okolo bazéna dostala novú 
protišmykovú dlažbu a sokel 

okolo bazén dostal nový náter. 
Takisto sme nahradili staré 
kovové schody novými anti-
korovými. Okrem šetrenia na 
teple, šetríme aj na elektrine 
novým osvetlením. V tomto 
roku plánujeme ešte vymeniť 
staré kovové okná za plastové 
zo zadnej strany budovy, od 
minigolfového ihriska. Okrem 
vzhľadu sa tak zlepší aj tepel-
ná pohoda v priestoroch chod-
by a šatní. Súťaž o zhotoviteľa 
diela prebehla v máji 2014 a 
víťaz vymení okná počas škol-
ských prázdnin. Náklady  na 
výmenu okien predstavujú 
sumu 18 500 eur. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci oddelenia výstavby

V priestoroch telocvične, 
na poschodí nad plavár-
ňou budeme počas letných 
prázdnin kompletne rekon-
štruovať šatne a sociálne za-
riadenia.

Vymeníme dlažbu, obklady 
stien a sprchovacích boxov, 
zriaďovacie predmety zdravo-
techniky ( WC misy, pisoáre, 
umývadla vrátane umývadlo-
vých a sprchových batérií), 

osadia sa nové dvere, vymenia 
stropné svietidlá a priestory 
nanovo vymaľujeme.

Záujemcovia mali súťažné 
podklady odovzdať do 5. júna. 
Práce by mali skončiť do 15. 
augusta. Zhotoviteľ diela zin-
kasuje z rozpočtu mesta 14 500 
eur. 

Ing. Ján Krumpolec
vedúci oddelenia výstavby

Výmena okien
v krytej plavárni 

Oprava šatní
a sociálnych zariadení

Slávnostné poklepanie základného kameňa bolo vo štvrtok 19. júna.
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Mestskí poslanci odpovedajú
Na začiatku volebného obdobia sme v Novodubnických zvestiach predstavovali plány a vízie  mest-
ských poslancov. Teraz, na konci volebného obdobia, sme sa pýtali znovu. Začali sme v abecednom 
poradí a na otázky v tomto čísle odpovedali Bc. Jaroslav Marušinec, Ing. Marián Medera a Ing. 
Pavel Ondrejička.

Bc. Jaroslav Marušinec Ing. Marián Medera Ing. Pavel Ondrejička

O tom, ako sa zrodila spo-
lupráca medzi seniormi z 
Dolnej  Bečvy – Valašsko, ZO 
Únie žien Slovenska a ZO 
Slovenského zväzu zdravotne 
postihnutých v Novej Dubnici, 
sme už na stránkach mest-
ských novín písali. Uskutoč-
nilo sa niekoľko vzájomných 
srdečných stretnutí v našom 
klube a prijali sme pozvanie aj 
do Dolnej Bečvy. 

Návšteva technického múzea

V tomto roku prišiel rad na 
našich hostiteľov. Aby sme 
spojili príjemné s užitočným, 
rozhodli sme sa, že si urobí-
me po trase prestávku  v mes-
te Kopřivnice, ktoré je roky 
spojené s automobilkou Tat-
ra. Navštívili sme  technické 
múzeum, ktoré je venované 
tejto slávnej značke. Mali sme 
možnosť vidieť veľkolepú pre-
zentáciu osobných, náklad-

ných, závodných, vojenských 
a športových automobilov, ale 
aj karosárskych štúdií  a bo-
hatú zbierku cien, ktoré pod  
touto značkou získali prete-
kári na závodoch po celom 
svete. Zároveň  sme nahliadli 
do dejín výroby prvých auto-
mobilov v Rakúsko-Uhorsku. 

Zaujímavá expozícia Emila 
Zátopka

Zaujímavá bola aj expozícia 
slávneho rodáka Emila Zá-
topka a jeho ženy Dany, ktorá 
sa tiež nachádzala v budove 
technického múzea.. 

Neobišli sme ani mesto 
Štramberk kde sa na pamiat-
ku udalostí po vpáde Tatarov 
na toto územie roky pečú  tak-
zvané „Štramberské uši“.  

Nakúpili sme si túto slad-
kú špecialitu, občerstvili sa a 
vyrazili na návštevu k našim  
priateľom do Dolnej Bečvy.  

Ako vždy nás privítali srdečne 

a za zvukov harmoniky. 

Predsedovi klubu seniorov  

Ing. J. Blinkovi sme odovzda-

li darčeky, ktoré symbolizujú 

mesto Nová Dubnica. 

V družnej nálade sa opäť 

potvrdilo, že  obyvatelia z  mo-

ravsko–slovenského pome-

dzia sú si navzájom  blízki  a 

poznajú tak moravské, ako aj 

slovenské ľudové piesne. Cítili 

sme sa tam naozaj dobre, ale 

čakala nás ešte dlhá cesta do-

mov a tak sme  k slovám vďa-

ky pridali pozvanie na návšte-

vu  k nám do Novej Dubnice. 

Prežili sme krásny deň plný 

bohatých zážitkov, ktorý vyvr-

cholil príjemným stretnutím s 

našimi priateľmi.

Marta Babuková

Po tretíkrát v tomto roku 
pristúpili Novodubničania k 
voľbám. 

Po dvojkolových prezident-
ských voľbách rozhodovali 
občania 24. mája o 13 poslan-
coch, ktorí budú Slovenskú 
republiku zastupovať v Eu-
rópskom parlamente. V po-
rovnaní s celoslovenským pri-
emerom, ktorý bol niečo vyše 

13 percent, bola Nová Dubni-
ca na tom lepšie, priemerná 
účasť dosiahla  16, 31 percent.

Najviac hlasov získala stra-
na SMER – sociálna demokra-
cia – 32,84 percent. S veľkým 
odstupom na druhom mieste 
skončilo Kresťanskodemokra-
tické hnutie s 9,88 percentami 
a tretí v poradí boli Obyčajní 
ľudia a nezávislé osobnosti, 
ktorí získali 8,92 percent.

V našom meste  prebehli  

voľby  pokojne,  bez problé-

mov, nevyskytli sa žiadne ru-

šivé momenty. Právo voliť vy-

užilo 1597 voličov z celkového 

počtu  9 794. 

JUDr. Dagmar Gregušová 

oddelenie

organizačno-správne

Množstvo zážitkov
a príjemné stretnutie

Voľby do Európskeho parlamentu
prebehli bez problémov

Predseda Klubu seniorov z Dolnej Bečvy Ing. J. Blinka prevzal vázu s emblémom mesta.

1) Obytný dom súp. č. 21 - Sady Cyrila a Metoda: sklad / suterén/ 128 m2, sklad / suterén/ 68 m2,
      sklad / suterén/   51 m2
2) Obytný dom súp. č. 29 - Pribinove sady: Nebytové priestory/ III. posch./ 22 m2,
     Nebytové priestory/ III. posch./ 18 m2
3) Obytný dom súp. č. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2
4) Administratívna budova súp. č. 781 – Topoľova: nebytové priestory/ I. posch./ 15 m2

Bližšie informácie: Mestský úrad Nová Dubnica, majetkové oddelenie, t.č. 042/443 3524 alebo 443 
3526 kl. 134. Podmienky nájmu a obhliadku si môžete dohodnúť v Bytovom podniku, m.p.o. v Novej 
Dubnici, Pribinove sady 29/19, t.č. 042/444 0236 a 444 0237.

PONUKA VOĽNÝCH NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
NA PRENÁJOM (vo vlastníctve mesta Nová Dubnica)

Ako sa vám darí zosúladiť 
prácu poslanca s vaším osob-
ným a pracovným životom?

Bc. Jaroslav Marušinec
Vzhľadom na moje pracovné 
vyťaženie, býva niekedy veľ-
mi obtiažne časovo zosúladiť 
rodinné, pracovné a taktiež 
poslanecké povinnosti. No na-
priek tomu si myslím, že ne-
zanedbávam žiadnu zo svojich 
povinností, snažím sa venovať 
povinnostiam toľko času, koľko 
si vyžadujú. Vždy sa snažím 
rozdeliť si svoj čas medzi po-
vinnosti, ale i rodinu a záľuby 
tak, aby som si mohol povedať, 
že nič nezanedbávam. Rodina 
ma podporuje, a to je veľmi 
dôležité. 

Ing. Marián Medera
Zosúladiť prácu poslanca s 
osobným a pracovným životom 
mi nerobí žiadne problémy, 
nakoľko som 24 hodín v našom 
meste, žijem s týmto mestom, 
s jeho občanmi som v dennom 
styku, z čoho vyplýva, že ako 
poslanec mám veľmi dobrý 
prehľad, čo mesto, občania 
potrebujú, čo je v danom čase 
prioritné.

Ing. Pavel Ondrejička
Po zvolení za poslanca mest-
ského zastupiteľstva som si 
uvedomil, že táto práca si bude 
vyžadovať postupné ukrajova-
nie časti môjho voľného času, 
a tým mi pribudnú i povinnosti, 
ktoré vyplývajú z pozície verej-
ného činiteľa. Musel som sa 
teda v širšej miere zaujímať o 
dianie v našom meste vo všet-
kých oblastiach, aby som v 
diskusiách s občanmi vedel im 
vysvetľovať, pomáhať a kvalifi -
kovane i poradiť. To však zna-
menalo postupné  mapovanie, 
rozoberanie    svojich pohľadov 
na problematiku spojenú s vý-
konom verejnej funkcie. 

O ktorú oblasť verejného ži-
vota sa ako poslanec najviac 
zaujímate (napr. ako člen ko-
misie)?

