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Pozvánka MDŽ

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva

Fašiangové oslavy u nás

Primátor mesta pozýva všet-
ky ženy, mamy, staré mamy 
na oslavu Medzinárodného 
dňa žien v sobotu 7. marca    
o 15. hodine v kine Panorex 
na výborné vystúpenie Vlas-
ty Mudríkovej a skupiny 
Black Band.

Vlasta Mudríková je he-
ligonkárka a speváčka, kto-
rá svojou hrou na heligónku             
a neuveriteľne čistým spevom 
patrí medzi elitu slovenského 
folklóru. Jej spev je mnohými 
kritikmi označovaný za naj-
čistejší a najkrajší na Kysu-    
ciach, ale domnievame sa, že 
už dávno prekročil brány Ky-
suckého regiónu. Jej hra na 
heligónke a spev dostali uzna-
nia nielen na súťažiach ako Oš-
čadnická heligónka (SK), ale 

aj na medzinárodných poduja-                                                                        
tiach v Ostravici (CZ), Rož-
ňově pod Radhoštem (CZ), 
Halenkove (CZ), Veľkých Kar-
loviciach (CZ), Brne (CZ) či 
v Torúni (PL) a Wegierskej 
górke (PL). Za zmienku stojí 
najmä trinásť víťazstiev v rade 
na medzinárodnej heligónkar-
skej súťaži v Ostravici, kde 
svojím spevom a hrou opako-
vane udivuje divácku a odbor-
nú porotu.

Skupina BLACK BAND je 
známa prievidzská hudobná 
skupina, ktorá v poslednej 
dobe obsadzuje popredné 
miesta v Šláger TV.

Vstup voľný - miestenky na 
koncert si môžete vydvihnúť    
v oddelení kultúry a športu na 
MsÚ.

Zastupiteľstvo zasadlo prvý-
krát v tomto roku, v polovičke 
februára, v priestoroch kultúr-
nej besedy. Na programe malo 
17 bodov rokovania. V úvode 
stretnutia dva body poslanci 
stiahli - informatívnu správu o 
stanovisku k právnemu posúde-
niu nájomnej zmluvy OZ EDEN                       
a prenájom pozemku pred ro-
dinným domom súp. č. 24 na 

Ulici slobody vo Veľkom Kolačí-
ne.  Prvé body sa týkali kontroly 
uznesení na zasadnutiach mest-
ského zastupiteľstva a činnosti 
hlavného kontrolóra i výsledku 
realizovaných kontrol. Na pro-
grame bol aj bod s návrhom na 
rozdelenie dotácií organizáciám 
v meste na rok 2015. 

(pokračovanie na 2. strane)

NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Personálnymi zmenami po 
komunálnych voľbách prešlo 
aj vedenie mesta. 

Zástupca primátora
Zástupcom primátora sa od 

1. januára 2015 stal Bc. Pavol 
Pažítka, ktorý na rozdiel od 
svojho predchodcu Ing. Ma-
riána Mederu bude pracovať 
na plný úväzok. Na základe 
poverenia primátora mesta 
Ing. Petra Marušinca bude 
zástupca primátora vykonávať 
nasledovné činnosti - zastu-
povať primátora v čase jeho 

neprítomnosti, koordinovať 
činnosti odborných komisií 
pri mestskom zastupiteľstve, 
spolupracovať so školami, 
školskými zariadeniami a s 
organizáciami z oblasti kultú-
ry, športu a spoločenského ži-
vota, vykonávať právne úkony 
v majetkovo-právnych a ad-
ministratívnych vzťahoch. Do 
novej funkcie prišiel s určitými 
víziami a predstavami. Ako 
plus vníma aj svoje predošlé 
pracovné skúsenosti.

(pokračovanie na 2. strane)

Fašiangy sú časom zábavy    
a veselosti. Mesto Nová Dubni-
ca v spolupráci s Mäsiarstvom 
Ilavský, pivárňou Amfík Pub 
a Jednotou dôchodcov Slo-

venska  usporiadalo  v sobotu 
14. februára 2015 fašiangovú 
zabíjačku spojenú so sprie-
vodom, pochovávaním basy, 
fašiangovými súťažami a kul-

