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Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
„Staré“ zastupiteľstvo za-
sadlo ešte dvakrát.

Po voľbách 15. novembra 
sa ešte stále platné zastu-
piteľstvo stretlo na dvoch 
rokovaniach, aby prebralo 
nevyhnutné  body a ukončilo 
zároveň svoje volebné obdobie 
s „čistým štítom“.  

Prvé stretnutie 19. novem-
bra otvoril primátor mesta 
Ing. Peter Marušinec minútou 
ticha za zosnulého poslanca 
Ing. Pavla Ondrejičku, ktorý 
zomrel 18. októbra. Podľa  zá-
kona, keď sa uprázdni mandát 
v mestskom zastupiteľstve, je 
potrebné zvoliť náhradníka. 
Podľa platných pravidiel sa no-
vým náhradníkom stal PhDr. 
Peter Purgát. 

Ďalším bodom rokovania 
bola kúpa pozemkov – majetku 
investičnej akcie Dlhé diely  i  
kúpa stavieb v Dlhých dieloch. 
Poslanci  oba body jednomy-
seľne schválili. Jedným z bo-
dov bolo aj určenie názvu ulíc 
v obytnej zóne Dlhé diely. Uva-
žovalo sa s názvom Krohova 
ulica, to však napokon mest-
ská rada zamietla s tým, že 
meno významného architekta 
Jiřího Krohu, ktorý sa zaslú- 
žil o architektúru mesta, by 
mala niesť časť mesta, ktorá je                                             
priamo v jeho srdci a najlepšie 
dokumentuje prácu tohto ar-
chitekta. 

JUDr. Miroslav Holba preto 
vystúpil s poslaneckým návr-
hom. „Predkladám poslanec-
ký návrh, ktorý nesmeruje 
k zmene VZN, ale k prijatiu 
uznesenia, ktoré odporučí 
primátorovi mesta zabezpečiť 
prípravu VZN, na základe kto-
rého by došlo k rozdeleniu ná-
mestia tak, aby v jeho severnej 
časti vzniklo samostatné Kro-
hovo námestie, prípadne Park 
Jiřího Krohu, ako prejav uzna-
nia k osobe tohto architekta.“ 

Poslanci prijali tento návrh 
aj VZN, ktoré určilo názvy no-
vých ulíc v Dlhých dieloch. 

Vávrová 
Posledným bodom pro-

gramu bola právna analýza 
ekonomických a právnych ná-

sledkov, ktoré by vznikli mestu 
prípadným schválením zmeny 
územného plánu mesta v loka-
lite Vávrová. 

Mesto požiadalo advokát-
sku kanceláriu JUDr. Kataríny 
Martinkovej o vypracovanie 
právneho stanoviska k poda-
nej petícii. Stanovisko pred-
ložila Ing. Eva Lackovičová, 
poverená výkonom funkcie 
prednostu. Zároveň prečítala 
list od investora v lokalite Váv-
rová, v ktorom jasne poukázal 
na dôsledky, ktoré si ako vlast-
ník pozemkov si môže uplatniť 
a ktoré by mestu hrozili v prí-
pade, že by vyhovelo aktivis-
tom. 

Oba dokumenty vyvolali roz-
siahlu diskusiu. MUDr. Mária 
Augustínová poznamenala, že  
investor Bohumil Hanzel od-    
kúpil pozemky od súkromní-
kov a nie je o čom debatovať. 

Podľa Ing. Petra Lendela 
bude výstavba v prospech No-
vej Dubnice. Marta Babuková 
sa vyjadrila, že daný stav treba 
akceptovať a dohliadnuť, aby 
vznikli čo najmenšie škody pri 
výstavbe. 

Poslanec PhDr. Rastislav 
Mádr predložil návrh, aby zas- 
tupiteľstvo vyhovelo petícii pe-
tičného výboru o zmenu územ-
ného plánu, aby sa výstavba v 
lokalite Vávrová nezrealizova-
la. Poslanci však návrh jedno-
myseľne zamietli. 

V závere vystúpila aktivist-
ka Jana Šošovičková. „Treba 
povedať, že voľby dopadli tak, 
ako dopadli a túto situáciu bu-
dete riešiť naďalej vy. Budete 
tu nasledujúce 4 roky a budete 
sledovať, ako budú oni  citlivo 
pristupovať k životnému pro-
strediu. A za 4 roky budeme 
vidieť, ako to dopadne a či to 
bude na prospech Novej Dub-
nice. Máte 4 roky na to, aby ste 
nám aj aktérom petície doká-
zali, že to bude inak, ako sme 
sa obávali.“ 

(Pokračovanie na 3. strane)

Mesto Nová Dubnica upo-
zorňovalo v ostatných  No-
vodubnických zvestiach na 
blížiaci sa termín - 1. no-
vember, kedy bol splatný po-
platok za komunálny odpad. 

Aj napriek tomuto upozor-
neniu zostalo ešte veľa  ob-
čanov, ktorí „zabudli“ uhra-
diť  poplatok za komunálny 
odpad. Žiadame preto tých   
občanov, ktorí neuhradili vy-

rubený poplatok, aby si  svoje 
záväzky voči mestu vyrovnali 
v čo najkratšom čase a vyhli 
sa tak exekučnému konaniu, 
pri ktorom sa dlžná suma zvy-
šuje o nemalé trovy konania.

Posledná splátka - daň z 
nehnuteľnosti a daň za psa 
– bola splatná 30. 9. 2014. Aj 
tu sa našli niektorí spolu-
občania, ktorí daň doposiaľ 
neuhradili. V tejto súvislosti 
chceme upozorniť, že pri ne-

dodržaní termínu splatnosti 
dane, je správca dane povinný  
vyrubiť poplatok z omeškania 
a daňovníkovi sa za každý 
deň omeškania  zvyšuje dlžná 
suma.

Pripomíname všetkým da-
ňovníkom, ktorí nadobudli v 
priebehu roku 2014 nehnuteľ-
nosť (dom, garáž, pozemok, 
záhradu, chatku...), že podľa 
zákona  č. 582/2004 Z. z. o 
miestnych daniach a miest-

nom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné od-

pady, sú povinní  podať prizna-

nie k dani za nehnuteľnosť do 

30 dní odo dňa vzniku daňovej 

povinnosti. Všetko vybavíte v 

klientskom centre MsÚ Nová 

Dubnica. 

  

JUDr. Dagmar Gregušová

vedúca klientskeho centra

POSLEDNÁ ŠANCA VYROVNAŤ PODLŽNOSTI VOČI MESTU

Podakovanie
primátora

´

Milí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som 
vám skôr, ako zasadne-
te spolu so svojimi naj-
bližšími k štedrovečer-
nému stolu,  úprimne 
poďakoval  za dôveru, 
ktorú ste  prejavili nie- 
len mne,  ale aj  sta-
ronovým poslancom 
mestského zastupiteľ- 
stva v komunálnych 

voľbách.   Úprimne mu-
sím priznať, že taká dô-
vera, aká mi bola daná, 
prekvapila aj mňa sa-
motného. Uvedomujem 
si jej váhu a viem, že  
ma zaväzuje k napĺňa-
niu volebných sľubov a 
napredovaniu mesta 
v jeho ďalšom rozvoji. 
Aj napriek väčšinové-
mu počtu poslancov za     
koalíciu ľavicových 

strán chceme presad-
zovať politiku rovnosti, 
kompromisu a solidari-
ty smerom k  občanom a 
politickým partnerom.
Poslancom  mestského 
zastupiteľstva  prajem   
pevné zdravie a  jas-
nú myseľ pri prijímaní 
rozhodnutí, ktoré, ako 
pevne verím, budú na 
prospech  všetkých  ob-
čanov nášho mesta.

Vám, milí spoluobča-
nia, prajem  šťastné, 
veselé a požehnané via-
nočné sviatky  prežité v 
zdraví , pokoji v kruhu  
rodiny a v novom roku 
2015 veľa osobných a 
pracovných úspechov.

Ing. Peter Marušinec
primátor mesta
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Prípravný výbor zložený z 
primátora mesta Nová Dubni-
ca Ing. Petra Marušinca  a sta-
rostov obcí Trenčianska Teplá, 
Omšenie, Dolná Poruba, Hor-
ná Poruba, Krásna Ves, Sla-
tinka n/B., Slatina n/B. Šípkov, 
Čierna Lehota, Timoradza a 
Trebichava sa dohodol na za-
ložení  združenia Miestna akč-
ná skupina BABA (ďalej len 
„MAS BABA“) so sídlom M.R. 
Štefánika 376/30, 914 01 Tren-
čianska Teplá. 

MAS BABA združuje sub-
jekty mikroregiónu trenčian-

ska, dubnicka a bánovska, 
ktorý je ohraničený katastrál-
nymi územiami miest a obcí 
vyššie uvedenými. 

Hlavné ciele MAS BABA:
- spoločne sa podieľať na roz-
voji územia a v tomto navzá-
jom spolupracovať
- vypracovať a implementovať 
integrovanú stratégiu všes- 
tranného rozvoja územia
- zvýšiť celkovú atraktivitu 
územia pre návštevníkov, oby-
vateľov a podnikateľov
- vytvoriť a zlepšiť podmienky 

pre vidiecky turizmus a agro-
turistiku s využitím vnútorné-
ho potenciálu
- zabezpečiť presadzovanie 
zámerov, ktoré svojím rozsa-
hom a významom presahujú 
možnosti jednotlivých členov 
vrátane zabezpečenia prísluš-
ných fi nančných zdrojov
- podporiť využívanie alterna-
tívnych a obnoviteľných zdro-
jov energie
- podporiť malých a stredných 
podnikateľov
- vytvárať, koordinovať a pod-
poriť hraničnú a cezhraničnú 

spoluprácu
- rozvíjať kultúrny a spoločen-
ský život v území
- podporiť športové aktivity
- podporiť a zlepšiť príležitosti 
pre marginalizované skupiny 
obyvateľstva
- chrániť a zlepšiť stav životné-
ho prostredia v území.

Zastupiteľstvo 11. decembra 
jednomyseľne schválilo vstup 
mesta Nová Dubnica do zdru-
ženia.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka

Bohatá nádielka darčekov 
a vianočné stolovanie býva 
zdrojom množstva odpadov, 
najmä papiera  a plastov. 

Z tohto dôvodu je zvyčajne 
veľký tlak na vývoz odpadov z 
kontajnerov počas najkrajších 
sviatkov roka. Vývoz papiera 
a plastov budeme realizovať 
18. a 19. decembra a potom po 
vianočných sviatkoch 29. a 30. 
decembra. Veríme, že zhuste-
nie vývozu kontajnerov s trie-
denými druhmi odpadov bude 
dostatočné a my Novodub-
ničania strávime pokojné a 
čisté Vianoce. Jedine prípad-

né snehové kalamity môžu 
spôsobiť obmedzenie vývozu 
odpadu. Ak by bolo sneženie 
také intenzívne, že budú po-
trebné všetky pracovné sily 
na „boj“ so snehom. Vianoč-
né stromčeky pozvážame zo 
stojísk na kontajnery a spred 
rodinných domov koncom 
januára, termín vyhlásime 
mestským rozhlasom. Želáme 
pekné sviatky a nezabudnite 
triediť!