Bc. Jaroslav Marušinec
Nakoľko som sa stal poslan-
com mestského zastupiteľstva 
prvý krát, všetky veci a dianie 
ohľadne vedenia mesta a mest-
ského zastupiteľstva boli pre 
mňa novými skúsenosťami. 
Spočiatku som nebol v žiadnej 
z komisií, ktoré v meste máme, 
ale po spoločnej dohode a 
vzhľadom na moje zamestna-
nie mi bolo     ponúknuté stať sa 
členom komisie, ktorá ma za 
úlohu vybavovanie sťažností, 

k čomu som mal asi najbližšie. 
No s úsmevom na tvári mô-
žem konštatovať, že sťažností 
na vedenie mesta je minimál-
ne, čo značí o tom, že ľudia sú 
spokojní s tým, aká práca sa tu 
odvádza.

Ing. Marián Medera
Ako zástupca primátora mám 
na starosti aj koordináciu jed-
notlivých komisií v meste, z 
čoho vyplýva široký prehľad o 
práci komisií, čo riešia, kde sú 
problémy, aké sú ich riešenia. 
Najviac času venujem, ako 
predseda, komisii výstavby a 
dopravy. Tá predstavuje jed-
nu z najdôležitejších štruktúr 
riadenia mesta. Jedna z naj- 
dôležitejších funkcií mesta sú 
komunikácie pre dopravu, ale 
aj pre chodcov, parkovanie áut 
pre potreby občanov. Stav ko-
munikácií a chodníkov jedno-
ducho dožíva (hlavne systém 
liateho asfaltu), a preto je ne-
vyhnutné pristúpiť ku komplet-
ným rekonštrukciám. Jednou 
mojou srdcovou záležitosťou 
sú cintoríny nášho mesta. Tu 
sme spravili radikálnu zme-
nu v ich údržbe a myslím si, 
že výsledok ukázal, že to bolo 
mimoriadne dobré a efektívne 
riešenie. Je to posledný odpo-
činok našich drahých a preto si 
zaslúži mimoriadnu pozornosť.

Ing. Pavel Ondrejička
Bol som zaradený za člena ko-
misie životného prostredia a 
verejného poriadku. Význam 
ochrany životného prostredia 
netreba zvlášť zdôrazňovať, 
tak sa tomu riadi i celá činnosť 
tejto komisie, ktorá na svojich 
pravidelných schôdzkach pod 
vedením Ing. Proškovcovej 
rieši oblasti ako sú odpadové 
hospodárstvo, zberný dvor, ze-
leň, ochrana ovzdušia, čistota 
mesta, ochrana vôd, chov do-
mácich zvierat, evidencia psov. 
Z tohto počtu činností, ktoré sú 
všetky dôležité, sa stretávam s 
mnohými negatívnymi javmi. 
Ide najmä o výrub stromov v 
jednotlivých mestských blo-
koch.  Všetky žiadosti  komisia 
dôkladne preveruje po absol-
vovaní prehliadky  na mieste. 
Dôvody žiadostí o výruby sú 
často nelogické, napríklad ako 
prekážka pri umiestnení sate-
litu, ktoré komisia  kategoricky 
zamieta. Veľa pozornosti komi-
sia venuje systému zberu ko-
munálneho odpadu, triedeniu a 
zhodnocovaniu odpadu. A dalo 
by sa povedať, že práve oblasť 
životného prostredia pozitív-
ne zviditeľňuje  naše  mesto   v 
rámci Slovenska.

Čo sa vám podarilo v tomto 
smere dosiahnuť, na čo ste 
pyšný a ktoré veci treba ešte 
dotiahnuť? 

Bc. Jaroslav Marušinec
Ako som už povedal, poslancom 
mestského zastupiteľstva som 
prvé volebné obdobie a bola to v 
tomto smere pre mňa nová skú-
senosť, ale myslím, že už som sa 
zorientoval a snažím sa čo naj- 
viac zapájať v oblastiach, ktorým 
rozumiem. Mám príjemný pocit 
na srdci, keď počujem pozitívne 
reakcie ľudí nášho mesta, ich 
spokojnosť s vedením mesta, 
jeho budovaním, rozrastaním. 
Stále je čo zdokonalovať, ale 
nesmieme zabúdať, že v meste 
žijú všetky vekové generácie a 
preto treba rozumne hospodáriť 
s peniazmi mesta, tak, aby boli 
uspokojované potreby všetkých 
občanov mesta Nová Dubnica a 
samozrejme aj Kolačína. Vyrastá 
nám nová štvrť v meste, ale sa-
mozrejme nesmieme zabúdať aj 
na opravy starších objektov, ciest 
a chodníkov, či prípadne parkov. 

Ing. Marián Medera
Čo sa podarilo, som v krátkosti 
spomenul v predchádzajúcej 
otázke. Pri nástupe sme si ako 
poslanci dali dve základné priori-
ty v našom meste. Sú to zdravot-
níctvo a školstvo. V týchto dvoch 
oblastiach vynakladáme nemalé 
úsilie, ale aj fi nančné prostriedky, 
čo vidíme na rekonštrukcii budo-
vy zdravotného strediska, vyba-
venia škôl, škôlok a umeleckej 
školy. Do budúcnosti je potrebné 
pokračovať v rekonštrukcii ciest, 
chodníkov, stojísk. Mojím snom 
je mať zakryté ohradené stojiská 
odpadov, uzamknuté čipovou 
kartou tak, aby sa v kontajneroch 
nehrabali rôzne živly a devasto-
vali prácu slušných ľudí. 

Ing. Pavel Ondrejička
Tak ako moji kolegovia  odmie- 
tajú používať slovo pyšný, tak je 
to aj  u mňa, skôr sa hodí pove-
dať, že som spokojný s riešením 
ako vedenie mesta v rámci svo-
jich  fi nančných a technických 
možností, spoločne so samo-
správou pristupuje svojimi roz-
hodnutiami  k rozvoju  mesta 
(napr. výstavba zóny Dlhé diely, 
výstavba  priemyselného parku, 
úprava a rekonštrukcie chodní-
kov, ochrana životného prostre-
dia a pod.) Je dobré, keď občania  
sa na vlastné oči presviedčajú, že 
v meste sa neustále pre občanov 
niečo robí a ja si právom tiež my-
slím, že i s mojou podporou,  pri 
jednotlivých hlasovaniach sa to 
darí.
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Návštevníci získajú prehľad 
o rôznych podujatiach a o 
možnostiach turizmu v širo-
kom okolí. 

V Novej Dubnici sme 29. 
mája otvorili mestskú infor-
mačnú kanceláriu. Nachá-
dza sa v priestoroch hotela 
Alfa, na adrese SNP 874/97. 
Jej hlavnou činnosťou bude 
zber, aktualizácia a bezplatné 
poskytovanie informácií v ob-
lasti konania kultúrno – spo-
ločenských a športových akcií, 
cestovania, turistiky. Spolu-
pracovať bude s regionálnymi 
organizáciami, ktoré pôsobia v 
oblasti cestovného ruchu, kul-
túry, športu, relaxu a aj s pod-

nikateľskou sférou. „Turistická 
informačná kancelária bude 
slúžiť návštevníkom mesta, 
ale aj obyvateľom Novej Dub-
nice. 

Budú v nej pracovať jazyko-
vo spôsobilí odborní pracovní-
ci, ktorí poskytnú verejnosti 
aktuálne informácie o meste a 
o jeho širšom okolí,“ konštato-
val primátor mesta Peter Ma-
rušinec. Už teraz si tu môžete 
zakúpiť rôzne propagačné ma-
teriály ako mapy, pohľadnice, 
magnetky, brožúrky, niektoré 
propagačné materiály sú za-
darmo. Kancelária bude otvo-
rená non stop každý deň.
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Miesto posledného odpočin-
ku v Kolačíne plánuje mesto 
rozširovať.

 
Rozšírenie cintorína v Kola-

číne pokročilo ďalej. Mestské 
zastupiteľstvo odsúhlasilo na 
poslednom rokovaní kúpu po-
zemku pod prístupovú cestu 
od katolíckej cirkvi. 

Vizualizácia
 
Mesto už v roku 2010 odkú- 

pilo pozemok nad futbalo-
vým štadiónom v Kolačíne, 
kde majú pribudnúť hrobové 

miesta. Ďalším krokom je 
kúpa pozemku pod prístupovú 
cestu k rozšírenej časti cin-
torína. „Urobili sme aj súťaž 
na projektovú dokumentáciu. 
Predmetom je vypracovanie 
vizualizácie tohto miesta,“ 
vysvetľuje Eva Lackovičová, 
poverená výkonom prednostu 
mesta. Takisto mesto pripra-
vilo projektovú dokumentáciu 
pre vydanie územného roz-
hodnutia a vydanie stavebné-
ho povolenia.
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Mnohých Novodubničanov 
rozladili nedostatky v prvej 
kosbe trávnikov v meste. 
 

Veľké omeškanie v dodr-
žaní termínov kosieb jednot-
livých súborov spôsobilo, že 
paneláky bližšie ku Kolačínu, 
IBV Miklovky a Kolačín sa 
strácali vo vysokej tráve. 

Realizátor kosenia, ktorý 
vyhral túto zákazku vo verej-
nom obstarávaní za  mimoria- 
dne nízku cenu, mal problé-
my zvládnuť kosenie jednak 
kvôli daždivému počasiu, 
jednak kvôli nedostatočnému 
strojovému vybaveniu. 

Finančná sankcia za omeš-
kanie kosby ho neminula. 