túrnym programom. Prví or-
ganizátori  sa začali schádzať 
už pred siedmou ráno. Majstri 
mäsiari na čele s pánom Ilav-
ským rozoberali mäso na  za-
bíjačkové špeciality. Usilovne 
sa kúrilo pod kotlom, z ktorého 
sa postupne začala šíriť vôňa 
výbornej kapustnice a gulášu. 
V stánkoch sa zvŕtali šikovné 
žienky a chystali ďalšie dob-
roty. Pripravovali sa klobásky,  
cigánska pečienka, zabíjačko-
vá kaša,  nechýbali ani sladké 
fašiangové šišky. Jednoducho, 
pastva pre oči aj pre žalúdok. 
O 9-tej hodine bolo všetko pri-
pravené a vôňa šíriaca sa do 
okolia začala lákať prvých náv- 
števníkov. Programová časť 
fašiangov začala sprievodom                                                                

s folklórnou skupinou Libor-
čan, ktorá prišla „odprevadiť 
basu na jej poslednej ceste“. 
Bolo počuť plač a nárek, pros-
te tak, ako sa to na poriadnej 
rozlúčke s basou patrí. V ďal-
šom  programe sa postupne 
vystriedali hudobná skupina 
Krškoband, vynikajúci cim-
balista Michal Baláž s akor-
deonistom Filipom Olejní-
kom. Fašiangové súťaže síce 
zachraňovali hlavne deti, ale 
rozosmiali všetkých návštev-
níkov. K vynikajúcej atmosfére 
prispela aj súťaž o najlepšiu 
kyslú kapustu. Kto ochutnal  
zo  súdkov zdravia, bolo  mu  
jasné, prečo sú NOVODUB-
NIČANIA  takí svieži a zdraví. 
Absolútnou víťazkou sa stala 
kapusta Katky Strečanskej, 
na druhom mieste sa umiest-
nila kapusta Evky Špánikovej                
a tretie miesto obsadila Adria-
na Bračiková.   

Zábava trvala až do pol tre- 
tej, kedy prebehlo losovanie 
tomboly  o chutné zabíjačkové 
špeciality fi rmy Ilavský. Ten 
zároveň pozval  návštevníkov 
na pečené prasiatko za sym-
bolické jedno euro za porciu                                         
(s dotáciou mesta). Organi-
zátori   ďakujú všetkým, ktorí 
svojimi nápadmi, ochotou                
a prácou prispeli  k tomu, že 
FAŠIANGY 2015 sa v našom 
meste vydarili k spokojnosti 
všetkých účastníkov.

Mgr. Eva Kebísková

ZMENY VO VEDENÍ MESTA

Opečené prasiatko rozhodne chutilo.

Srdečne pozývame všetkých Novodubničanov na verejné 
stretnutie s primátorom mesta Ing. Petrom Marušincom 
dňa  11. marca  o  17. hodine v priestoroch kultúrnej besedy.  
Primátor predstaví plán aktivít a činností vedenia mesta na 
nasledujúce štvorročné obdobie. Súčasťou stretnutia bude  
i diskusia s občanmi. Príďte a dozviete sa, čo čaká Novú 
Dubnicu v blízkej budúcnosti.

Pozvánka na verejné
stretnutie s občanmi 

POZVÁNKA - NEPREHLIADNITE
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Pri príležitosti osláv 90. výročia 
vzniku DHZ Kolačín a 690. výro-
čia prvej písomnej zmienky o obci 
Kolačín, sa pripravuje otvorenie 
historickej izby v Kolačíne, kde 
si budeme môcť zaspomínať na 
život v našej obci v minulosti. So 
sústredením historických pred-
metov by mali pomôcť členovia 
ZO Jednoty dôchodcov v Kolačí-
ne, ale bez aktívnej pomoci oby-
vateľov Kolačína a určite aj Novej 

Dubnice to bude veľmi ťažké.
Preto sa obraciame na všet-

kých, ktorí na svojich povalách, 
v pivniciach či šopách ukrývajú 
poklady, ktoré by mohli odkryť 
voľačo z našej minulosti. Obrátte 
sa na členov Výboru m.č. Kola-
čín alebo ZO Jednoty dôchodcov          
a zapožičajte tieto predmety. Sľu-
bujeme, že ich budeme opatrovať.                                                                                                                                 

-sk-

(pokračovanie z 1. strany)

„Pracoval som vo fi nančnej 
správe na rôznych pozíciách. 
Práca a pracovné postupy muse-
li byť v súlade so zákonmi. Tieto 
návyky a orientácia v zákonoch 
sú veľkou devízou, aj keď pracu-
jete v samospráve. Je výhodou 
orientovať sa v zákonoch. Efek-
tívna spolupráca s jednotlivý-
mi oddeleniami na úrade bude 
prioritná. Ďalej komunikácia so 
športovými, kultúrnymi a inými 
organizáciami, aby sme mohli 
spoluprácu neustále zlepšovať. 
To sú hlavné vízie. Samozrejme, 
v prvom rade to bude snaha po-
môcť primátorovi mesta riešiť 
problémy, ktoré nám život prine-
sie,“ priblížil P. Pažítka.