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. živ. prostredia

Mesto vstupuje do MAS BABA

Zimovisko pre ľudí bez domova

Ak nezažili padanie lupeňov sakury, 
tak si neužili ani príchod jari

Ako naložiť s odpadom 
počas Vianoc

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. 30 - Pribinove sady: sklad/ suterén/ 36 m2

3) MsZS Gagarinova 773/5: nebytové priestory/ prízemie/ 9 m2,  
     nebytové priestory/ prízemie/ 33 m2

4) Administratívna budova súp. č. 781 – Topoľova:
     nebytové priestory/ prízemie/ 28 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)

Od decembra do konca 
marca poskytuje mesto noc-       
ľaháreň  v budove bývalej 
základnej umeleckej školy v 
Sade Duklianskych hrdinov 
na uspokojenie základných 
životných potrieb pre ľudí 
bez domova. 

Okrem možnosti prespania 
(v čase od 19. do 7. hod.)  tu 
môžu získať ošatenie, hygie- 
nické a zdravotné potreby, 
čaj a jedno teplé jedlo denne. 
Klientom tiež zabezpečujeme 

sociálne poradenstvo. Všetky 
služby poskytujeme ľuďom bez 
domova zadarmo, keďže pre-
vádzku s kompletným servi-
som fi nancuje mesto Nová 
Dubnica zo svojho rozpočtu a 
ministerstvo sociálnych vecí a 
rodiny.

S oblečením nám pomáha 
zberný dvor, kam môžu všetci 
Novodubničania priniesť ne-
potrebné šatstvo a pomôcť tak 
ostatným. Hygienu udržiava-
me aj vďaka praniu ošatenia 
pre klientov.  

Dĺžku pobytu stanovujeme 
individuálne  podľa sociálnej 
situácie záujemcu. Nocľahá-
reň slúži prednostne obyva-
teľom s trvalým pobytom v 
našom meste. Medzi ďalšie 
kritériá príjmu patrí hmotná 
alebo sociálna núdza, vyhovu- 
júci zdravotný stav (bez pre-
nosných ochorení), schopnosť 
sa pohybovať a postarať sa o 
seba. Ubytovanému pridelíme 
pri nástupe konkrétne lôžko a 
do zariadenia si môže priniesť 
len najnutnejšie osobné veci. 

Služby môžeme odmietnuť 
osobám, ktoré sú pod vplyvom 
alkoholu, alebo iných omam-
ných látok  a ktoré sa odmiet-
nu  podrobiť hygienickej očis-
te, alebo osobám, ktoré boli 
vylúčené zo zariadenia pre 
závažné porušenie prevádzko-
vého poriadku. 

Mgr. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí      
a školstva

Žijú v prísnej hierarchii, 
všetko dovedú do dokonalos-
ti, negatívny názor za žiad- 
nych okolností neprejavia a 
zmeny v ročných obdobiach 
prežívajú veľmi intenzívne. 
Japoncov a ich svet priblí-
žila Novodubničanom v no-
vembri Mgr. Jana Šoucová, 
PhD., z veľvyslanectva Ja-
ponska v Slovenskej repub-
like. Ako sama povedala: 
„Žijem svoj sen, odkedy sa 
venujem tejto krajine.“

O  kultúre krajiny vychá-
dzajúceho slnka sa niekoľko 
storočí veľa nevedelo, nakoľ-
ko bola uzavretou komunitou, 
ktorá žiadne vplyvy zvonku 
neprijímala. V 19. storočí sa 
však Japonci otvorili svetu a 
objavili množstvo zmien, kto-
rými svet za ten čas prešiel. 
Vyrovnali sa však s nimi veľmi 

rýchlo. O Japoncoch sa zvyk-
ne hovoriť, že to, čo vynašiel 
napríklad Číňan, to oni dove-
dú do dokonalosti. A tak sa po  
„otvorení hraníc“ aj v Japon-
sku začali stavať vo veľkom 
železnice, využívali sa nové vy-
nálezy a začalo sa aj s chovom 
hovädzieho dobytka. Práve s 
tým súvisí jedna zaujímavá 
historka. „Keď sa otvorili hra-
nice, tak istý osvietený Japo-
nec vyplával do zahraničia a 
objavoval, čo majú vo svete 
nové a zaujímavé. Všimol si, 
že v Európe sú deti aj dospelí 
akísi robustnejší. Japonci mali 
výšku v priemere 1,2 metra. 
Mal taký pocit, že dôvodom je 
práve pitie kravského mlie-
ka, ktoré v Japonsku nebolo, 
tak sa rozhodol doviesť prvú 
kravu do Japonska. Keďže bol 
starostom mestečka, rozhodol 
sa vyskúšať kravské mlieko na 

deťoch v sirotinci. Po čase sa 
ukázalo, že to  naozaj pomáha, 
a tak sa chovanie kráv rozší-
rilo. Aj dnes Japonci pijú po-
merne veľa mlieka,“ priblížila 
legendu J. Šoucová. 

„Okásan“
Japonsko má veľa svojich 

tradícií a zvykov, ktoré vychá-
dzajú často najmä z prísnej 
hierarchie v spoločnosti. Tá 
je pre Japonca veľmi dôležitá 
a prísne ju zachováva. „Naprí-
klad staršieho brata vždy vo-
lajú titulom starší brat, nikdy 
ho neoslovujú Braňo, Jožko. 
Za celý život meno svojho bra-
ta vlastne nepoužijú smerom 
k nemu. Naopak, starší brat 
smerom k mladšiemu nikdy 
nepoužije titul či status. On si 
môže dovoliť, nakoľko je v hie- 
rarchickom rebríčku vyššie, 
hovoriť mu alebo jej Katka, 

Zuzka a podobne.  Podobne je 
to aj so ženami. Žena, keď sa 
stane matkou, tak už o sebe 
nehovorí svojím menom, ale 
používa oslovenie matka (oká-
san). Napríklad ja mám dvoch 
synov a u nás by som im pove-
dala: Povedala som ti to, ale 
nesplnil si to. V Japonsku je to 
inak. Tam povie matka: Matka 
ti to povedala, ale ty si to ne-
splnil. Takisto je to u otcov,“ 
približuje J. Šoucová. 

Ročné obdobia
Okrem hierarchie prekva-

puje Japonská kultúra aj ďal-
šími zvykmi. Veľmi intenzívne 
prežívajú zmeny v ročných 
obdobiach. Typickým príkla-
dom je jar a kvitnutie takmer 
národného stromu sakury. „V 
Japonsku sú obrovské saku-
rové parky. Kvitnú zvyčajne od 
marca do mája (podľa polohy). 
V tomto období začínajú aj 
typické sakurové správy v te-
levízií.  Moderátorka povie, že 
napríklad v Tokiu bude sakura 
v najväčšom kvete 24. apríla. 
Vtedy si Japonec zabezpečí 
miesto v parku pod stromami. 
Jeden člen rodiny si sadne na 
deku a stráži miesto, na druhý 
deň prídu ostatní členovia ro-
diny. Rozložia si jedlo a tešia 
sa z toho, ako na nich padajú 
sakurové lupienky. A to je pre 
nich najväčší zážitok,“ vysve-
tľuje J.  Šoucová. Podobne pre-
žívajú aj ďalšie ročné obdobia.

 
-maša-

Prednáška o úžere 
prebehla profesionálne

Dňa 13. novembra som sa 
zúčastnila na stretnutí so 
štátnou tajomníčkou JUDr. 
Monikou Jankovskou z minis- 
terstva spravodlivosti  v spo-
lupráci s prednostkou Okres-
ného úradu Ilava. Prednáška 
o úžere, nebankových subjek-
toch, nevýhodných zmluvách 
a exekúciách bola podaná 
na profesionálnej úrovni, 
ale zároveň zrozumiteľným 
spôsobom pre každého. Ho-
vorila o ochrane spotrebiteľa 
štátom a o siedmich krokoch 
na ochranu spotrebiteľa. Z 
venovaných brožúrok o tých-
to problémoch, ktoré som si 

doma dôsledne preštudovala, 
som sa dozvedela ďalšie in-
formácie. 

Nasledujúca diskusia bola 
veľmi bohatá. Občania sa 
zaujímali o široké spektrum 
problémov z oblasti práva a 
spravodlivosti. Prednáška bo-                                                                             
la veľmi zaujímavá a pútavá. 
Domnievam sa, že takéto po-
dujatia z rôznych oblastí sú 
veľkým prínosom pre občana 
a mohlo by ich byť aj viac. Ďa-
kujem primátorovi Ing. Pet-
rovi Marušincovi za pozvanie 
štátnej tajomníčky.

Soňa Kršková

ZAUJÍMAVÉ PREDNÁŠKY

ZAUJÍMAVÉ PREDNÁŠKY

„Staré“ zastupiteľstvo 
zasadlo ešte dvakrát 
(Pokračovanie z 1. strany)

Zastupiteľstvo 11. novembra
Vo štvrtok 11. novembra 

zasadli poslanci opäť. Na pro-
grame mali 29 bodov.  Schválili 
zmenu rozpočtu mesta Nová 
Dubnica na rok 2014,  návrh    
viacročného programového 
rozpočtu na roky 2015 - 2017. 
Dôležitým bodom bolo i schvá-

lenie VZN o poplatku za komu-
nálne odpady a drobné staveb-
né odpady i VZN o miestnych 
daniach aj s pozmeňujúcimi 
návrhmi. Podrobne vás o všet-
kých zmenách budeme infor-
movať v januárovom čísle No-
vodubnických zvestí. 

-maša-

Mgr. Jana Šoucová, PhD. pútavo rozprávala o Japonsku.
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Otváracie hodiny MsÚ počas Vianoc

Výučbové stredisko STU 
MTF Dubnica nad Váhom 
ponúka študentom okrem 
kvalitného bezplatného      
vzdelania aj odborové a    
prospechové štipendiá.

Skutočnosť, že absolventi 
Slovenskej technickej uni-
verzity, Materiálovotechnolo-
gickej fakulty, patria na trhu 
práce medzi najžiadanejších, 
nám potvrdzuje každoročné 
vyhodnotenie fakúlt z hľadiska 
nezamestnanosti absolventov. 
Absolventi našej fakulty nie 
sú nezamestnaní, čo svedčí o 
vysokej kvalite vzdelávania a 
každoročnom náraste uchá- 
dzačov o štúdium na našej vy-
sokej škole. 

Kľúčom nášho úspechu 
je najmä zapájanie študen-
tov do výskumných aktivít a 
prepojenie ich vzdelávania s 
praxou.  S každým akademic-
kým rokom zaznamenávame 
najmä rast záujmu študentov 
o technické odbory – Počítačo-
vá podpora výrobných techno-

lógií, Aplikovaná informatika 
a automatizácia v priemysle, 
ako aj manažérske odbory – 
Priemyselné manažérstvo a 
Personálna práca v priemysel-
nom podniku.

Sme radi, že kvalitu nášho 
vzdelávania si všímajú, kladne 
hodnotia a významne podpo-
rujú okolité podniky  z praxe. 
Výsledkom našej spolupráce 
je ich vysoký záujem  o našich 
študentov a absolventov,  ich 
podpora vzdelávania formou 
podnikových štipendií, pod-
nikovej praxe a v konečnom 
dôsledku aj ponukou dobre 
plateného zamestnania.