Do druhej kosby, ktorá sa 
začala  v júni, nastúpil už s 
lepším technickým vybave-
ním a kosba verejnej zelene 
zatiaľ prebieha bez problé-
mov. Kosenie Mikloviek a 
Kolačína, ktoré bolo  najviac 
omeškané, bude od druhej 
kosby  vykonávať novodub-

nická záhradnícka fi rma, 
ktorá už v našom meste skú-
senosti s údržbou zelene má, 
čím sa urýchli celkové vyko-
senie mesta. 

Financie, ktoré mesto uše-
trilo pri obstaraní kosby mes-
ta, využijeme na doobjedna-
nie ďalšej kosby, ktorú bude 
vzhľadom na daždivé počasie 
potrebné vykonať.  

Ospravedlňujeme sa za 
vzniknuté komplikácie, situ-
ácia s omeškaným kosením 
spôsobila problémy najmä 
ľuďom trpiacim alergiami, 
deťom chýbali upravené tráv-
niky na hru.  

Veríme, že zvyšok roka 
prežijeme v udržiavanom, vy-
kosenom meste – budeme sa 
o to usilovať. Želáme pekné, 
ničím nepokazené leto.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca oddelenia životného 
prostredia

FOTORIPORT:
Rekonštrukcie v meste

Otvorili sme mestskú
informačnú kanceláriu 

Cintorín v Kolačíne

Prvá kosba s probléma-
mi, napravíme to
na druhý pokus?

Areály materských škôl 
budú začiatkom prázdnin 
v novom šate. Mesto po do-
hode s vedením materskej 
školy vybralo ako prioritu 
rekonštrukciu pieskovísk, 
ktoré nevyhovovali po tech-
nickej, ani po hygienickej 
stránke.

Mesto opravuje pieskoviská 
na všetkých elokovaných pra-
coviskách materských škôl. 
Opravujú sa betónové obruby, 
menia sa rozmery a vymieňa 

piesok. Pieskoviská budú môcť 
po novom učiteľky jednoducho 
zakryť gumovými plachtami. 

Betónové obruby

Rekonštrukcia sa zame-    
riava na vyradenie kovových 
preliezačiek a opravu dreve-
ných. „Hlavný dôraz dávame 
na rekonštrukciu pieskovísk,“ 
vysvetľuje Marián Medera, zá-
stupca primátora. 

„Problémom pôvodných 
pieskovísk boli popraskané 

betónové obruby. Takisto mali 
príliš veľké rozmery, aby sme 
ich mohli zakryť. Preto sme 
upravili rozmery, niektoré 
sme zmenšili, niektoré rozde-
lili na dve,“ vysvetľuje dôvody 
zmien Katarína Bašná, vedúca 
oddelenia životného prostre-
dia. Menší tvar pieskovísk je 
potrebný z toho dôvodu, aby 
sa dali prekryť ochrannými 
plachtami. Tie majú zabrániť 
znečisteniu pieskovísk výkal-
mi zvierat. Vyhláška minister-
stva zdravotníctva síce nepri-
kazuje prekrytie pieskovísk, 
určuje však spôsob ich údržby 
a limitné hodnoty pre výskyt  
škodlivých baktérií a parazitov.

„Na betónové obruby dáme 
nové dosky, na ktorých budú 
môcť deti sedieť. Budú z re-
cyklovaného plastu. Na to 
zakúpime gumové plachty 
vrátane navíjacieho systému,“ 
približuje Bašná s tým, že 
pôjde o jednoduchý mechaniz-              
mus, ktorý uľahčí učiteľkám 
zakrývanie a odkrývanie pies-
kovísk. Zároveň dôjde k vý-
mene piesku. Pieskoviská ná-
sledne bude musieť personál 
materských škôlok priebežne 

udržiavať, dezinfi kovať a pre-
kopávať.

 
Detské dopravné ihrisko

Okrem pieskovísk mesto 
zainvestovalo aj do výmeny 
poškodených dosiek na preli-
ezačkách. V škôlke na Kuku-
čínovej ulici sa opravia aj dve 
pružinové hojdačky. Zároveň 
sa opravuje oplotenie, re-      
alizujú sa opravy schodov. „V 
materskej škole na Kukučíno-
vej ulici kompletne vymeníme 
asfaltový povrch detského 
dopravného ihriska. Ide o plo-
chu 300 metrov štvorcových,“ 
objasňuje Medera. Ihrisko v 
súčasnosti plní kvalitatívne 
parametre špičkového ihris-
ka. Využívať ho budú všetky tri 
materské školy.

Betonárske práce sa do-
robili v máji. Ostatné veci sa 
dorábajú v priebehu júna.                       
K začiatku letných prázdnin 
by mali byť areály opravené. 
„Náklady na celú rekonštruk-
ciu hradíme z rozpočtu mes-
ta,“ dodáva Medera.
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Pieskoviská v škôlkach bude možné zakryť

Informačná kancelária je v priestoroch hotela Alfa.

Práce na opravách chodníkov pokračujú.

Povrch chodníkov bude zo zámkovej dlažby.

Tesco express otvoria 12. augusta

Tradičný znečisťovateľ pieskovísk.

Deťom pribudol nový piesok.

Voľne žijúce mačky môžu 
spôsobovať množstvo pro-
blémov, najmä, keď sa pre-
množia. 

Mesto opravuje pieskoviská 
v areáloch materských škôl. 
Tie bude možné jednoducho 
zakryť. Nedá sa však zakryť 
všetky pieskoviská na úze-
mí mesta. Problémom je ich 
tradičný znečisťovateľ - voľne 
žijúce mačky. Tie môžu byť 
zdrojom vírusov a bacilov. Aby 
sa znížilo riziko, je potrebné 
zmenšiť ich počet aj v našom 
meste. Odborníci vyzývajú k 
jednoduchému riešeniu - ne- 
prikrmovať ich.

Teritórium mačiek

V našom meste sa často 
stretávame s prikrmovaním 
voľne žijúcich mačiek. Pro-
blém je, že si ich ľudia neberú 
domov, čiže ich nedajú zaoč-
kovať, či odčerviť. Keďže mač-
ky majú dostatok potravy, ich 
teritórium je menšie. „Preto 
namiesto jednej mačky v are-
áli ich je naopak aj dvanásť,“ 
približuje problémy Katka 
Bašná, vedúca oddelenia ži-
votného prostredia. 

„Ak ju nechcete k sebe do-
mov, tak ju potom nekŕmte. 
Túlavá mačka si bude loviť 
myši a zväčší si svoje teritó-

rium, do ktorého nepustí iné 
mačky. Nekŕmená mačka po-
trebuje oveľa väčší priestor, 
tým pádom ich bude v meste 
menej,“ vysvetľuje riešenia. 
Podľa nej by ľudia mali v pr-
vom rade brať ohľad na zdra-
vie detí, ktoré sa v takýchto 
pieskoviskách hrajú, pretože 
mestá potom nemajú na výber 
a musia takéto pieskoviská 
rušiť. „Dali sme vykonať roz-
bor výkalov dokrmovaných 
mačiek v Pribinových sadoch 
a bol potvrdený výskyt toxo-
karózy, škrkavky a rôznych 
ďalších baktérií a parazitov,“ 
dopĺňa Bašná.

Dostatok potravy

A čo na to hovoria odborní-
ci zo Slobody zvierat? Opýtali 
sme sa. „Prikrmovanie ma-
čiek hlavne v zimných mesia-
coch im pomôže prečkať toto 
ťažké obdobie v dobrej kondí-
cii a bez utrpenia. Treba však 
rozlišovať prikrmovanie a pre-
krmovanie,“ upozorňuje Ro-
mana Březinová, odborníčka 
zo Slobody zvierat. Podľa nej 
od jari do jesene majú mač-
ky možnosť uloviť si potravu. 
Preto nie je nutné ich prikr-
movať. Vedia si samé uloviť 
zoslabnuté vtáky, hlodavce. 
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Prikrmovanie,
či prekrmovanie
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Ceny víťazom odovzdal aj známy boxerista Janko Zachara.
Ružena Odzganová.

Poznáte autora tejto fotografi e?Námestie obsadili najmenší.

Podujatie otvorila vedúca kultúry Mgr. Evka Kebísková.

Čarovný program.

Centrum voľného času v spo-
lupráci s mestským úradom 
Nová Dubnica pripravilo opäť 
po roku obľúbenú akciu Cesta 
rozprávkovým lesom.

Výnimočná, veľmi teplá a sl-
nečná nedeľa (8. júna) prilákala 
do areálu zdravia nielen mnoho 
mladých rodín s deťmi,  ale i 
staršiu generáciu. Každá sku-
pinka si prešla vopred určenú 
trasu, ktorá viedla lesom a lú-
kami. Na nej sa postupne stretli 
s rôznymi postavičkami, ktoré 
im vždy zahrali krátky úryvok 
zo svojej rozprávky. Tentokrát 

to boli Mickey Mouse s jeho 
kamarátmi Minnie, Donaldom 
a Plutom, Koza rohatá a jež,  
Včielka Maja, Čert a vodník, O 
polievke z klinca, Tri prasiatka, 
Bob a Bobek a na záver ich vo 
svojom domčeku čakala Dan-
ka a Janka. V cieli ich privítal 
veselý šašo, ktorý  mal pre deti 
pripravenú úlohu, aby z písme-
niek, ktoré dostali v každej roz-
právke, zložili slovo. 

Všetkých 12 skupín túto úlo-
hu hravo zvládlo a po jej splnení 
dostali všetky deti sladkú odme-
nu. Ďalej na nich čakali atrakcie 
v podobe skákacieho hradu, 

trampolíny, koníkov, maľova-
nia na tvár, aqua atrakcie, DJ 
a chutného občerstvenia. Táto 
rozprávková akcia sa vydarila, o 
čom svedčí veľká  návštevnosť, 
úsmev a spokojnosť všetkých 
detí i rodičov. V neposlednom 
rade chceme ešte raz veľmi 
pekne poďakovať všetkým de-
ťom, ktoré hrali v rozprávkach a 
tým nám pomohli pripraviť túto 
vydarenú akciu. Tešíme sa opäť 
o rok!

kolektív CVČ

Svetový deň výzvy alebo World 
Challenge Day má v kalendári 
podujatí v našom meste svoje 
pevné miesto. 

Tentoraz vyšiel Svetový deň 
výzvy na stredu 28. mája. 

World Challenge Day pravidel-
ne štartujeme atletickým mítin-
gom O pohár primátora mesta. 
Preteky vyhlásil primátor Ing. 
Peter Marušinec. Na štadióne 
sa tak stretli najlepší atléti mes-

ta, nechýbali ani žiaci z blízkeho 
Slavičína. „Veľmi sa nám tu páči, 
s Novou Dubnicou radi spolu-
pracujeme,“  povedal Aleš Ptá-
ček, vedúci mladých atlétov zo 
Slavičína.  Súťažilo sa v rôznych 
disciplínach.  Putovný pohár 
opäť obhájila a na rok získala 
ZŠ Janka Kráľa. Na druhom 
mieste skončili atléti Spojenej 
školy sv. Jána Bosca a bronzový 
schodík súboja medzi školami 
obsadila Základná škola Slavičín.                                          

Medaily a ceny víťazom odo-
vzdávali riaditelia základných 
škôl, trojnásobný účastník olym-         
piády, tréner cyklistiky Vendelín 
Kvetan, olympijský víťaz v boxe 
Janko Zachara a tréner cyklistov 
Dukly Trenčín Vojtech Kováčik. 
Viacerí mladí žiaci sa športu pra-
videlne venujú.  „Treba si veriť a 
ísť do toho,“ zareagovala Alžbeta 
Kubaščíková zo ZŠ Janka Kráľa  
po behu na 800 metrov. Rada hrá-
va pozemný hokej. 

Podobne sa športu venuje aj 
Kristián Slotík, takisto zo ZŠ Jan-
ka Kráľa: „Hrávam tenis každý 
deň.“ 

Do medzinárodnej súťaže 
World Challenge Day sme sa 
zaradili ako jedno z troch sloven-
ských miest. Žreb nám za súpera 
určil brazílske mesto Barro Pre-
to.  Proti nášmu mestu však Bra-
zílčania s počtom 6453 obyvateľov 
nemali šancu. V Novej Dubnici  
sa do pripravených športových 
aktivít zapojilo 18,9 percenta z 
celkového počtu obyvateľov, kým 
v Barro Preto nedosiahol ani 

jedno percento. Úspech v súťa-
ži však slávili všetky slovenské 
mestá! Prešov vyhral nad izrael-
ským Raananom a Nováky nad 
americkým  mestom  Oldsmar. 
Najľahším orieškom bol náš slo-
venský súper Revúca. Tu dosia- 
hol počet zapojených do World 
Challenge Day iba 9,74 percenta.

Poďakovanie:
X-Fit – Hotel Alfa
Fitness Hotela Dynamic
Minigolf - Stano Magula
Mestský futbalový klub Nová Dubnica
Tenisový klub Nová Dubnica
Mestský klub stolného tenisu Nová 
Dubnica
Vincent Bezdeda (pétanque)
DOMKA – stredisko saleziánov Nová 
Dubnica
Klub slovenských turistov Kolačín
Centrum voľného času Dubinka
Detská organizácia Fénix pri ZŠ Jan-
ka Kráľa
HC Nová Dubnica 
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World Challenge Day opäť úspešne

Cesta rozprávkovým lesom

Budovanie mesta v päťdesia- 
tych rokoch bolo v znamení 
plienok, blata ale hlavne ľud-
skej  súdržnosti.

Nasťahovala sa aj s man-
želom na slobodáreň v roku 
1956. Na prvé roky budovania 
mesta Nová Dubnica spomína 
len v dobrom. V „plienkovom“ 
meste, ako sa vtedy zvyklo No-
vej Dubnici hovoriť, boli ľudia 
veľmi súdržní a pomáhali si. 
Mesto  ožíva v spomienkach 
Novodubničanky Ruženy  Odz- 
ganovej.

Odkedy bývate v Novej Dub-
nici?

Od roku 1956. Z Dubnice 
nad Váhom sme sa presťaho-
vali  na slobodáreň číslo 24. 
slobodárky boli prvé budovy 
na Novej Dubnici. Keď sme sa 
sem nasťahovali s manželom a 
dieťaťom, mala som 24 rokov. 

Aké boli prvé roky?
Bolo blato, keď pršalo. Cesty 

a chodníky neboli, tak sme no-
sili gumené čižmy. Na mieste 
bývalej Družby bola drevená 
kantína.  Cez deň fungovala 
ako jedáleň, večer sa premie-
tali fi lmy a mali sme tam aj zá-
bavy. Dokonca v Novej Dubnici 
pôsobili aj divadelní ochotníci.

 
Zmenila sa Nová Dubnica?

Tak určite sa zmenila. A po-

zitívne. V začiatkoch sme mali 
napríklad iba jedny potraviny. 
Kupovali sme tam chleba, sa-
lámu. Neskôr  pribudla mlie-
kareň, mäsiar. A postupne 
všetko pribúdalo. Mali sme aj 
školu,  ale bol problém s pries-
tormi. Preto bola jedna trieda 
v slobodárni a druhá  v cukrár-
ni. Deti chodili na dve zmeny. 
A nemali sme škôlku. 

Ako ste riešili deti?
Robili sme ráno aj poobede, 

striedali sme sa s manželom. 
A kto bol na materskej, tak 
postrážil deti ostatným. Potom 
nám pribudli škôlky aj jasle. 
Utkvelo mi v pamäti, ako plien-
ky viali po celej Novej Dubnici. 
Preto nás aj volali plienkové 
mesto.

  
Kde ste pracovali?

V ZVS. Bol tam aj doktor pre 
deti a pre dospelých. Autobus 
nám chodil len do Dubnice do 
roboty a späť. Chodil ráno, po-
obede, o šiestej alebo po desia-
tej. Keď sme chceli ísť do kina 
do Dubnice, tak sme chodili 
peši. 

Pamätáte si nejakú úsmevnú 
príhodu z tých čias?

Jedine to, že sme sa išli 
poobede opaľovať, tam ako  je 
Dubovec. A Teplania začali na 
nás vykrikovať, že sme Leňo-
chovce. Bol totiž pracovný deň 
a oni robili na poli. Nezdalo sa 
im normálne, že my sme sa v 
takýto deň len tak opaľovali. Zo 
začiatku sme však nemali zá-
hradky, až neskôr pribudli. No 
a čo sme dovtedy  vedeli robiť 
poobede? Nuž sme šli na lúky 
a boli sme radi, že sa tam deti 
vybehali. 

Akí boli Novodubničania v 
tých rokoch?

Veľmi súdržní a pomáhali si.
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Do 7. ročníka celosloven-
ského detského čitateľského 
maratónu sa  5. júna v čase 
od 9. do 15. hodiny zapojila i 
naša knižnica. 

O deviatej hodine odštarto-
vala maratón vedúca kultúry 
Mgr. Eva Kebísková, no a po-
tom si predávali štafetu ško-
lopovinné deti. Čítali prváči-
kovia, i deviataci, každý podľa 
svojich schopností prečítal 
jednu stranu vopred priprave-
nej knihy.

Po šiestich hodinách  sme 
dobehli do cieľa. Posledný 
čítajúci mal číslo 315, čím sa 
nám podarilo prekonať  vla- 
ňajší rekord o 105 detí. 

Na pamiatku nám ostal 
diplom s podpismi všetkých 
čítajúcich. Sme radi, že i naša 
knižnica v spolupráci so ško-
lami prispela k prekonaniu 
celoslovenského rekordu, na 
ktorom sa podieľalo 
37 064 detí.

Ale ako napísali organizá-
tori projektu Linka detskej is-
toty: „Prekonávanie rekordu 
je len formou na dosiahnutie 
cieľa – podporiť čítanie u detí, 
podporiť návštevy knižníc a 
zároveň poukázať na význam 
literatúry pre detského čita-
teľa.“

Marta Bieliková
vedúca knižnice

Pomôcť prekonať novodub-
nický rekord v počte kočíkov 
na Mierovom námestí prišlo  
mnoho mladých rodín. 

 
V minulom ročníku sa zú-

častnilo 110 kočíkov a v tomto 
roku prišlo 89 kočíkov. Spolu 
sme vytvorili obrovského 94 
metrov dlhého kočíkového 
hada. Všetky zaregistrované 
kočíky mali možnosť vyhrať 
rôzne ceny v tombole. Pre de-
tičky bola pripravená súťaž v 
štvornožkovaní a v jazdení na 
motorkách.

Výsledky:
Vo štvornožkovaní v kategó-

rií do 1 roka zvíťazil Alex Gu-
nár. V kategórií od 1 – 2 rokov  
vyhrala  Terezka Sumegová. 
V kategórií od 2 – 3 rokov  bola 
najrýchlejšia Olívia Sabová.

Okrem spomínaných sú-
ťaží sme pripravili množstvo 
ďalších zaujímavých aktivít. A 
zasúťažiť si mohli aj mamičky, 
pre ktoré bola pripravená sú-
ťaž v hádzaní plienok. Tento 
rok sme rekord z minulého 
roka síce neprekonali, ale aj 
tak všetkým, ktorí sa akcie zú-
častnili veľmi pekne ďakujeme 
a tešíme sa na vás aj o rok.