Dôkazom vysokej kvality 
vzdelávania našej fakulty je 
aj novozavedené vypláca-
nie odborových motivačných  
štipendií, ktoré sú dotova-
né zo štátneho rozpočtu SR. 
Toto štipendium získavajú u 
nás študenti už v prvom roku 
štúdia, až v siedmich, v praxi 
najžiadanejších akreditova-
ných študijných programoch.  
Aj táto skutočnosť svedčí o 

tom, že naša fakulta patrí me-
dzi najkvalitnejšie a najžiada-
nejšie na Slovensku. Našich 
študentov odmeňujeme za ich 
študijné výsledky taktiež for-
mou prospechových štipendií, 
ktoré na Výučbovom stredis-
ku STU MTF  Dubnica nad 
Váhom každoročne dostáva 
nadpolovičný počet prijatých 
študentov.  

Na rozdiel od iných vy-
sokých škôl, kde si študenti 
musia platiť za svoje štú- 
dium, my ponúkame bezplat-
né, kvalitné, v praxi žiadané a                                                               
štipendiom odmeňované štú- 
dium akreditovaných študij-
ných programov, ako aj istotu 
dobre platenej práce našich 
študentov a absolventov. Sme 
radi, že už viac ako 60 rokov 
môžeme poskytovať takéto 
kvalitné vzdelanie aj na našom 
Výučbovom stredisku STU 
MTF Dubnica nad Váhom.

Ing. Peter Kleinedler, PhD.
vedúci VS STU MTF
Dubnica nad Váhom

Mesto Nová Dubnica organizuje
v sobotu 24. januára 2015 v Kursalone v Trenčianskych Tepliciach

už  XIII. ročník reprezentačného plesu.

Hostia sa môžu vytancovať   pri vynikajúcom orchestri  Happy Band,
v priestoroch kaviarne je pripravená zábava na ľudovú nôtu s HS LEO BAND. 

Hosťom večera je kúzelník Ondřej Sládek, majster ČR a ABBA REVIVAL. 
Úlohy moderátorky  sa  zhostí výborná Martina Kacinová. K tomu tanečný 

program TS TEP - DANCE, tombola, bohaté občerstvenie
a vynikajúca atmosféra doslova už od prvej skladby večera.

 
Vstupenky v sume 39 eur si môžete zakúpiť v oddelení kultúry a športu MsÚ Nová 

Dubnica, tel. 0424433484, kl. 112, email: kebiskova@novadubnica.sk

Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje všetkým občanom a klientom, že v dňoch
23. 12. 2014 (utorok), 31. decembra 2014 (streda) a 2. januára 2015 (piatok)

bude pre verejnosť zatvorený. 

V prípade potreby overenia podpisu alebo kópie úradného dokumentu sa môžete obrátiť na:
Matričný úrad v Ilave (22. a 23. 12. 2014), Notársku kanceláriu JUDr. Pagáčovej (042/ 44 20 398) 

alebo Notársku kanceláriu JUDr. Turňovej (042/ 44 25 484).

Zabezpečenie pohrebu:
Potvrdenie listu o obhliadke mŕtveho zabezpečí pracovník mestskej polície.

Pohrebné náležitosti vyriešite v pohrebných službách: M. Kondel (042/ 44 34 236, 0905/ 991 398) 
alebo Anton Dado (042/ 44 21 949, 0904/ 504 498).

Pri občianskych pohreboch kontaktujte p. Vranovú (0917/ 273 675)
Pri cirkevných pohreboch sa obráťte na farský úrad (042/ 44 31 053)

V inom závažnom probléme sa obráťte na Mestskú políciu v Novej Dubnici (0800 500 159).

PONÚKAME VÁM

KOMPLETNÝ SERVIS PRE VÁŠ ZRAK

Testy zrakovej ostrosti do diaľky aj na blízko na špičkových prístrojoch a meranie očného tlaku bezkontaktným spôsobom 

Vyhotovenie okuliarov, odborné poradenstvo a servis na najvyššej profesionálnej úrovni

Aplikácia a predaj značkových kontaktných šošoviek, možnosť testovania kontaktných šošoviek  od 4 najznámejších výrobcov 

Široký výber okuliarových rámov od 15€ 

Značkové multifokálne sklá od 50€ 

Doplnkový tovar k okuliarom a kontaktným šošovkám

ZĽAVY na vybrané okuliarové rámy 50%

AKCIA: 10% zľava na slnečné okuliare

Darujte svojim blízkym pod stromček skvelý darček

VIANOČNÁ NÁKUPNÁ POUKÁŽKA

v ľubovoľnej hodnote (zakúpite v našej predajni)

DARČEK PRE VÁS  
Odstrihnite si tento KUPÓN v hodnote 10€  na nové okuliare

Kupónom sa preukážte v našej predajni. Platnosť kupónu je do 31. 1. 2015        

Sme tu pre vás už 43 rokov!

OPTIKA IDA s.r.o. 

Pribinove sady 734, 018 51 Nová Dubnica 

Telefón: 042/4434056, E-mail: optika@optikand.sk

www.optikand.sk

13. reprezentačný ples
mesta Nová Dubnica

OPTIKA IDA
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Vianočný špeciál
Krátke zamyslenie k adventnému obdobiu

Najväčším vianočným da- 
rom od Boha nie je nejaký 
etický kódex ani nejaká fi lo-
zofi a, ale on sám. Kresťanstvo 
je omnoho viac než séria pri-
kázaní. Je to jeho prítomnosť 
– s nami je Boh. Je s nami v 
bolestiach – utiera nám slzy a 
potešuje nás. Je s nami v čase 
našich pádov – pomáha nám 
vstať. Je s nami v čase slabos-
ti – posilňuje nás. Je s nami v 
okamihu smrti. A je s nami i za 
prahom smrti, na mieste, kde: 
„Ani oko nevidelo, ani ucho 
nepočulo, ani do ľudského srd-
ca nevystúpilo, čo Boh pripra-
vil tým, ktorí ho milujú.“(1 Kor 
2, 9).

Kiež by tieto sviatočné dni 
nás povzbudili k opravdivému 
prijatiu posolstva – s nami je 
Boh!

„Boh tak miloval svet, že 
svojho Jednorodeného Syna 

dal ...“ (Jn 3, 16). On nás na-
ozaj z lásky stvoril, vždy nás 
miloval a stále nás miluje – my 
to zvláštnym spôsobom môže-
me precítiť práve cez vianočné 
sviatky. Jeho láska k nám sa 
prejavila nie na úrovni slov, 
lebo slová často degradujú 
skutočnú lásku, nakoľko pravá 
láska nikdy nie je vyjadrená 
iba slovami. Naozajstná láska 
je vždy vyjadriteľná postojom 
a skutkami. Preto aj Boh svoj 
postoj voči nám vyjadril fak-
tom vtelenia: „Slovo telom sa 
stalo a prebývalo medzi nami.“ 
(Jn 1, 14). A tak aj ľudia v čase 
Vianoc sa snažia skonkretizo-
vať svoj vzťah k iným tým, že 
si dávajú darčeky. Ale aj táto 
forma prejavenej lásky môže 
byť klamom, ak si človek včas 
neuvedomí, že pravú lásku 
vytvára nielen dar, ale aj srd-
ce, slovo a všetko ostatné, čo 

vytvára našu osobnosť a čo 
vkladáme do rúk toho druhé-
ho, aby sme mu urobili radosť. 
Tak nás to učí aj betlehemské 
dieťa – je to Boh, ktorý vložil 
celé svoje pozemské bytie do 
rúk človeka, aby nám priniesol 
radostnú nádej. To je tá kon-
krétna forma svätej lásky, o 
ktorej hovoria Vianoce. To už 
nie sú iba slová, ani sľuby, ani 
formálny materiálny dar, ale je 
to naozaj láska pretvorená do 
reality sebadarovania Boha, 
lebo Boh je láska.

Jedno je však treba pripo-
menúť. Tým, že Boží Syn sa 
narodil na zemi, tým opustil 
„svoj vlastný svet“ radosti a 
večnej blaženosti. Aj človek, 
ktorý sa rozhodne byť láskou 
na zemi, bude musieť opustiť 
„svoj vlastný svet“ predstáv, 
svoje „ja“ a svoje sebectvo. 
Len tak sa stane slobodný pre 

lásku, ktorá sa vie rozdávať a 
nie iba rečniť.

Zdá sa, že je to neľahké. Ak 
to ale prináša toľko radosti 
ako sebadarovanie Boha pri 
jeho pozemskom narodení, po-
tom je to krásne. Je len treba 
nájsť odvahu pre takéto „dob-
rodružstvo“ svätej lásky. Boh 
nám k tomuto ponúka novú 
príležitosť, nové Vianoce.

Všetkým vám zo srdca pra-
jem, aby ste Božiu lásku i tú 
ozajstnú ľudskú pocítili zvlášť 
v nastávajúcich sviatkoch na-
rodenia Pána a odniesli si ju 
do celého svojho života v rodi-
nách, v školách, na pracovis-
kách a vo svete.

Štefan Wallner 
farár

Novodubnické deti si užili v 
sobotu 6. decembra zábav-
né popoludnie s rozpráv-
kou, s „morom“ cukrovej 
vaty, s čertmi, z ktorých tým 
najmenším vyhŕkla aj malá 
„strašidelná“ slzička  a sa-
mozrejme to najpodstatnej-
šie - stretnutie s Mikulá-
šom.

Rozprávku o Červenej čia- 
počke predviedlo divadlo 
Kolomaž z Trenčína. Tieňo-
vé divadielko, milá Červená 
čiapočka, trošku „hlúpy“ vlk, 
ktorému deti museli pomôcť 
nájsť cestu k babke Kláre, 
poľovník Karol, ktorý nevedel 
prejaviť svoje city, to všetko 

deti rozhodne pobavilo. Po 
divadielku už prišiel čas vy-
volať očakávaného Mikuláša. 
Ten sa prihovoril deťom a 
spoločne so svojimi pomoc-
níkmi - dvomi anjelskými 
slečnami rozdal darčeky 
všetkým dobrým deťom. A 
keďže všetky naše deti celý 
rok poslúchali (však rodičia), 
neostala ani jedna ruka bez 
perníčka i keksíka. Ďakuje-
me našim sponzorom - spo-
ločnosti Tesco i Swan, ktoré 
prispeli keksíkmi a cukrovou 
vatou a príjemne osladili deň 
našim deťom.

-maša-

Mikuláš, Mikuláš, bol som dobrý, čo mi dáš?
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Ak sú pre vás a vaše detí zimné večery naozaj dlhé a rozmýšľa-
te ako ich zaujať a príjemne stráviť tento adventný čas, máme 
pre vás návod, ako si vyrobiť efektných vianočných panáčikov. 

Na výrobu vianočných panáčikov potrebujeme sklený zaváranino-
vý pohár, vianočnú guľu (najlepšie nerozbitnú), zaujímavú farebnú 
stuhu, vianočné servítky, očká, kúsok látky na čiapku, bielu farbu 
(môže byť aj temperová), kuchynskú hubku, lepidlo, čiernu fi xku, 
ručičky z ozdobných drôtov a iné dekorácie podľa vlastnej fantázie. 

4) Potom panáčika dozdobíme vianočnými servítkami. Prile-
píme očká, ručičky z ozdobného drôtu, či šálik, aby mu nebolo 
zima. Fixkou nakreslíme vianočný úsmev a tu je výsledok. Fan-
tázie sa však medze nekladú a veľmi ľahko si môžete zmenou 
doplnkov vyrobiť napríklad anjelika, či snehuliaka, alebo posta-
vičky do Betlehema. Želáme pokojné a tvorivé zimné večery. 

-maša-

3) Do otvoru pohára prilepíme hlavu - vianočnú guľu (bielu, strie-
bornú, zlatú, akú máme). Z látky (dĺžka závisí od rozmeru použitej 
vianočnej gule) vyrobíme čiapku, okraje  látky zlepíme alebo zoši-
jeme a na vrchu previažeme tenkou stuhou. Na okraje môžeme 
prilepiť fi lc. Nakoniec čiapku prilepíme na hlavu.

2) Po uschnutí farby nalepíme farebnú stuhu na spodný okraj pohára. 

1) Najskôr si pomocou kuchynskej hubky nanesieme bielu farbu 
na zaváraninový pohár. Pohár necháme uschnúť, najlepšie celý 
deň. Ak sme veľmi nedočkaví, pomáhame si fúkaním.

Vyrábame vianočných 
panáčikov s CVČ

Materské centrum Ovečko-
vo opäť privítalo deti, ich 
rodičov i starých rodičov na 
vianočnom večierku v Kul-
túrnom dome v Kolačíne.

Viac ako 100 detí prišlo v 
očakávaní, že opäť po roku 
nájde cestu do Kolačína aj 
Mikuláš spolu s anjelom a 
obdarí ich sladkými dobro-
tami. Čakanie na Mikuláša 
pomohol deťom spríjemniť aj 
profesionálny kúzelník Peter 
Šesták, ktorý vyčaril počas 
svojho vystúpenia nielen ús-
mev na tvári deťom, ale spolu 
s nimi i samotného Mikuláša. 
Odvážne deti zaspievali a za-
recitovali Mikulášovi pesničky 
a básničky. Ten ich za to obda-
ril balíčkami plnými sladkos-
tí. Deti potom mohli súťažiť, 

ujo kúzelník im vymodeloval 
zvieratká z balónikov podľa 
ich želania a rodičia si mohli 
vychutnať tradičný vianočný 
punč či koláčiky, ktoré upiekli 
šikovné mamičky. Vďaka všet-
kým sponzorom, animátorom, 
mamičkám a pomocníkom 
sme spolu strávili príjemné 
popoludnie plné vianočných 
kolied, príjemných rozhovorov 
a detskej radosti. Tešíme sa 
na ďalšie spoločné stretnutie 
a zároveň vám všetkým praje-
me krásne a pokojné prežitie 
Vianoc v kruhu svojich blíz-
kych, aby tak, ako deťom žiari 
úsmev na tvári pri vianočnom 
stromčeku i vám zažiaril ús-
mev v srdci.

Vaše Ovečkovo

Vianočný večierok
v Kolačíne

Prišiel ku nám Mikuláš
V piatok 5. decembra za-

klopal na dvere v DC Dubá-
čik Mikuláš. A neprišiel sám. 
Zobral so sebou i anjela a 
nezbedného čertíka. Niektoré 
detičky ich privítali krikom a 
výskotom radosti, iné sa zase 
od strachu rozplakali. Plač 
hneď prešiel, keď začal Miku-
láš rozdávať detičkám balíčky. 
Na tváričkách detičiek sme 
mohli vidieť veľkú  radosť a 
prekvapenie. Niektoré mu za 
odmenu dali svoje cumlíky, 

aby ich odovzdal zase menším 
detičkám a nezbedný čertík 
deťom rozdával lízanky, aby sa 
ho nebáli. Po rozdaní balíčkov 
sa všetci pochytali za ruky a 
spolu s Mikulášom, čertom 
i anjelom si zatancovali. Na 
záver sa všetci s Mikulášom, 
čertom a anjelom ešte odfotili 
a Mikuláš odišiel rozdávať ba-
líčky iným deťom.

DC Dubáčik

Netrpezlivo očakávali jeho príchod

Sobota 6. decembra bola 
tajomne výnimočná, lebo v 
kalendári bol deň, ktorý má v 
detských srdciach svoje špe-
ciálne miesto. Netrpezlivo 
očakávali príchod Mikuláša a 
jeho družiny. Tak ako po iné 
roky, aj  združenie detí s men-
tálnym postihnutím pripravilo 
tradičné posedenie. Práve v 

mikulášsku sobotu sa po roku  
opäť zišli v slávnostne vyzdo-
benej sále Kultúrneho domu v 
Kolačíne. Deti kričali z plných 
hrdiel meno sv. Mikuláša, aby 
konečne prišiel. Trochu ich 
ponapínal a  chvíľku počkal za 
dverami, no nakoniec ho s veľ-
kým krikom privolali. To bolo 
ale radosti, keď prišiel medzi 

ne spolu s ufúľaným čertíkom. 
V očiach sa im roztancovali 
radostné iskričky a netrpez-
livo očakávali, kedy začne 
rozdávať balíčky. Mikuláša a 
všetkých prítomných privítala 
predsedníčka združenia Ga-
briela Heldáková. Osobitne 
pozdravila primátora Ing. Pet-
ra Marušinca a ďalších hostí. 

Skôr ako sa  sv. Mikuláš usadil 
na svoj  stolec  k vianočnému  
stromčeku, vyzval všetkých k 
modlitbe. Aj tentoraz ho prvé 
pozdravili deti zo Špeciálnej 
školy z Dubnice nad Váhom, 
ktoré predviedli rôzne scénky,  
tance i  koledy. Za program zo-
žali veľký potlesk,  ale pochva-
la im patrí aj za ich zručnosť, 
ktorú preukázali pri výrobe 
rôznych ozdôb a vianočných 
aranžmánov. Pozvaní si ich 
mali možnosť  kúpiť pri vstupe 
do sály a podporiť tak ďalšiu 
činnosť týchto detí.  Potom už 
nastala netrpezlivo očakávaná 
chvíľa, keď sv. Mikuláš začal 
rozdávať balíčky plné sladkých 
dobrôt. Aj tentoraz  ich  pre 
deti zakúpil SMER-SD z No-
vej Dubnice. Všetci boli milo 
prekvapení, keď sa dozvedeli, 
že sladkosti im venovalo aj 
kvetinárstvo U GURU z Dub-
nice nad Váhom. Deti mali z 
bohatej nádielky radosť a  Mi-
kuláš  pri pohľade  na ich roz-
žiarené oči spokojne pokyvo-
val hlavou.  Bola to odmena aj 
pre všetkých, ktorí sa na  orga-
nizovaní tohto mikulášskeho 
posedenia podieľali. Splnili tak 
deťom  jeden ich predvianočný 
sen.

Text a snímka: M. Babuková                

Ani najmenší sa nebáli. 

Stretnutie s Mikulášom.

Svätý Mikuláš odovzdal deťom požehnanie a balíčky so sladkosťami. 
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Pavol Cabala
so synom Matúškom 

Vianoce máme klasické, 
nezvykneme dodržiavať veľmi 
tradície. Ale Štedrú večeru 
začíname oplátkami, potom 
kapor a hurá pod stromček. 
So synom to budú už druhé 
Vianoce. Minulý rok bol ešte 
malinký, veľmi neobsedel. Už 
je to radosť len kvôli nemu. Pa-
mätám sa, ako dieťa som cho-
dil k starej mame a tam Štedrá 
večera začínala pupáčikmi a 
dodržiavala množstvo zvykov.  
Pripravovala veľa jedla a zvy-
čajne, kým sme sa dostali k 
hlavnému jedlu, už sme ani 
nevládali. Môj najkrajší via-
nočný darček bol, keď som do-
stal hokejku. S chalanmi sme 
hrávali hokej na klzisku a to 
ma vtedy veľmi potešilo. 

Novodubničanka Zuzana
s dcérou Sárkou 

Tak úplne klasicky - spoloč-
ná večera, darčeky a potom 
ideme k jednej babke, potom 
k druhej. Stíhame to všetko, 
lebo Štedrá večera začína u 
nás výrazne skôr alebo nie-
kedy sme hneď na Štedrej ve-
čeri u jednej babky a potom 
ideme k druhej. Večeru začí-
name oplátkou, potom máme 
kapustnicu, kapra a makové 
bobále. To sa upečú palice z 
kysnutého cesta, nakrájajú sa 
na kocky, dajú sa do maku, za-
lejú mliekom. Recept mám od 
maminej mamy, tento zvyk sa 
u nás traduje odjakživa. Dcéra 
ešte veľmi nerozumie Viano- 
ciam, ale keď sa jej spýtam, čo 
jej donesie Ježiško, tak povie: 
„Párky.“

Viliam Bagin
s vnúčikom Vladkom 

Tradičné Vianoce? Nuž 
kapor, hríbová kapustnica a 
stromček. Žena napečie zá-
kusky. Za mladi sme zvykli dá-
vať železnú reťaz okolo stola, 
to aby bola rodina súdržná. Na 
stôl sme dávali veci z úrody: 
orechy, zrno, jablká, kukuricu, 
cesnak, aby bolo všetkého do-
statok. Vianoce sme začínali 
oplátkou, potom  boli pupáčiky 
- rožky namočené v mlieku a 
v maku, polievka, kapor. Ten-
to rok budem Vianoce tráviť s 
manželkou, prídu synovia so 
ženami aj vnúčik.

Novodubničanka Eva
s kamarátkou

Varím, upratané máme. 
Začíname oplátkou, potom 
máme kapustnicu, fazuľu, ša-
lát, rybu. Na darčeky sme sa 
vždy tešili a rozprávky boli 
iba na Vianoce, na tie sme sa 
tešili, teraz sú celý rok. A hlav-
ne sneh bol.   Vianoce budem 
tráviť s dcérami. Keď som bola 
dieťa, robili sme bobále aj kru-
pičnú kašu. A pamätám si, že 
ako šiestačka som dostala ko-
nečne vytúžené korčule, lebo 
dovtedy som mala iba „kvinťá-
ky.“ To boli najkrajšie Vianoce.

Jana Bečková
so synom Samkom

Začíname pečením koláči-
kov. Na Vianoce sme strieda-
vo tu v Novej Dubnici alebo u 
rodičov. Začíname oplátkou, 
potom orechy, med, jabĺčka 
si dáme, potom pokračujeme 
kapustnicou, šalát s kaprom. 
Snažím sa to, čo si pamätám 
z detstva, prenášať aj teraz do 
našich domácich zvykov. Pe-
čieme medovníky, medvedie 
labky, žĺtkové rezy, vanilkové 
rožky. Opatrujeme aj vianočné 
ozdoby po rodičoch.

Miladka Kulichová

Ja už som teraz sama, cho-
dím len k dcére. Mávali sme 
kapustnicu, kapra, oplátky a 
pupáčiky. Dcéra robieva teraz 
aj šutelicu - kapustu s fazu-
ľou. Moja mamina robievala 
pupáčky, hríbovú kapustnicu. 
Dodržiavali sme pôst, ale zlaté 
prasiatko som nikdy nevidela. 
´

Najkrajšie sviatky v roku sa blížia, deti už vyberajú sladkosti z adventného kalendára a my „veľkí“ chceme spomaliť a vrátiť sa opäť do detstva. Popýtali 
sme sa, ako sa chystáte na Vianoce a aké tradície a zvyky panujú vo vašich  domácnostiach.