Veľmi pekne ďakujeme 
primátorovi Novej Dubnice 
Ing. Petrovi Marušincovi a 
jeho manželke Janke, pizzerii 
Vega, fi rme IBO Špedy Trans, 
PL AUTO, hotelu  Dynamic, 
Zuzke Záňovej, rodine Kuš-
nírovej, fi rme Pompo, Evke 
Gajdošovej z Avonu, deťom z 
krúžkov CVČ.

Detské centrum Dubáčik

Zaujímavé pamiatky, foto-
grafi e ale i odznaky začínajú 
zapĺňať poličky oddelenia 
kultúry a športu.

Ako sme vás už v predchá-
dzajúcom čísle informovali, 
mesto Nová Dubnica pripra-
vuje otvorenie „historickej 
izby“. Cieľom je zhromaždiť 
dostupné materiály dokumen-
tujúce vývoj mesta od jeho 
založenia a život ľudí v ňom.  
Boli by sme radi, keby ste sa 

jej spoluúčastníkmi stali aj vy. 
V každom čísle vám predstaví-
me najnovšie „úlovky“. Chce-
me vás motivovať, aby ste sa 
stali súčasťou tohto jedinečné-
ho projektu. 

Bližšie informácie v Odde-
lení kultúry a športu Mestské-
ho úradu Nová Dubnica, tel.: 
4433484, mail: kebiskova@no-
vadubnica.sk 

-maša-

Novodubničanka spomína 
na prvé roky v meste

Rekord v čitateľskom 
maratóne prekonaný

Kočíkový had dlhý 94 metrov

Historická izba
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Trénovanie pamäte zaujalo.

Malí odvážlivci chodili po lane. Prenášanie vody v deravých pohároch.

Potenciál mozgu, ktorý bež-
ne využívame, je zhruba 10 
percent. Podľa odborníčky na 
poznávanie a trénovanie pa-
mäte Petry Hirtlovej to však 
nie je konštanta. 

Trénovaním mozgu sa dá 
veľa dosiahnuť. Počas prednáš-
ky 6. júna v kultúrnej besede 
odborníčka dokázala novo-
dubnickým seniorom, že zapa-
mätať si nákup s päťdesiatimi 
položkami sa dá. A hlavne uká-
zala ako na to.

Mozog treba trénovať
 „Trénovanie pamäti vychá-

dza z myšlienky, že podobne 
ako môžeme trénovať svaly, 
tak môžeme trénovať aj mo-
zog,“ vysvetlila  Petra Hirtlová.  
Podľa nej je dôležitá aj rôzno-
rodosť. Čiže ten, kto stále lúšti 
krížovky, robí síce niečo pre 
svoju pamäť, ale po čase už 
bude presne vedieť, ktoré slo-
víčko, do ktorého okienka treba 
dať. „Mozog by sa nemal dostať 
do štádia samozrejmosti, ru-
tiny, ale mal by stále dostávať 
stimuly,“ doplnila Hirtlová.  
Podľa nej je krátkodobá pamäť 
obmedzená. Maximálne množ-
stvo položiek, ktoré si netréno-
vaný mozog dokáže v priebehu 

15 - 20 sekúnd zapamätať je päť, 
plus mínus dva. „Ak  budeme 
trénovať mozgovú činnosť, tak 
si dokážeme zapamätať desať, 
aj viac položiek,“ priblížila mož-
nosti.

Čo kľúče, ako si zapamätať, 
kam sme ich dali?

„Pri niektorých veciach má 
mozog rád zmenu a rôznoro- 
dosť. Pri niektorých činnosti-
ach naopak vyžaduje rutinu. 
Tak je to aj pri kľúčoch,“ pove-
dala odborníčka.  Pomôcť môže 
napríklad sluchový podnet. „To 
znamená ako náhle zamykám 
dvere, môžem si nahlas pove-
dať- zamykám dvere.“  Pripo-
menula, že je dôležité ich uložiť 
na to jedno miesto, napríklad v 
kabelke do jedného priečinka, 
či na poličku doma.  

Výživa a mozog
Na otázku, čo majú robiť 

seniori, aby sa udržali fi t, radí 
Hirtlová pravidelnosť: „Každý 
deň desať, pätnásť minút pre 
hlavu niečo urobiť, venovať sa 
sám sebe. Dnes už aj v časopi-
soch je veľa stimulov, hádaniek, 
cvičení.“ Podľa odborníčky je 
pre mozog dôležitý aj pohyb, 

nesedieť len doma pred tele-
novelou. Mozgu a poznávaniu 
môže výrazne pomôcť okrem 
pohybu aj výživa. „Paradoxne 
pomáhajú aj také veci, ktorým 
sa vyhýbame. Takže napríklad 
aj čokoláda. Podstatné je, že 
mozog spracúva až dvadsať 
percent všetkej energie, ktorú 
telu dodáte v podobe potraviny. 
Takže, ak si niekto  myslí, že 
toto si odopriem, aby som ne-
stlstol, nepribral, tak možno je 
to práve tá potravina, ktorú si 
mozog vyžadoval, ktorú práve 
potreboval,“ objasnila Hirtlová. 
Zaujímavý vplyv na poznávanie 
a pamäť má aj káva. „Jeden 
výskum, ktorý bol zverejnený 
minulý rok, dospel k záverom, 
že tí ľudia, ktorí pijú viac šálok 
kávy denne, sú chránení istým 
spôsobom pred nástupom Alz-
heimerovej choroby,“ priblížila 
výsledky s tým, že i žuvanie 
žuvačiek, či pitie červeného 
vína v zdravej miere, pozitívne 
ovplyvňuje výkon mozgu. 

-maša-

Deti vyskúšali všetky súťaže 
a domov si odniesli množ-
stvo cien a sladkostí. 
 

Deň detí  si malí Novodub-
ničania užili naplno. Oddele-
nie kultúry im v spolupráci s 
Dobrovoľnými hasičmi v Ko-
lačíne a Domkou- združením 
saleziánskej mládeže pripra-
vilo príjemnú hodinku plnú 
súťaží, sladkých odmien. Deti 
sa zapojili do maľovania chod-
níka, chodenia po lane, hádza-
nia loptou do krabice. Hadi-
cou mierili na pripravený terč 

a nečakanú sprchu dostali aj 
hasičky. Čarovný rozmer pro-
gramu dalo jedinečné pred-
stavenie ikony bábkoherectva 
na Slovensku - Stražanove 
bábkove divadlo.

Stražanovci 
Stražanovci so svojím diva-

dlom pravidelne vystupujú po 
celej Európe, v našom kraji 
nevystupovali už dávno. „Hrá-
me sedem predstavení počas 
roka a stále sú vypredané,“ vy-
svetľuje s úsmevom Ladislav 
Stražan, vedúci bábkového di-

vadla. Bábkoherectvo sa v ich 
rodine traduje už od začiatku 
19. storočia. „Divadlo založil 
už môj pradedo,“ hovorí Stra-
žan. Predstavenie Gašparko a 
drak, ktoré odohrali v Novej 
Dubnici,  je autorským dielom 
divadla. Divadelníci spolupra-
cujú aj s významnými sloven-
skými hercami, ktorí im diva-
dielka narozprávali. Stražan 
si pochvaľuje spoluprácu s 
Krónerovcami, ale i s Mariá-
nom Zednikovičom. A čo deti, 
pochvaľovali si rozprávku? 
„Veľmi sa mi to páčilo. Pôjdem 

aj nabudúce,“ s nadšením ko-
mentoval malý Samko.

  
Poďakovanie

Zároveň ďakujeme všetkým 
sponzorom, ktorí nám pomo- 
hli vytvoriť príjemnú atmo-
sféru pre novodubnické deti. 
Finančne prispeli spoločnosť 
Neways, a.s., RMC s.r.o., Be-
netax s.r.o a hodnotnými dar-
mi prispela spoločnosť JKC, 
s.r.o.  

-maša-

Enviromentálna výchova v 
materskej škole – projekt: Čo 
videlo slniečko. 
                                                                    

Doba, v ktorej sme dostali 
šancu prežiť svoj život a naučiť 
sa múdrosti, je charakterizo-
vaná ako prelomová. Namies-
to priamej, osobnej skúsenosti 
so skutočnosťou sa stále viac 
preferuje kontakt moderného 
človeka s realitou na základe 
sprostredkovanej informácie. 
Deti dnes poznávajú svet do-
spelých z reproduktora, alebo 
z obrazovky. Cieľom nášho  
projektu je  vytvoriť nové vzo-
ry správania sa detí vo vzťahu 
k životnému prostrediu. Po-

skytnúť deťom možnosť získať 
vedomosti, hodnoty a schop-
nosti potrebné pre ochranu ži-
votného prostredia v priamom 
kontakte s prírodou na zákla-
de zážitkového učenia – deti 
získavali skúsenosti cez prak-
tické činnosti. Na Deň Zeme 
bola bodkou projektu exkurzia 
v Mini – ZOO na ranči Lhota - 
Prejta, ktorý sa nachádza na 
samote v prekrásnom prostre-
dí Strážovských vrchov. 

Emília Ďurišková,
Viera Jordánová  
alokované pracovisko
MŠ Komenského sady

Ročník 2004 sa na domácom 
turnaji lúči s prípravkou a 
hráči postupujú do kategó-
rie mladší žiaci.

Sú to títo hráči: Gálik Ja-
kub, Gago Michal, Hajdina 
Dominik, Kaštil Aďo, Záhor-
ský Jakub a Molnár Aďo. 31. 
mája sa uskutočnil VII. roč-
ník Medzinárodného futba-
lového turnaja prípraviek ku 
dňu MDD o pohár primátora 
mesta Nová Dubnica v spo-
lupráci s MFK Nová Dub-
nica. Turnaja sa zúčastnilo 
12 mužstiev, z toho jedno z 
ČR –MFKC Vítkovice. Hra-
lo sa v dvoch skupinách po 

šesť mužstiev. Naše mužstvo 
uhralo 6. miesto. Víťazom sa 
stalo mužstvo z Levíc, kto-
ré vo fi nále porazilo Spartak 
Bánovce. Úspechom nášho 
mužstva je najlepší strelec 
celého turnaja Miško Gago 
a za najužitočnejšieho hráča 
nášho mužstva bol vyhodno-
tený Jakub Gálik. Obidvom 
gratulujeme. Odchádzajúcim 
hráčom prípravky prajeme 
veľa osobných a športových 
úspechov.

Milan Úradník
tréner MFK Nová Dubnica

Rozprávkový deň pre malých Novodubničanov

My sme boli v ZOO Posledný turnaj prípravky

Pamäť potrebuje nielen pohyb, ale aj výživu

Veľmi radi informujeme o 
mimoriadnom úspechu na-
šich malých vedcov, ktorí po 
celý rok pracovali pod vede-
ním pani učiteľky Ing. Janky 
Šošovičkovej, PhD na rôznych 
zaujímavých úlohách. Decká 
zostrojovali ďalekohľad, sl-
nečné hodiny, kompas a rôzne 
iné zaujímavé výdobytky vedy. 

Naši Vedci šikovníci - Fšetko-
vedkovia zo Súkromnej zá-
kladnej školy postupujú ako 
jediný slovenský tím do fi nále 
medzinárodnej súťaže o PO-
HÁR  VEDY- KVARK 2014, kto-
rý sa uskutoční v dňoch 13. až 
16. júna v Nymburku. Držíme 
im palce, aby obstáli v medzi-
národnej konkurencii.

V dňoch 3. až 6. júna sa zú-
častnila ukončenia dvojročné-
ho projektu Comenius Regio 
partnerstvá delegácia nášho 
mesta v poľskej Gmine Miedź-
na vedená pánom primátorom 
Petrom Marušincom. Projekt 
bol zameraný na prácu škol-
ských subjektov v našich mes-
tách, na zintenzívnenie spolu-
práce s knižnicou a mestským 
úradom. Cieľom bolo skvalitniť 
vzdelávanie v duchu modernej 
edukácie Európana hrdého na 
svoje korene. Dva roky uply-
nuli a nestačíme sa čudovať, 
koľko zmysluplnej činnosti sa 
vykonalo. Vzniklo priateľstvo, 
pre ktoré hranice nič nezna-
menajú. Príjemné bolo zistiť, 
že hoci nie rovnakým jazykom, 
ale rovnakým srdcom napĺ-
ňame poslanie učiteľa. Veľmi 
dôležité bolo poznanie, že sa 
vieme vzájomne počúvať, in-
špirovať a podporovať. 

Už dnes je isté, že pre nás 
projekt nekončí. Máme spo-
ločné plány do budúcnosti. 
Budeme pracovať na skvalit-
není vyučovania matematiky 
v základných školách. Pomohli 
sme rozvinúť  projekt gymná-
zií v našich mestách a rodí sa 
spoločný projekt pedagogic-
ko-psychologických poradní. 
V septembri sa opäť stretne-
me na Festivale vzdelávania 
Kuchárska kniha pre život v 
súkromnej základnej škole. 

Festival pripravujeme v spo-
lupráci s Dubnickým technolo-
gickým inštitútom. Účasť pri- 
sľúbili pán Miron Zelina i pán 
Peter Živý, ktorí sú významný-
mi predstaviteľmi slovenskej 
pedagogiky. 

Na záver chcem všetkým 
partnerom úprimne poďako-
vať. Tak ako nás na začiatku 
cesty príjemne očaril pán Bo-
gdan Taranowski Wójt Gminy 
Miedźna svojim zanieteným 
prístupom k školskej politi-
ke, s rovnakou podporou sme 
sa stretli aj u pána primátora 
Novej Dubnice, Petra Maru-
šinca. Dá sa na záver s čistým 
srdcom povedať, že máme 
vďaka projektu k sebe bližšie.    
A to nielen k zahraničnému 
partnerovi, ale bližšie k sebe 
máme aj u nás doma. Pro-
jekt vniesol lepšiu atmosféru 
medzi novodubnické školy a 
školské zariadenia, čo je ne-
smierne cenný výsledok. Veľ-
ké poďakovanie patrí všetkým 
zanieteným učiteľom, či už z 
materskej školy Petra Jilem-
nického a jeho elokovaných 
pracovísk alebo zo súkromnej 
základnej školy, ktorí pripravili 
v projekte mnoho otvorených 
hodín, zaujímavých aktivít, se-
minárov a konferencií pre od-
bornú i rodičovskú verejnosť.
                                                                                                                                                      
Jana Kramárová

Malí vedci očarili

Comenius Regio sa 
skončil, výsledky sú 
pozoruhodné 

Fšetkovedkovia.

Delegácia nášho mesta v poľskej Gmine Miedźna.

KOMENIUS REGIO
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Otvorenie Novodubnického kultúrneho leta 

DYCHOVÝ ORCHESTER
A MAŽORETKY MESTA NOVÁ DUBNICA
Nedeľa 6. júla o 17. hodine
Mierové námestie 

ŠIPKOVÁ RUŽENKA
Sobota 12. júla o 17. hodine 
Priestranstvo pred kultúrnou besedou 

Jedna z najobľúbenejších a najznámejších rozprávok všetkých 
čias, kde by malo dobro nad zlom zvíťaziť. Či to tak naozaj je, 
o tom sa dozviete v parčíku pred kultúrnou besedou, kde vám 
Dubnické divadlo tento príbeh rozpovie. Rozprávka o sudičkách, 
o dobrých vlastnostiach, ktoré by sme mali v sebe nájsť, a o tom, 
že láska by mala vždy zvíťaziť. Divadlo je vhodné pred deti od 
troch rokov.

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY
TRENČIANSKA DVANÁSTKA 
Nedeľa 20. júla o 17. hodine 
Mierové námestie 

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY LIESKOVANÉ 
z Moravského Lieskového
Nedeľa 27. júla o 17. hodine 
Mierové námestie

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY VÁHOVANKA 
zo Soblahova 
Nedeľa 3. augusta o 17. hodine 
Mierové námestie 

KONCERT DYCHOVEJ HUDBY VESELANKA
z Veselého pri Piešťanoch 
Nedeľa 10. augusta o 17. hodine  
Kultúrny dom Kolačín 

BLUEGRASSOVÝ VEČER  V AMFÍKU 
Sobota 16. augusta o 19. hodine 
Amfi teáter

SLOVENSKÉ, MORAVSKÉ a ČESKÉ BALADY 
Piatok 22. augusta o 17.hodine
Parčík pri kultúrnej besede 

Účinkujú: Samuel Valúch, Eva Kebísková, Magdaléna Švančar-
ková
Hudobný sprievod: Jozef Baran 

Vstup na všetky programy Novodubnického
kultúrneho leta voľný! 

NECHAJTE SA POZVAŤ Tanečníci chcú inšpirovať mladých ľudí

Novodubnické
kultúrne leto

Jedinečný festival fi lmov sa 
blíži. Organizátori pripravili 
zaujímavú ponuku pre se- 
niorov.

Sedemdňová festivalová 
odysea od 21. do 27. júna v 
Trenčianskych Tepliciach a 
Trenčíne prinesie divákom 
v exkluzívnych slovenských 
premiérach novinky uznáva-
ných a slávnych režisérskych 
osobností, ale aj novoobjave-
ných talentov. 

Projekcie na šiestich mies-
tach

Premietať sa bude na šies-
tich miestach. V Trenčíne v 

divadelnej sále Posádkového 
klubu ODA, v kine RTVS Art-
Kino Metro, Cinemaxe, ale od 
23. do 27. júna aj na Mierovom 
námestí. 

Cinepassy 
Pred festivalom spustili or-

ganizátori predpredaj zvýhod-
nených cinepassov. Okrem 
rôznych výhodných ponúk Art 
Film Fest každoročne posky-
tuje  aj špeciálnu cenu pre se-
niorov, ktorí majú trvalý pobyt 
v Trenčianskom kraji. Tí môžu 
získať sedemdňový cinepass 
za dve eurá. 

-maša-

Pozvánka
na Art Film Fest

Mladí ľudia majú množstvo 
zaujímavých aktivít. Roz-
hodli sme zmapovať taneč-
né, ale aj hudobné formácie, 
ktoré v Novej Dubnici pôso-
bia. Postupne si ich predsta-
víme.

Len tak si tancujú, natáčajú 
promo videá, na výstavisku v 

Trenčíne pripravujú tanečno-
akrobatickú noc. Svoje taneč-
né cítenie odprezentujú cez 
prázdniny aj u nás v Novej 
Dubnici. Tanečná skupina 
Len tanec- Mário Luliak, Mi-
lan Hudec, Ľuboš Tóth, Silves-
ter Chorvát - Novodubničania, 
ktorí chcú inšpirovať ďalších 
mladých ľudí. 

Kto ste, čo robíte....
Mário: Voláme sa tanečná 

skupina LT - Len tanec. Spolu 
fungujeme krátko,  sme šty-
ria členovia, máme za sebou 
zaujímavé projekty, na kto-
rých sme sa podieľali. V rámci 
projektu - Nebuď ovca, poď sa 
hýbať, sme robili zaujímavé ta-
nečné workshopy.