CVČ - Mikulášska
miniplayback show

Mikuláš na návšteve
u stolných tenistov

Centrum voľného času opäť 
usporiadalo úspešnú akciu s 
týmto názvom. V nedeľu 7. 12. 
2014 sa na pódiu v kine Pano-
rex predstavilo 14 detí, ktoré 
imitovali svojich obľúbených 
spevákov. Podporiť ich prišli 
nielen rodičia a kamaráti z 
Novej Dubnice, ale aj ľudia z 
okolitých miest. Aj tento rok 
zavítal medzi nás Mikuláš, 
čert a anjel. Neprišli s prázd-
nymi rukami, ale obdarovali 
účinkujúcich peknými cenami 
a rozdali tombolové balíčky 
poslušným deťom. Účinkujúci 

si zvolili svojho obľúbeného 
interpreta, pieseň a nacvičili 
celé vystúpenie. Diváci v kine 
mohli vidieť aj takéto „svetové 
hviezdy“: skupinu Girls (Va-
nesska, Alexandra, Peťka), Ri-
hannu (Vlaďka), Taylor Swift 
(Emka, Liana), známy hit 
Y.M.C.A (Vaneska, Vlaďka, Si-
monka, Klaudia), Daru Rolins 
(Timea), Pharella (Filipko) 
ako aj hit Bang Bang (Radka, 
Paťka, Evka). Odmenou im 
bol potlesk správne naladené-
ho publika. Medzi súťažnými 
číslami sa nám predviedli aj 

šikovné deti z tanečných krúž-
kov, ktoré sú v centre voľného 
času. Tieto deti zabezpečili 
celý program podujatia. Divá-
ci mohli vidieť choreografi e v 
podaní Mini Dance, Slnečníc, 
Dance aerobicu a Star Dance. 
Na záver by sme chceli poďa-
kovať účinkujúcim deťom a ich 
rodičom, ZUŠ za ozvučenie a 
všetkým, ktorí si našli v nedeľu 
cestu na túto akciu. Všetkým 
želáme krásne a štedré Viano-
ce a šťastný  celý rok 2015.

centrum voľného času

Mestský klub stolného teni-
su Nová Dubnica usporiadal 
dňa 3. decembra v spolupráci 
s mestom Nová Dubnica mi-
kulášsky večierok pre „ping-
pongové nádeje“ celuloidovej 
loptičky. Večierka sa zúčastnili 
deti od dvoch do 15 rokov, ktoré  
si vyskúšali okrem klasického 
stolnotenisového zápasu aj za-
ujímavé stolnotenisové koloto-
če, ako aj vyraďovací turnaj v 
presnosti úderov s pingpongo-
vou raketou a loptičkou. Potom 
prišiel Mikuláš s čertom a spo-
lu deti vyskúšali, čo sa všetko 

naučili na tréningoch stolného 
tenisu a za odmenu každého 
obdarovali sladkým darčekom. 
Tento večierok – turnaj bol za-
meraný hlavne pre deti, ktoré 
už aktívne hrajú stolný tenis a  
medzi nimi boli aj starší žiaci 
MKST. Títo žiaci si vybojovali 
v tomto ročníku v súťaži druž-
stiev v  prvej lige postup  na 
majstrovstvá Slovenska. 

Zároveň by som chcel vyu-
žiť túto príležitosť a na konci 
tohto roku úprimne poďakovať  
všetkým športovcom, funkcio-
nárom a priaznivcom stolného 

tenisu za obetavú prácu v pro-
spech nášho klubu a taktiež 
ďakujem aj mestu Nová Dub-
nica a hlavne primátorovi Ing. 
Petrovi Marušincovi za nezišt-
nú pomoc pri realizácií našich 
úspechov. Želám a prajem vám 
všetkým požehnané a príjemné 
prežitie vianočných sviatkov, 
nech ticho Vianoc vás všet-
kých naplní pravým pokojom,             
radosťou, láskou, zdravím a 
božím požehnaním po celý rok.

Ing. Jozef Šamaj
Predseda MKST

Účastníci turnaja s Mikulášom.

 Tanečníčky z Mini Dance. 

Vianočná anketa
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Advent – Príbeh
o štyroch sviečkach

Na adventnom venci horeli 
štyri sviečky tak tichučko, že 
bolo počuť, keď sa začali roz-
právať. Prvá sviečka vzdychla 
a povedala: “Volám sa MIER. 
Moje svetlo síce svieti, ale ľudia 
žiaden mier nedodržujú.” Jej 
svetielko bolo čím ďalej slabšie, 
až nakoniec celkom zhaslo.

Svetlo druhej sviečky zabli-
kalo a sviečka povedala: “Vo-
lám sa VIERA. Som zbytočná, 
pretože ľudstvo nechce o Bohu 
nič vedieť. Nemá teda význam, 
aby som horela.” Miestnosťou 
zavial prievan a druhá sviečka 
zhasla.

Ticho a smutno sa o slovo 
prihlásila tretia sviečka. “Vo-
lám sa LÁSKA. Už nemám 
dosť sily, aby som ďalej horela. 
Ľudia ma odložili nabok. Vidia 
len sami seba a nikoho iného, 
koho by mali mať radi.” A s po-
sledným záchvevom zhaslo i 
toto svetlo…

Vtom vošlo do miestnosti 
dieťa, pozrelo sa na sviečky a 
povedalo: “Vy predsa musíte 

horieť  a nie byť zhasnuté!” A 
takmer sa pustilo do plaču.

Vtom sa dostala ku slovu 
i štvrtá sviečka a povedala: 
“Neboj, sa, pokiaľ ja horím, mô-
žeme znovu zapáliť i ostatné 
sviečky. Volám sa NÁDEJ.” 

Dieťa od tejto sviečky zapá-
lilo zápalku a rozsvietilo znovu 
ostatné sviečky. Plameň nádeje 
by nikdy nemal v našom živote 
vyhasnúť. A každý z nás by mal 
neustále udržiavať plamene 
mieru, viery, lásky a nádeje. 

V nových fi alových farbách 
sa postupne rozsvietili svieč-
ky i na adventnom venci pred 
kostolom v Kolačíne. Zásluhu 
na tom má predovšetkým ro-
dina Balážová a Tlapáková. 
O výzdobu sa postarali Katka 
Tlapáková, Veronika Patková a 
Ľuboš Baláž. Urobili tak radosť 
všetkým obyvateľom Kolačína.

Ďakujeme a prajeme krásne 
a požehnané vianočné sviatky 
všetkým ľuďom dobrej vôle.
                                                                                            
-sk-

Tradičné mikulášske posedenie 

V jedálni zariadenia pre 
seniorov vládla vo štvrtok 
4. decembra slávnostná 
nálada. Vyzdobený vianoč-
ný stromček a slávnostne 
prestreté stoly svedčili o tom, 
že opäť nastal predvianoč-
ný čas, kedy sa pravidelne 

stretávajú na mikulášskom 
posedení. Bolo vidno, že nie- 
len deti, ale aj starkí sa tešia 
na príchod Mikuláša a jeho 
družinu a že  má pre nich 
neopakovateľné čaro, lebo v 
nich vyvoláva spomienky na 
mladosť. 

Riaditeľka  zariadenia Ing. 
Mgr. M. Urbanová v úvode pri-
vítala primátora mesta Ing. P. 
Marušinca, vedúcu oddelenia 
sociálnych vecí a opatrova-
teľskej služby Mgr. Z. Vanko-
vú,  poslankyne MsZ a členky 
sociálnej komisie MUDr. M. 
Augustínovú a M. Babukovú  a 
ďalšie členky tejto komisie  J. 
Balážovú a PhDr. Ing. D. Janí-
kovú. Osobitne privítala  vdp. 
J. Sliepku a všetkých obyva-
teľov zariadenia. Pravú via-
nočnú atmosféru navodili deti 
z MŠ pri ZŠ na Ulici J. Kráľa, 
ktoré sa predstavili s pásmom 
pesničiek, básničiek a tanca. 
Osobne odovzdali starkým 
vlastnoručne vyrobený dar-
ček  s vianočným vinšom, v 
ktorom im zaželali: „Šťastné a 
veselé vianočné dníčky, nech 
sa im vyplnia najkrajšie sníč-
ky.“ K príjemnej  pohode pris-
peli aj deti z folklórneho súbo-
ru DUBINKA z  CVČ.  Šťastné 
a príjemné vianočné sviatky a 

všetko dobré v nastávajúcom 

roku zaželal  obyvateľom  za-

riadenia pre seniorov aj pri-

mátor Ing. P. Marušinec. Slo-

vo odovzdal vdp. J. Sliepkovi, 

ktorý sa pristavil pri histórii 

sviatku Sv. Mikuláša a uvie-

dol, aké zvyky sa k nemu via-

zali v minulosti a ktoré z nich 

sa zachovali až po súčasnosť. 

Zaželal všetkým veľa zdravia, 

pokojné a požehnané Vianoce.

Potom už prišiel medzi se-

niorov Mikuláš v sprievode 

čerta, anjela i popolušky. 

Okrem dobrej nálady im odov- 

zdali balíčky plné sladkostí. 

Po občerstvení si mali mož-

nosť zanôtiť vianočné i ľudové 

melódie za zvukov  harmoniky 

učiteľa  ZUŠ  J. Belinu.

 

Text a snímka: M. Babuková

Mikuláš v škole

Aj tento rok sa v Základnej 
škole na Ulici Janka Kráľa  
zastavil Mikuláš. Keďže počas 
roka boli deti dobré aj zlé, na 
pomoc si zobral čertov i anje-
lov. A tí veru nešetrili nikoho. 
Jedni odmeňovali kreslenými 
srdiečkami na líce, druhí zas 
čiernou sadzou. A keď žiaci 

Mikulášovi zaspievali, boli od-
menení sladkosťou. Poslúchali 
i pedagogickí a nepedagogickí 
zamestnanci, pretože odmena 
sa ušla aj im. Bol to veselý a 
hlučný deň a o rok sa na Miku-
láša tešíme opäť.

PaedDr. Mária Galovičová

Adventný veniec v Kolačíne.

O mikulášskych tradíciách zaujímavo hovoril  vdp. J. Sliepka.

Poslúchali i neposlúchali ...
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Boli sme na jarmoku vo Valašských Klobúkoch
Úžasná atmosféra  valaš-

ského jarmoku čakala na 
účastníkov zájazdu, ktorý 
zorganizovalo oddelenie 
kultúry a športu MsÚ v so-
botu 6. decembra. 

Mikulášsky sprievod, 
čerti, čertice, anjeli, folk-
lórne súbory, cimbálovky, 
dychovky,  tradičné kroje 
miestnych obyvateľov, ko-
váči, kolári, drotári, sklári, 
pernikári a samozrejme 
najväčšie pochúťky jar-

moku – valašská kyselica, 
pravá zabíjačka, zemiakové 
placky, klobásy, slivovica, 
medovina, čerstvo upečené 
koláčiky a frgále – to všetko 
ponúkal jarmok, ktorý pri-
lákal takmer dvadsať tisíc 
ľudí z Moravy aj zo Sloven-
ska. 