Odkedy tancujete, ako ste sa 
k tancu dostali?

Ľuboš: S tancom som sa 
zoznámil v 17. rokoch. Pô-
vodne som hrával futbal, ale 
prišiel som o koleno, tak som 
sa začal venovať  štýlu break 
dance. Potom ma namotivoval 
spolužiak, začal som chodiť 
tancovať do katolíckeho domu. 
Neskôr som sa dostal do cen- 
tra voľného času a zistil som, 
že ma to baví.

Milan: K  tancu som sa do-
stal v 13 rokoch. Spočiatku 
som nebol priamo v klube, 
skôr som doma začínal. Po-
tom som stretol chalanov, tí 
ma zavolali do svojej skupiny a 
začal som sa venovať hip hopu 
a breaku. 

Aké tanečné štýly preferuje-
te?

Ľuboš: Snažíme sa byť vše-
stranní, učíme sa veci z baletu, 
džezu. Jeden náš kolega chodí 
na tanečné konzervatórium, 
takže sa  od neho učíme ďalšie 
štýly. Začali sme v podstate 
všetci na hip hope, ale snaží-

me sa byť všestranní a potom 
aj tie choreografi e majú hlavu, 
pätu, dušu a nejaký príbeh.

 
Čo hovoríte na free run?

Mário: Chodíme aj do gym-
nastickej haly, kde trénujeme. 
Momentálne pripravujeme 21. 
júna projekt  na výstavisku v 
Trenčíne. Bude to tanečno- ak-
robatická noc a bude skutočne 
po celú noc. Budú tam aj sku-
piny z okolia, ľudia, ktorí majú 
radi free run.

V Novej Dubnici plánujete 
zaujímavú tanečnú exhibíciu 
počas prázdnin...

Mário: Mal by to byť večer 
viacerých zoskupení, ktoré sa 
odprezentujú. Chceme inšpi-
rovať mladých ľudí, aby niečo 
robili.

Ľuboš: Je to vlastne aj taká 
propagácia tanečníkov, mla-
dých ľudí, že niečo robia. Po-
hyb je zdravý a tancom sa dajú 
dobre vyjadriť aj emócie, či už 
pozitívne alebo negatívne.

A ďalšie plány? 
Ľuboš: Natočili sme svoje 

prvé tanečné promo video. 
Našli sme chalana, ktorý to 
výborne nastrihal.  Obchodné 
centrum  MAX v Trenčíne nás 
požiadalo o ďalšie video. Malo 
by to byť v štýle, že pracujeme 
v MAX-e, niečo prerábame, a 
že pritom tanečne „uletíme.“

-maša-

Mário Luljak, Milan Hudec, Ľuboš Tóth, Silvester Chorvát

Novodubnické seniorky.

V máji sa konali v bulhar-
skom Avsenograde na rieke 
Čaja tohtoročné Majstrov-
stvá sveta v lovení rýb LRU 
Prívlač. 
 

Vo funkcii štátneho tréne-
ra slovenskej reprezentácie 
LRU Prívlač sa ich zúčastnil 
aj Ing. Vlastimil Těšický z No-
vej Dubnice. So svojím druž-
stvom získal v tomto rybolove 
prívlačou opäť titul majstra 
sveta. 

Medzi sedemnástimi druž-
stvami Slováci získali prven-

stvo pred Talianmi a Chorvát-
mi. Raritou bolo, že prvýkrát 
sa týchto pretekov zúčastnili 
aj rybári z Mongolska. Medzi 
jednotlivcami  bol prvý Žilin-
čan Martin Forbak, ktorý bol 
aj členom súťažného víťazné-
ho tímu. Treba dodať, že na-
priek nepriaznivej predpove-
di sa preteky konali za veľmi 
pekného slnečného počasia, 
ktoré medzi súťažiacimi do-
tváralo príjemnú atmosféru.

- gaj -

Predstavili svoje práce a 
rozhodne zaujali.
 

Výstava cestovného ru-
chu regiónov - Region Tour 
Expo v Trenčíne mala v svo-
jich priestoroch aj  zástupcov 
z Novej Dubnice. V stánku 
krajskej jednoty dôchodcov 
vystavovali svoje jedinečné a 
veľmi tvorivé výrobky aj naše 
seniorky. Venujú sa rôznym 
technikám. 

Mgr. Alžbeta Kopačková 
zaujala svojimi jedinečnými 
sochami. „Techniku mi uká-
zala dcéra. Sama som bola 
prekvapená, že je to v pod-
state jednoduché,“ hovorí Ko-
pačková. Vyrábaniu krásnych 
bábik sa venuje už rok. Ďalšia 
seniorka-  Anna Sabová vy-
rába pletené ponožky,  Eva 
Tóthová zase látkové bábiky. 

Zaujímavé tašky z papiera, či 
nešitý patchwork prezento-
vala aj Anastázia Čuridlová: 
„Inšpiráciu hľadám na inter-
nete. Motivujem aj kamarát-
ky k tvorbe, páčia sa im tieto 
výrobky.“

Nová Dubnica má množ-
stvo šikovných seniorov. 
Pridávame ďalších a ich 
zaujímavú tvorbu: Ing. Alž-
beta Magyarová a Božena 
Rusnáková sú výtvarníčky a 
Margita Vranková sa venuje 
papierovému pleteniu a de-
korácii fl iaš. Obaja manželia 
Katarína a Željko Královci 
podľahli čaru šitej čipky i pa-
ličkovaniu. Želáme veľa tvori-
vých okamihov. 

-maša-

Slováci opäť majstrom
sveta

Inšpiráciu hľadajú
aj na internete



Narodili sa:
Alexandra Heldáková, Adela Mederová, Zoja Marušincová, Daniel Hajník, Peter Remenár, Ema Holasová

Smútime:
Jaroslav Suchý, Margita Mandincová, Terézia Kellnerová, Stanislava Korduliaková, Ondrej Prekop, Michal Matula, Emília Krcho-
vá, Ľubomír Čačko, Augustín Novosád, Anna Brušová, Rudolf Janík, Agáta Slivová, Štefan Hašan, Alojz Schlenc, Antónia Mošková

Na spoločnej ceste životom:
Marián Ševcech - Mgr. Henrieta Filová, Andrej Haľama - Ing. Ivana Palkechová, Ing. Jozef Bajzík - Mgr. Miroslava Turčanová, Ján 
Heldák - Eva Poláková, Adam Jurkovič - MUDr. Jana Štrauchová

Konzumácia alkoholu 
na verejnom priestran-
stve

V čase obeda, 3. mája, 
sa dlho zo svojich peňa-
zí netešili dvaja miestni 
bezdomovci Š.B. a M.Š. 
V poludňajších hodinách 
si nakúpili  alkohol v 
miestnych potravinách 
a za-        mierili hneď na 
prvú lavičku v parčíku 
na Mierovom námestí.  
Z lavičky si urobili svoju 
privátnu letnú terasu, 
na ktorej začali konzu-
movať zakúpený alkohol. 
Hliadka mestskej polície 
bezdomovcom privátnu 
terasu ako aj konzumáciu 
alkoholu okamžite zrušila. 
Po uprataní okolia lavičky 
od špakov a zvyškov jedla 
boli bezdomovci z miesta 
vykázaní. Za konzumá-
ciu alkoholu na verejnom 
priestranstve a budenie 
verejného pohoršenia sa 
doriešili v rámci priestup-
kového zákona.

Nezvládnutý alkohol

Hliadka zasahovala aj 9. 
mája, opäť v čase obeda, 
na základe telefonického 
oznámenia na ulici Petra 
Jilemnického. Na mieste 
sa mala nachádzať nejaká 
osoba, ktorá leží na zemi 
a nemôže vstať. Po prí-
chode bolo zistené, že sa 
jedná o M.Z. obyvateľku 
Novej Dubnice. Menova-
ná nezvládla skonzumo-
vaný alkohol a pri ceste 
domov jej vypovedalo celé 
telo poslušnosť. Nakoľko 
sa nedokázala sama po-
hybovať, bola hliadkou 
mestskej polície „odpre-
vadená“ na adresu trvalé-
ho pobytu. Po vytriezvení 

svoje konanie vysvetľova-
la na oddelení mestskej 
polície, kde ju doriešili v 
blokovom konaní.

A opäť alkohol v akcii

Na základe oznámenia 
zasahovala 22. mája v 
nočných hodinách hliadka 
mestskej polície na zákla-
de oznámenia pri futbalo-
vom štadióne v Kolačíne. 
G.P. po celovečernom 
popíjaní alkoholu sa roz-
hodol, že alkoholu už má 
dosť a  treba ísť späť do-
mov na Novú Dubnicu. Po 
opustení pohostinstva ho 
nohy oslabené alkoholom 
po pár metroch prestali 
poslúchať. Telo uložili do 
ležiacej polohy na zem tak 
nešťastne, že hlava mu 
zostala na krajnici cesty 
a zvyšok tela v priekope. 
Zasahujúca hliadka me-
novaného naložila do slu-
žobného vozidla a zaviezla 
na adresu trvalého poby-
tu. Za spáchaný priestu-
pok - budenie verejného 
pohoršenia musel G.P. po 
vystriezvení uhradiť blo-
kovú pokutu.

Odchyt túlavého psa

Mestská polícia odchy-
tila 29. mája v  raných 
hodinách túlavého psa, 
ktorý sa voľne pohyboval 
po meste. Po odchytení 
bol pes umiestnený do 
záchytného koterca mest-
skej polície. Na základe 
miestnej znalosti sa po-
darilo vypátrať majiteľa, 
nakoľko pes nemal evi-
denčnú známku. Majiteľ 
štvornohého tuláka za 
porušenie zákona a miest-
neho VZN musel uhradiť 
blokovú pokutu.

Milan Greguš
Venujte prosím tichú spomienku láskavému, 
priateľskému a pracovitému človeku- Milanovi 
Gregušovi, ktorý nás opustil pred 10 rokmi - 2. 
júna 2004. S láskou spomína manželka, dcéra, 
zať a vnúčatá. Ďakujeme.

Ján Vacval
7. júna uplynul rok, odkedy nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko a pradedko Ján Vacval. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami ti-
chú spomienku. S láskou a úctou spomína man-
želka Erika a syn Ján s rodinou.

Ján Urblík
9. júna uplynú tri roky, kedy nás navždy opustil 
náš láskavý manžel, otec a dedko Ján Urblík. S 
láskou spomína celá smútiaca rodina. Ďakuje 
manželka.

Štefan Sitár
Touto cestou by sme chceli poďakovať za účasť 
a prejavy sústrasti rodine, susedom a známym, 
ktorí 29. apríla na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného otca, svokra, starého a pra-
starého otca Štefana Sitára. Ďakuje manželka, 
dcéry, zaťovia, vnuci, vnučky a pravnúčik. 

Ľudovít Habšuda
20. júna uplynulo deväť rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný manžel, otec, dedko 
a pradedko Ľudovít Habšuda z Kolačína. Kto ste 
ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína manželka s 
deťmi, vnukmi a pravnukmi a ostatná rodina. 

Edita  Smrečanská 
26. júna uplynú tri roky, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička,  
stará mamička Edita Smrečanská. Kto ste ju po-
znali, venujete jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomína manžel Ladislav, syn Ladislav 
a dcéra Edita s rodinami, ostatné príbuzenstvo 
a priatelia. 

Mária Koppová
8. júna uplynie šesť rokov, čo nás náhle opustila naša milovaná 
mama, babka a prababka Mária Koppová. S láskou spomína celá 
rodina.

FUTBAL LETO 2014
MFK Nová Dubnica pozýva chlapcov a dievčatá vo veku 6-10 
rokov, ktorý majú radi futbal, na letnú akciu poriadanú počas 
letných prázdnin.

Termín: 4. - 15. augusta denne od 10:00 - 12:00 hod.

Deti, je potrebné aby ste si doniesli vhodné oblečenie a športo-
vú obuv. Akcia sa koná za každého počasia.

Príďte sa zahrať a spríjemniť si prázdniny!!!

MFK Nová Dubnica

Spomienky a poďakovania

Spoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova tekosu)
Po – Pia: 8:00 – 16:00 hod., Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

SPRÁVCA CINTORÍNA
Spísanie nájomných zmlúv na hrobové miesta

Vytyčovanie nových hrobových miest

30% zľava pre obyvateľov Novej Dubnice 
na pohrebné služby a kamenárske práce

NIE SME PLATCI DPH

všetky kamenárske práce, predaj hotových
 hrobiek v Novej Dubnici a Kolačíne

NONSTOP PREVOZY ZOSNULÝCH
Tel.: 0905 991 398

POHREBNÉ SLUŽBY A KAMENÁRSTVO
MIROSLAV KONDEL

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

7OZNAMYwww.novadubnica.sk
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Futbalový areál Mestského 
futbalového klubu v Novej 
Dubnici otvorí svoje brány 
posledný júnový víkend -  
28. a 29. júna. Nezabudnite 
si tento unikátny futbalový   
sviatok poznačiť v kalendári!  

Osem ihrísk a osemdesiat 
futbalových tímov. Hrací čas 
dva krát dvanásť minút a Je-
denástkar Považia. Bohatý 
sprievodný program a pre-
mietanie zápasov osemfi nále 
majstrovstiev sveta na veľko-
plošných plátnach. To sú len 
základné indície najväčšieho 
turnaja v malom futbale na 
Slovensku – 2. ročník NOVA 
Cup-u fi nišuje s prípravami. 
Víziou je vytvoriť spoločenskú 
udalosť nielen pre mužov, ale 
pre celé rodiny s deťmi.  

80 mužstiev

„Hneď v prvom ročníku sme 
sa stali najväčším turnajom v 
malom futbale, čo bol náš cieľ. 
A chceme sa ďalej zväčšovať a 

zlepšovať. Tento rok máme ka-
pacitu 80 mužstiev,“ vysvetľuje 
ambície turnaja organizátor 
Rasťo Fleško. 

Realizáciu obrovského po-
dujatia zabezpečuje tím ľudí. 
„Je to kvantum práce na mi- 
nútu zmobilizovať futbalistov,“ 
približuje druhý organizátor 
Peter Švec. 

Počas prvého dňa prebehne 
skupinová fáza. Zároveň ve-
čer začínajú aj osemfi nálové 
zápasy majstrovstiev sveta vo 
futbale. „To však neznamená, 
že fanúšikovia o tieto majs-
trovské zápasy prídu. Práve 
naopak, pripravili sme pre 
nich premietanie zápasov na 
veľkoplošnej obrazovke,“ vy-
svetľuje  Švec s tým, že fanú-
šikovia si tak prídu rozhodne 
na svoje. Premietaniu neu-
škodí ani prípadná nepriazeň 
počasia, nakoľko organizátori 
zabezpečia aj veľké stany, kde 
bude projekcia zápasov. Sede-
nie pre asi 800 ľudí priamo pri 
premietaní sľubuje vynikajúcu 
atmosféru a zábavu. Večerná 

diskotéka s voľným vstupom 
nadviaže na futbalovú atmo-
sféru.   

Ženský futbal
            

Turnaj bude mať množ-
stvo zaujímavých vychytávok. 
Okrem mužského futbalu 
budú určite veľkým lákadlom 
ženské družstvá, ktoré majú 
svoje súboje na programe v 
sobotu.  Účasť na turnaji pris-
ľúbila aj jedinečná ženská roz-
hodkyňa. „Je to jediná žena na 
Slovensku, ktorá píska zápa-
sy FIFA,“ vyzdvihuje kvality 
Švec.

Zaujímavou súťažou je Je-
denástkar Považia, tak aj ako 
minulý rok s hodnotnými ce-
nami. Kopať sa bude v sobotu 
a prihlasovať sa bude priamo 
na mieste v informačnom 
stánku.

Pravidlá 
            

Turnaj je rozdelený do 
dvoch dní počas víkendu. So-

botňajšie súboje budú v hra-
com čase dva krát dvanásť 
minút. Najlepší postúpia do 
nedeľňajších doobedňajších 
vyraďovacích skupín. Záve-
rečné play off sa bude hrať 
zhruba od dvanástej hodiny 
v nedeľu. Ukončenie poduja-
tia sa predpokladá zhruba po  
šestnástej hodine popoludní. 

Sprievodný program
 

Nechajte sa pozvať na uni-
kátny turnaj. Nie je len pre 
mužov. Na svoje si prídu celé 
rodiny pri grilovaných špecia-          
litách, pre deti bude pripra-
vený skákací hrad a sobot-
ňajšie športové súťaže budú 
zastrešené detskou športovou 
akadémiou OSA. Preteky pre 
najmenších až osemročných 
prebehnú medzi 10. a 12. ho-
dinou. Popoludnie medzi 14. 
a 17. hodinou bude vyhradené 
zápoleniam deväť až dvanásť- 
ročných.

-maša-

Druhý ročník najväčšieho turnaja
v malom futbale na Slovensku
NOVACUP má opäť vysoké ambície

Najväčší víkendový turnaj
v malom futbale na Slovensku

Podrobné informácie
a prihlášku nájdete na:

NOVA CUP 2014

www. novacup.sk

Zlatí partneri NOVACUP 2014

Ukážka kruhového tréningu

Jumpy na ušatých fi tloptách

Pretek vo vreciach

Beh vo dvojiciach

Pretek odrážadiel/ bicyklov

Ukážka kruhového tréningu

Jumpy na ušatých fi tloptách

Pretek vo vreciach

Beh vo dvojiciach

MiniBIKE pretek

Táto programová časť je určená pre deti nasledovných ročníkov:
2006, 2007, 2008 a mladšie.

Kapacita turnaja:

Počet hráčov:

Hrací povrch:

Hracia doba:

Ceny:

28. - 29. jún 2014

areál MFK Nová Dubnica

80 tímov (16 skupín po 5 tímov)

4 + 1 (max. počet hráčov v tíme na súpiske 
je 10, hokejové striedanie)

prírodná tráva (8 trávnatých ihrísk, veľkosť 
ihriska - sálový futbal)

2 x 12 minút (minimálny počet zápasov je 6 
zápasov na každé mužstvo)

fi nančné ceny v hodnote 1.000,- EUR + hod-
notné vecné ceny

Táto programová časť je určená pre deti nasledovných ročníkov:
2002, 2003, 2004 a 2005.

14 stanovísk s pomôckami na cvičenie

Slalomová dráha - súťaž dvojíc na fi tloptách

Súťaž dvojíc podľa veku (štafeta)

Dvojice majú spolu zviazané nohy

Prekážková dráha pre odrážadlá a bicykle

14 stanovísk s pomôckami na cvičenie

Slalomová dráha - súťaž dvojíc na fi tloptách

Súťaž dvojíc podľa veku (štafeta)

Dvojice majú spolu zviazané nohy

Šprint na rovinke

OSA na NOVACUP-e
Programová časť 1 (10:00 - 12:00)

Programová časť 2 (14:00 - 17:00)