Zájazd sme zakončili   
návštevou Československé-
ho  betlehema v Hornom 
Lidči. Betlehem obsahuje 
okolo sto budov a 220 po-

stavičiek, z ktorých 65 sa 
hýbe. Okrem moravských 
pamiatok tu našlo miesto 
aj 20 slovenských uniká-
tov ako Trenčiansky hrad, 
Bojnický zámok, kláštor v 
Skalke nad Váhom či rodný 
dom Ľudovíta Štúra. Krásu 
betlehema  umocnila  hud-
ba Jiřího Pavlicu a súboru 
Hradišťan.
 
-ek-

Retro Vianoce v Historickej izbe
1. decembra 2014 – 2. januára 2015
Historická izba (bývalá sobášna miestnosť pri mestskej knižnici – Mierové námestie 29/30)  

Väčšina domácností v Novej Dubnici  na Vianoce voňala napečenými sladkosťami, jedličkou, bo-
rovicou, smrekom. Stromčeky bývali živé, pretože prvé umelé stromčeky sa začali objavovať až v 
80-tych rokoch.  Zdobili  sa jednoducho. Z bežne dostupných materiálov- jabĺčka, orechy, drevené 
i papierové ozdoby, perník, medovníčky. Postupne s rozširovaným zvyku ozdobovať stromček pri-
búdali nové motívy a hlavne materiály. Sklené vianočné ozdoby nie sú súčasťou našich Vianoc tak 
dlho, ako by sa mohlo zdať. Najskôr sa vyrábali jednofarebné sklené gule. Pretože si táto ligotavá 
drobnosť získala na trhu veľkú obľubu, začalo sa krátko po jej uvedení experimentovať s farbami aj 
vzormi. Retro Vianoce sú nostalgickou spomienkou na krásne vianočné ozdoby a dekorácie.
 

Živý Betlehem
17. – 24. decembra  od 14. h – 17. h
Mierové námestie 

Betlehemská maštaľka s živými ovečkami, vianočným stromčekom a tým pravým čarom blížiacich 
sa sviatkov. Organizátor: odd. kultúry 

Vianočné trhy, vianočné spievanie pri stromčeku 
17. decembra od 10. h – 17. h
Mierové námestie

Zameňte bláznivú nákupnú horúčku za radostnú atmosféru Vianoc. Rozžiarené námestie so 
stromčekom, živý Betlehem, originálne výrobky remeselníkov, typické vianočné produkty a drobné 
radosti, práce žiakov našich škôl, občerstvenie  na zahriatie,  vianočné skladby v podaní hudobnej 
skupiny Krškoband. Organizuje: odd. kultúry 

Vianočný koncert Dychového orchestra a mažoretiek 
21. decembra o 16. h 
kino Panorex

Bez tohto zážitku si príchod Vianoc nevie predstaviť takmer nikto z kultúrnej obce Novej Dubnice. Sláv-
nostné vystúpenie orchestra, všetky kategórie mažoretiek a dojímavá atmosféra aj vďaka záverečným 
koledám a prskavkám. Organizuje: Dychový orchester a mažoretky v spolupráci s odd. kultúry 

Vianočná kapustnica 
24. decembra od 12. h -14. h 
Mierové námestie

Tradičné vianočné stretnutie ľudí dobrej vôle. Kapustnica pre každého, skauti s Betlehemským 
svetlom, skupina Boží šramot s dojímavými koledami a prvé želania radostných sviatkov. Veríme, 
že pri tónoch obľúbených kolied zažijete pravú atmosféru lásky, radosti a pokoja. 
Organizuje: odd. kultúry a športu, Boží šramot

Štefanské stretnutie na Grófovci 
26. decembra od 10. h – 13. h

Zraz o 9.30 h pred kultúrnym domom Kolačín alebo o 11. h priamo na Grófovci 
Príjemné vianočné stretnutie turistov pri varenom vínku. 
Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

Koncert Miešaného speváckeho zboru Nová Dubnica
28. decembra o 15. h
Kostol sv. Jozefa, robotníka

Organizuje: Miešaný spevácky zbor, odd. kultúry 

Silvester 
31. decembra od 22.30 h – 2. h
Mierové námestie 

Vítanie nového roka v skvelej nálade vďaka hudobnej skupine Gladiator Revival a DJ.                                                                                                                           
Organizuje: odd. kultúry 

Trojkráľový výstup na Markovicu
3. januára

Stretneme sa pred kultúrnym domom Kolačín  o 9.30 h alebo pri kríži na Markovici o 11. h
Organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín

ZAHOĎ STAROSTI - Boží šramot & The Gospel Family
6.,9.,10. a 11. januára o 19. h
kino Panorex 

Vyhraďte si už teraz čas na neopakovateľné koncerty domácich hudobných telies pod vedením 
Juraja Horta. Kultúrny rok 2015 bude opäť začínať jedným z najobľúbenejších a najnavštevovanej-
ších podujatí celého roka. VSTUPENKY v predpredaji v cene 3 eurá (odd. kultúry MsÚ) od 1.- 19. 
decembra  2014 a od 5. januára 2015.

Novodubnické Vianoce 2014Novodubnické Vianoce 2014
VIANOČNÝ ŠPECIÁL
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Hostili sme detských hercovStretnutie na Inovci

Kto sa bojí, do školy nech nejde!

Turistické pozvánky

Teda, aby sme to spresnili, 
toto platilo v Základnej ško-
le na Ulici Janka Kráľa iba 
dva piatky v novembri, ale 
až po vyučovaní. 

Tvoriví a obetaví pedagógo-
via totiž pre žiakov pripravili 
„Strašiškolu“. V piatok  7. no-
vembra pre žiakov 3. až 5.roč-
níka a v piatok 21. novembra 
pre žiakov 6. až 9. ročníka. 
Tesne pred 18-tou hodinou sa 
otvorili brány školy a budova 
sa naplnila deťmi prezleče-
nými za rôzne strašidelné 
bytosti tešiace sa na zážitky, 
ktoré ich tu čakali. Pedagó-

govia, samozrejme takisto v 
strašidelných kostýmoch, pre 
nich pripravili množstvo úloh, 
v ktorých museli dokázať svoju 
šikovnosť a odvahu. Nemohla 
chýbať straši-diskotéka, ktorá 
všetkých unavila, a preto sa 
všetci pobrali do „spacákov“, 
aby mohli stráviť tajomnú noc 
v priestoroch doteraz využí-
vaných len na výchovno-vzde-
lávaciu činnosť. Ráno odchá- 
dzali deti domov s množstvom 
krásnych zážitkov a pedagógo-
via s pocitom dobre vykonanej 
práce.

 
Mgr. Martin Staňo

Klub slovenských turistov 
Kolačín pozýva všetkých mi-
lovníkov turistiky na Štefan-
ské stretnutie turistov, ktoré 
sa bude konať v piatok 26. 12. 
2014, tentokrát  na Grófovci. 
Zraz účastníkov je o 9.30 hod. 
pred Kultúrnym domom Kola-
čín alebo priamo na Grófovci 
o 11. hod. Zimné stretnutie 

na Markovici sa bude konať v 
sobotu 3. 1. 2015. Zraz účastní-
kov je pred Kultúrnym domom 
Kolačín o 9.30 hod. alebo o 11. 
hod. pri kríži na Markovici. 
KST Kolačín sa teší na stret-
nutie s vami.

-sk-

Základná umelecká škola 
Štefana Baláža v Novej Dub-
nici hostila detských divadel-
níkov z Považia.  V polovici 
novembra spoločne deti z 
domáceho detského divadel-
ného súboru Bebčina priví-
tali deti zo súboru Ochotní-
ček z Púchova a zo súboru 
Imro z Považskej Bystrice na 
dvojdňovej tvorivej pohybo-
vej dielni.  Deti sa prakticky 
oboznámili s neverbálny-
mi hereckými technikami s 
dôrazom na scénický pohyb 

a jeho využitie v divadelnej 
inscenácii.  Počas dielne si 
„decká“ našli kamarátov z 
iných súborov a užili si di-
vadelnú „nocovačku“. Diva-
delnú dielňu viedla odborná 
lektorka Soňa Capková – pe-
dagogička Akadémie múzic-
kých umení v Banskej Bys-
trici. 
 
Mgr. Miriam Martináková 
učiteľka literárno – dramatic-
kého odboru

V sobotu 22. novembra sa 
konalo Stretnutie turistov 
Trenčianskeho kraja na Inov-
ci. I tento rok bolo spojené s 
vyhodnotením a oceňovaním 
najlepších turistov z jednot-
livých odborov KST v našom 
kraji. Za KST Kolačín si oce-
nenie odniesli najaktívnejší 

turisti - Ľubomír Bielik  a Jan-
ka Kotúčová, majsterka Slo-
venska v pretekoch turistickej 
zdatnosti. Obom srdečne bla-
hoželáme a tešíme sa nadchá-
dzajúcu turistickú sezónu.

-sk-

V týchto dňoch sa naša cvičenka jogy Otília Krajčovičová  
dožíva krásneho životného jubilea. Je z nás najstaršia, najši-
kovnejšia a najctižiadostivejšia. K jej 80-tym narodeninám jej 
prajeme hlavne pevné zdravie, spokojnosť a stály úsmev na 
tvári. Nech sa medzi nami  dobre cíti a ešte dlho s radosťou 
cvičí.

cvičiteľka Alena Martišová a cvičenky jogy

Žena s viacnásobným NAJ

Jojo Moyesová:
Predtým ako som ťa poznala
Will má skvelú prácu, priateľku, 
skvelý život. Ale autonehoda ho 
pripúta na vozík. Jeho matka 
mu najme opatrovateľku. Za-
trpknutý Will jej strpčuje život, 
ale Lou sa nevzdáva. A ani je-
den z nich nevie, že jeden dru-
hého navždy zmenia.

Ivan Bulík:
Afrika navždy
Štvrtá autorova publikácia 
popisuje zážitky a poznanie z 
ciest po Afrike. Podrobne ma-
puje Čierny kontinent a hľadá 
neprístupné, málo civilizované 
prírodné kmene, ich pradávne 
tradície a zvyky.

Elizabeth Hoytová:
Leopardí princ
Lady Georgina potrebuje 
spoľahlivého správcu na svoje 
panstvo. Stačí jediný pohľad a 
pochopí, že nemá do činenia len 
so sluhom, ale i s príťažlivým 
mužom. Ich láske stojí v ceste 
veľa prekážok.

Antti Tuomainen:
Temný ako moja duša
V detstve mu niekto zabil mat-
ku a preto vzal spravodlivosť 
do vlastných rúk. Všetky stopy 
vedú k milionárovi Henrikovi, a 
tak sa u neho zamestná ako do-
movník. Udalosti sa nečakane 
zvrtnú a situácia sa mu rýchlo 
vymkne spod kontroly.

Natalie Liu:
Stretneme sa na svadbe
Skutočný príbeh Slovenky, kto-
rá povedala áno mužovi z Indie. 
Nazriete do života obyčajných 
indických rodín, do vzťahov me-
dzi manželmi. Príbeh je svedec-
tvom lásky plnej rozdielov, 
vrcholov a pádov.

Michal Čierny:
Prípad Agonista
Autor má priame skúsenos-
ti s kriminálnym prostredím. 
Približuje prácu bratislavských 
detektívov a policajtov, krimi-
nálnu scénu v hlavnom meste 
od jej počiatkov. Poukazuje na 
bezvýchodiskovosť tých, ktorí 
prepadli bielemu prášku.

Predstavujeme nové knihy v mestskej knižnici

Šachový turnaj Open Memoriál Oldřicha Kycla
Dňa 9. novembra sa konal 

v Novej Dubnici šachový tur-
naj Open Memoriál Oldřicha 
Kycla 2x15 min. Tento turnaj 
bol venovaný pamiatke Oldři-
cha Kycla, bol to Moravák ale 
dlhoročné srdce šachového 
klubu Spartak ZŤS Dubnica 
nad Váhom. Bol nielen hrá-
čom do neskorého veku 80 ro-
kov, ale aj dlhoročným pred-
sedom klubu a extraligovým 
rozhodcom. Jeho pamiatku 
si nakoniec uctilo 43 hráčov 
vo veku od 4 rokov až po hrá-
čov nad 60 rokov. A hneď sa 
nám podarila medzinárodná 
účasť, keď sa zúčastnil Raja 

Ani z Indie. Verím, že ten-
to turnaj vyplní medzeru v 
našom šachovom kalendári 
a vytesní medzeru medzi  
krásnymi turnajmi v Považ-
skom Podhradí a Pieštanoch. 
Ďakujem hráčom za účasť 
a tímu, ktorý mi pomohol s 
turnajom, riaditeľke CVČ Du-
binka Lenke Ibolyovej a mes-
tu Nová Dubnica za krásnu 
hraciu miestnosť v kultúrnej 
besede. 

Daniel Duda 
organizátor turnaja

Vznikli nové kamarátstva.

Strašidelné kostýmy. 

Ocenení turisti.

Účastníci turnaja. 



Narodili sa:
Adam Pellegrini, Oliver Šimovič, Vivien Bobí-
ková, Tamara Galbavá, Soňa Šobáňová, Lukas 
Jánošík, Agáta Frištáková, Emma Kopecká, 
Ažbeta Liliana Husáriková, Mathias Pieron 

Na spoločnej ceste životom:
Lukáš Beňuška - Veronika Mazáňová

Smútime:
Pavol Fulec, Štefánia Calpašová, Elena Masá-
rová, Anna Niemašíková, Anna Beňušková, Pe-
ter Ronec, Miroslav Donoval 

Opäť úradoval alkohol

Dňa 4. novembra vo 
večerných hodinách na 
základe telefonického 
oznámenia zasahova-
la hliadka MsP na ulici 
SNP. Miestny občan Š.A. 
sa po skonzumovaní väč-
šieho množstva alkoholu 
v jednom z miestnych 
podnikov rozhodol, že na 
dnes už má dosť a treba 
ísť domov. Po nadýchaní 
sa čerstvého vzduchu a 
zmeny polohy zo sedia-
cej do stojacej sa telo 
menovaného nedokázalo 
vyrovnať a vzbúrilo sa. 
Telo si vybralo poslednú 
variantu a uložilo sa do le-
žiacej polohy na zem. Zo 
zeme mu nedokázal po-
môcť vstať ani jeho kama-
rát, s ktorým popíjal alko-
hol a chcel ho odprevadiť 
domov. Privolaná hliadka 
menovaného naložila do 
služobného vozidla a za-
viezla na adresu trvalého 
pobytu. Na adrese si ho 
prevzala jeho manželka, 
ktorej slová boli pravde-
podobne väčším trestom 
ako bloková pokuta, ktorú 
za porušenie priestupko-
vého zákona musel za-
platiť.

Nedovolené vypušťanie 
žumpy

Dňa 20. novembra v 
popoludňajších hodinách 
prijala hliadka MsP tele-
fonické oznámenie od ne-
známej osoby, že v mest-
skej časti Kolačín niekto 
vypúšťa žumpu do poľa. 
Nasledoval okamžitý vý-
jazd na miesto. Z poľa 
bolo cítiť silný zápach 
pripomínajúci močovku. 
Na mieste bola okamžite 
vykonaná kontrola a bolo 
zistené, že zo záhrady 
domu na Ulici slobody 
vytekala močovka. Ma-
jiteľ pozemku CH.M. sa 
k vypúšťaniu žumpy do 
poľa priznal a okamžite 
vypúšťanie žumpy zasta-

vil. Za porušenie VZN 
mesta sme menovaného 
doriešili v rámci priestup-
kového zákona.

Dvaja kohúti na jednom 
dvore

Dňa 21. novembra v 
podvečerných hodinách 
na základe telefonického 
oznámenia stálej služby 
OO PZ SR Dubnica nad 
Váhom zasahovala hliad-
ka MsP v jednej zo záhrad 
v mestskej časti Kolačín. 
Tam sa dvaja miestni 
bezdomovci F.M. a M.J. 
bývajúci v jednej záhrad-
nej chatke po predchá- 
dzajúcej slovnej potýčke 
pustili do vybavovania 
účtov pomocou fyzickej 
sily. M.J. vytiahol nož a pi-
chol F.M. do oblasti krku. 
Ich spor ukončila zasa-
hujúca hliadka MsP, ktorá 
F.M. zabezbečila prvotné 
lekárske ošetrenie a pri-
volala RZP. Útočníka M.J. 
sme zadržali až do prí-
chodu hliadky OO PZ SR, 
ktorá si celú vec prevzala 
do riešenia, nakoľko bolo 
podozrenie z trestného 
činu ublíženia na zdraví.

Hlasná hudba v byte

Dňa 28. novembra v 
nočných hodinách na zá-
klade oznámenia obyva-
teľov domu č. 19 v Sadoch 
Cyrila a Metoda zasaho-
vala hliadka MsP v byte 
31 vo vchode č. 6. Obyva-
telia sa sťažovali na hlas-
nú hudbu vychádzajúcu z 
uvedeného bytu. Majiteľ-
ka bytu N.P. sa rozhodla 
svojej návšteve spríjem-
niť pobyt u neho v byte 
púšťaním hlasnej huby. 
Menovaný po dohovore 
hliadky hudbu v byte stí-
šil a za rušenie nočného 
kludu je riešený v rámci 
priestupkového zákona.

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Spomienky a poďakovania

Spomienky a poďakovaniaSpoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

Kancelária: Topoľová ul. 781/5 (adm. budova TEKOS-u)
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

11OZNAMYwww.novadubnica.sk

Aurélia Meszárošová
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 5. novembra na poslednej ceste odpreva-
dili našu milovanú mamičku a babičku Auréliu 
Meszárošovú. Ďakujú dcéry s rodinami a ostat-
ná rodina. 

Vladimír Ševc
Dňa 11. decembra uplynulo päť rokov, odkedy 
nás opustil náš milovaný manžel, otec, dedko a 
pradedko Vladimír Ševc. S láskou a úctou spo-
mína manželka, dcéra, synovia s rodinami a 
ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 

Anna a Jozef Krškovci
Kto stratil lásku rodičov, ten často na ňu v bôli 
spomína, veď bola to láska najdrahšia, ktorú 
mali len naši rodičia. Dňa 28. decembra si pripo-
menieme rok, čo nás tíško opustila naša drahá 
mama Anna Kršková a 20. novembra uplynulo 
dvanásť rokov, čo nás opustil otec Jozef Krška. S 
láskou a úctou v srdci spomínajú dcéra, syn, zať, 
vnúčence, pravnúčence a ostatná rodina.

Anna a František Vlasákovci
V týchto dňoch uplynulo 20 rokov, odkedy nás 
opustila naša mama a babka Anna Vlasáková 
a 15 rokov, kedy nás opustil  náš otec a dedko 
František Vlasák. Váš obraz v našich srdciach 
leží, spomienka na vás ku vám letí. Veľmi nám 
stále chýbate- vaše dcéry, vnuci a vnučky. 

Božena a Jaroslav Šútorovci
Dňa 20. novembra uplynuli štyri roky, odke-
dy nás navždy opustila matka a babka Božena 
Šútorová a dňa 21. septembra sme si pripome-
nuli nedožité 85. narodeniny otca a dedka Jaro-
slava Šútoru. S láskou a úctou spomínajú dcéry 
s rodinami. 

Pavla a Jozef Klinkoví
Dňa 1. decembra uplynul jeden rok a 30. decem-
bra 15 rokov, čo nás navždy opustili naši drahí 
rodičia Jozef Klinka a Pavla Klinková. Kto ste 
ich poznali, venujte im tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomína dcéra a syn s rodinami. 

Pavel Filko
Dňa 3. novembra uplynulo sedem rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný otec, svokor, 
dedko a priateľ Pavel Filko. Kto ste ho poznali, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S lás-
kou a úctou spomína celá rodina. 

Fridrich Mešťánek
Dňa 5. januára uplynie 15 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný otec, manžel a dedko 
Fridrich Mešťánek. Kto ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a 
úctou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami. 

Edita Hricková 
Dňa 22. decembra uplynie rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, babička a ses- 
tra Edita Hricková. Kto ste ju poznali, venujte jej 
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spo-
mínajú dcéry, syn a celá rodina. 

Žofi a Liptáková 
Dňa 5. decembra uplynuli tri roky, odkedy nás na-
vždy opustila manželka a matka Žofi a Liptáková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. S láskou a úctou spomína manžel, sy-
novia Vladimír a Milan a dcéra Ľubica. 

Ľubomír Čanaky
Dňa 11. januára uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otecko  Ľubomír Čana-
ky. S láskou spomína manželka  s deťmi a ostat-
ná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
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POLÍCIA NOVÁ DUBNICA

Výpožičný čas mestskej knižnice od 23. 12. 2014 do 5. 1. 2015:

Utorok  23. 12. 2014    Zatvorené
Pondelok   29. 12. 2014 9. h – 15. h
Utorok       30. 12. 2014    9. h– 15. h
Streda       31. 12. 2014    Zatvorené
Piatok        2. 1. 2015  Zatvorené
Pondelok     5. 1. 2015     9. h – 15. h

Prestávka na obed 11.45 h – 12.15 h.

Otváracie hodiny knižnice
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Pohyb by mal byť súčasťou
každodenného života našich detí

Predstavujeme nové 
športové talenty

Futbalový turnaj Mikulášsky turnaj 
prípraviek

Futbaloví prípravkári roč-
ník 2006 sa dňa 8.11.2014 
zúčastnili halového turnaja 
v Korni. Mali sme zdatných 
súperov: Frýdek Místek, 
Nový Jičín, Vsetín, Púchov, 
Pohronie, Kozlovice, Slovania 
a FA Moravany.

Bol to dosť náročný turnaj 
s množstvom zápasov. Chlap-
com sa skvele darilo a obsadi-

li sme tretie miesto a pri tro-
che šťastia sme mohli skončiť 
ešte lepšie. Ale na futbalovú 
akadémiu Moravany R. Han-
ku sme nemali, dvakrát nás 
porazili a turnaj vyhrali. Na-
šim chlapcom gratulujeme.

Milan Úradník
tréner

MFK Nová Dubnica v spo-
lupráci s primátorom zorgani-
zovali už IX. ročník Medziná-
rodného futbalového turnaja 
prípraviek o pohár primátora 
mesta Nová Dubnica.

Tento turnaj sa uskutočnil 
v sobotu 06.12.2014 v mestskej 
hale v Novej Dubnici.
Turnaja sa zúčastnilo 10 muž-
stiev, ktoré boli rozdelené do 
dvoch skupín. 

Celý turnaj vyhralo muž-
stvo AS Trenčín. Naši chlapci 
skončili na siedmom mieste, v 
súboji s Lučencom sme vyhra-
li 1:0. Za najlepšieho brankára 
bol vyhodnotený náš brankár 
Jakub Szabo. Najužitočnejším 
hráčom nášho mužstva bol 
Dário Vyjnads. Všetkým hrá-
čom gratulujeme. 

Počas tejto športovej akcie, 
pri odovzdávaní cien prišiel  
aj tradičný Mikuláš s mikuláš-

skym balíčkom pre každého 
hráča, na čo sa deti najviac te-
šili a zvlášť tí naši najmladší, 
ktorí sa turnaja zúčastnili ako 
diváci a čakali, kedy bude cho-
diť Mikuláš. Ale dočkali sa...

Vážení športoví priatelia, 
dovoľte mi aby som v prvom 
rade poďakoval rodičom a 
všetkým, ktorí sa pri organi-
zácii tohto medzinárodného 
turnaja podieľali. Pri tejto prí-
ležitosti vám chcem popriať 
príjemne prežitie vianočných 
sviatkov a úspešný nový rok 
2015.

S pozdravom 

Milan Úradník
Tréner MFK

Osa - športová akadémia má 
za sebou úspešný rok. 

Pohyb,  radosť z „ohýbania 
kostí“  je jeho životom. Špor-
tuje od malička a momentálne 
pracuje s deťmi, ktorým chce 
vštepiť prirodzenú vlastnosť - 
hýbať sa každý deň a v každom 
počasí.  Trénuje  a organizuje 
preteky pre verejnosť. Nočný 
beh mestom, ako sám hovorí, 
bol najlepšou, ale zároveň aj 
najhoršou akciou. Najhoršou 
v tom, že tesne pred pretekmi 
si obloha riadne zažartovala 
a spustila poriadnu prietrž. 
Najlepšou v tom, že vzbudil 
radosť, nadšenie, zúčastnilo 
sa ho najviac detí zo všetkých 
organizovaných pretekov, a to 
i napriek výraznej nepriazni 
a nádielke dažďa z „roztrhnu-
tých mračien“. Novodubničan 
Adrián Gazdík spolu so svojou 
Osa akadémiou všestranného 
športu zaujal nielen deti ale i 
dospelých.

Ako ste sa dostali k športu? 
Športoval som od malička. 

Najskôr som tancoval vo      folk-
lórnom súbore, potom ma otec 
pritiahol k futbalu. Hral som 
tu v Novej Dubnici, za ligovú 
Dubnicu, v Martine. Postupne 
ako som „plával“ športom a 
zistil som, aký je jednostran-
ný šport náročný pre zdravie, 
tak som kvôli zdraviu musel 
skončiť. Zistili mi problémy s 
kĺbmi, takže síce som si zahral 
prvú ligu a v širšom reprezen-
tačnom výbere, pre zdravotné 
problémy som s vrcholovým 
športom skončil, aby som po 
tridsiatke nemal závažné pro-
blémy. A vrhol som sa na trh 
práce. Čo ma najviac bavilo, 
boli deti. Dostal som možnosť 
v Dubnici nad Váhom, aby som 
sa  venoval ako tréner deťom. 
Tam bol priestor aj na reali-
záciu atletických tréningov a 
mohol som deti rozvíjať kom-
plexnejšie. To sa mi páčilo. 

Vaša športová akadémia sa 
venuje najmä deťom z prvé-
ho stupňa základných škôl. 
Na webe uvádzate, že im dá-

vate možnosť vyskúšať rôz-
ne športy. Cieľom je zrejme  
všestrannosť?

Ide o vek, kedy sa z pohľadu 
športových zručností a návy-
kov s deťmi dá naozaj najviac 
pracovať a najviac sa na ne 
„nalepí“. Preto sa snažíme 
ukázať im rôzne techniky, aby 
si neskôr sami dokázali vybrať, 
ktorý šport im je bližší. To sa 
následne premietne aj do ich 
spôsobu života, bojovnosti s 
každodennými problémami, 
spolupráci v kolektíve, schop-
nosti prevziať na seba zodpo-
vednosť, či možno len niekomu 
pomôcť so sťahovaním nábyt-
ku vďaka vybudovanej sile a 
zdravej chrbtici.... A to je náš 
cieľ. Nie nutne vychovávať vr-
cholových športovcov, ale ľudí, 
ktorí budú mať radi pohyb celý 
život. 

Ako ste sa stretli - tréneri a 
iní „nadšenci“  pre šport?

Začiatky boli také, že som 
oslovil známych, ktorých poz- 
nám, ktorí majú blízko k špor-
tu. Pre mňa trénerská licencia 
nebola až taká dôležitá, skôr 
ich vzťah k deťom, ako vedia 
s nimi pracovať. Boli však 
veľmi pracovne vyťažení. Do 
akadémie som išiel s cieľom 
mať na konci prvého ročníka 
do tridsať detí. Deti nám však 
pribudlo dvojnásobne viac, 
takže hľadáme ďalšieho tréne-
ra a priestory. Teraz, keď sú už 
rozdelené do plánovaných ve-
kových kategórií, tak sa s nimi 
zaujímavejšie pracuje  a  je to 
hlavne efektívnejšie ako pred-
tým, keď boli kategórie pohro-
made. Od tohto roku sme traja, 
plus dvaja asistenti - sú to mla-
dí chalani, nadšenci, práca ich 

baví a čo bolo hlavne dôležité,  
deti ich dokázali akceptovať a 
sú vlastne takým medzistup-
ňom medzi nami dospelými a 
deťmi, takže je to fajn. Za tie 
roky, ak pôjde všetko tak, ako 
som si naplánoval, tak z nich 
môžu byť výborní tréneri. 

Vízie do budúcna?
Bol by som veľmi rád, keby 

takéto akadémie vznikali po 
celom Slovensku. Aspoň v spá-
dových oblastiach- okresoch, 
čo nie je až tak veľmi náročné 
na cestovanie hlavne pre rodi-
čov. Oslovili ma z Bratislavy, 
Žiliny, Banskej Bystrice, aj z 
Trenčína, či by som niečo také 
nezrealizoval aj u nich. Páči 
sa im naša činnosť. No keďže 
OSA je ešte v plienkach, tak sa 
do iných projektov nepúšťam. 
Snáď Banská Bystrica bude 
prvou našou nasledovníčkou, 
tam sa totiž črtá skvelá partia 
ľudí. Uvidíme. Platí totiž to, 
čo som povedal na začiatku, 
potrebujete kvalitný personál, 
ktorý dokáže namotivovať, 
zaujať, pritiahnuť deti aj ro-
dičov. Potom to už ide ľahšie 
a rodičia sú ochotní robiť ur-
čité ústupky. Napríklad aj v 
tom zmysle, že tréningy sú 
väčšinou okolo šiestej, potom 
deti prichádzajú domov oko-
lo ôsmej, sprcha, večera  a 
podobne. Je to náročné... ale 
sú to ochotní akceptovať, ak  
náplň je zaujímavá a dieťa to 
baví. A tie ostatné vízie, kam 
bude akadémia smerovať, to 
sú všetko veci, ktoré by som 
si rád nechal zatiaľ pre seba. 
Nechajte sa prekvapiť. 

-maša-

V Novej Dubnici  a v Kolačíne  
máme mnoho mladých ľudí, 
ktorí sa venujú netradičným 
športom a dosahujú v nich 
výborné výsledky. Dnes vám 
predstavíme prvého z nich.

Juraj Žigrai,  jeden z najúspeš-
nejších česko-slovenských street 
workoutistov, nám prezradil, že 
street workout je cvičenie vlast-
nou váhou, pri ktorom dôležitú 
úlohu zohráva udržanie rovnová-
hy i zvládnutie rôznych trikov pri 
cvičení na hrazde, bradlách či na 
zemi. Venuje sa mu od základnej 
školy a viac ako päť rokov s pria-
teľmi tvrdo trénuje.

Ako často trénujete a aký park 
tu v okolí preferujete?

Trénujeme každý deň, či je 
zima, či je leto. Preferujem parky 
od RVL13 a z vlastnej skúsenos-
ti môžem povedať, že sú jedny 
z najlepších v okolí. Najbližší sa 
nachádza až v Púchove. 

Aké sú vaše športové úspechy 
a plány do budúcnosti?

Zúčastnil som sa na majstrov-
stvách Slovenska a skončil som 
na 3. mieste. Na každej akcii v 
okolí aj v Českej republike som 
sa umiestnil vždy na prvých 
troch priečkach. Reprezentu-
jem  tím WORKOUT FANATICS. 
Sme známi po celom Slovensku i 
v Čechách a teraz sme boli aj my 
súčasťou natáčania dokumentu 
CSTLE RUN, ktorý si môžete 
pozrieť každý víkend v televízii.   

Spolu s niekoľkými ďalšími 
dobrovoľníkmi ste pomáhali 
pri výstavbe workoutového 
parku v Novej Dubnici.  Ste s 
ním spokojní? 

Áno, aj keď dve hrazdy, jedny 
bradlá a lavička na brucho je 

málo na to, aby sa tu mohla uspo-
riadať aj nejaká súťaž či podobné 
akcie. Dochádzame do iných 
miest, kde sú väčšie parky, ale 
pre začiatočníkov či víkendových 
športovcov by to mohlo stačiť. 

Tento šport sa za posledné 
roky poriadne rozbehol po 
celom svete, pretože je ľahko 
dostupný, cvičí sa zadarmo, 
vonku. Čo si myslíte o úrovni 
street workoutu na Slovensku? 

Úroveň rastie aj na Slovensku 
každým rokom viac a viac, čo je 
určite aj väčšia motivácia pre 
nás. Len je problém, že je ešte 
stále nedostatok kvalitných par-
kov na cvičenie. 

Nedávno ste usporiadali s tí-
mom vlastnú súťaž, na ktorú 
prišli ľudia z Českej republiky  
aj Slovenska.  Ako ju hodnotíte 
z pohľadu porotcu? 

Súťaž prebiehala podľa na-
šich predstáv. Bolo super, kaž-
dý účastník si prišiel na svoje a 
chalani predviedli skvelú ukážku 
street workoutu. Na začiatku 
sme aj my mali úvodné vystúpe-
nie, ktoré sa ľuďom, myslím si, 
páčilo. 

Máte na záver aj nejaký  odkaz 
pre začínajúcich workoutis-
tov? 

Nech sa neboja, všetko sa dá 
naučiť, každý predsa nejako za-
čínal. Len treba pravidelný tré-
ning, dobrú komunitu a poriadnu 
motiváciu. Samozrejme, dobre 
vybavené ihrisko je nevyhnut-
ným predpokladom a ja verím, že 
mesto Nová Dubnica bude v pod-
pore tohto športu pokračovať. 

Dane Krivokuča

Prípravkári pod vedením Milana Úradníka.

Juraj Žigrai uprostred so svojím tímom.

Juraj a jeho front lever na studničke v Dubnici nad Váhom.

Posledné inštrukcie a hurá do športovania. 