Občania sa na vás môžu s čím-
koľvek obrátiť?

„Sú vítaní, môžu prísť kedy-
koľvek, ale radšej budem, keď si 
vždy dohodnú stretnutie, aby sa 
nestalo, že prídu a ja sa im ne-
budem môcť venovať. Môj čas je 
veľmi vyťažený,“ povedal zástup-
ca primátora. V pláne má zú-
častňovať sa podujatí organizo-
vaných na území mesta. „Šport 
mi je najbližší, v športe som pra-
coval. Viedol som futbalový tím, 
podieľal som sa na riadení futba-
lového klubu. Dlhé roky som bol 
aktívny športovec, rád podporím 
takéto aktivity v meste,“ dodal P. 
Pažítka. 

Prednosta úradu
S účinnosťou od 1. januára 

2015 sa novou prednostkou stala 
Ing. Eva Lackovičová. Od marca 

minulého roka bola poverená vý-
konom funkcie prednostu mest-
ského úradu.

V roku 2011 nastupovala na 
úrad ako vedúca ekonomického 
oddelenia s ambíciami znížiť za-
dlženosť mesta, znížiť existujúce 
pohľadávky  a v spolupráci s pri-
mátorom mesta nastaviť ekono-
miku tak, aby bola čo najefektív-
nejšia. V novej pracovnej pozícii 
má ďalšie plány.  „Podstatnou 
úlohou prednostu je viesť úrad, 
viesť svojich zamestnancov, ko-
ordinovať všetky oddelenia tak, 
aby sa zabezpečil plynulý chod 
úradu, aby občania boli maxi-
málne spokojní s poskytovanými 
službami. Na to, aby mohol byť 
tento cieľ dosiahnutý, je dôleži-
té venovať sa zamestnancom 
komplexne. Mojím zámerom je 
pracovať ešte užšie s vedúcimi 
zamestnancami tak, aby sa na 
mňa mohli obrátiť s akýmkoľvek 
problémom, či už osobným alebo 
pracovným. Chcem zaviesť týž-
denné porady s vedúcimi jednot-
livých oddelení. Myslím si, že ak 
je so svojou prácou spokojný za-
mestnanec, je spokojný aj občan.  
Tímová práca je mojím cieľom. 
Rada by som dosiahla, aby aj ob-
čania vnímali úrad a jeho organi-
zácie ako jeden celok - ako  jeden 
tím. Okrem tejto úlohy by som 
sa rada zamerala na oblasť škol-
stva, oblasť neziskových orga-
nizácií v meste, oblasť výstavby, 
životného prostredia a majetku 
mesta,“ vysvetlila prednostka.  

-maša-

ZMENY VO VEDENÍ MESTA

VÝZVA PRE OBČANOV MESTA

VÝSLEDKY HLASOVANIA OBČANOV V REFERENDE O RODINE

13. reprezentačný ples mesta Nová Dubnica

Skvelá kapela Happy band, tanečné vystúpenia, ale aj predstavenie kúzelníka Ondřeja Sládka - ples mesta Nová Dubnica  

posunul  latku opäť  vyššie. Foto: Peter Mrázik

(pokračovanie z 1. strany)

Pôvodný návrh poslanci 
upravili a napokon  schválili. 
Súčasťou rokovania bola aj in-
formácia o plánovaných zme-
nách a doplnkoch v územno-
plánovacej dokumentácii mesta 
Nová Dubnica, návrh zmeny 
rozpočtu Bytového podniku 
Nová Dubnica, správa o čin-
nosti Dobrovoľného hasičského 
zboru v Kolačíne za rok 2014, 
zriadenie vecného bremena - 

vybudovanie čerpacej stanice 
odpadových vôd pri futbalovom 
štadióne vo Veľkom Kolačíne               
v prospech Považskej vodá-
renskej spoločnosti a zriadenie 
vecného bremena - uloženie 
elektrických prípojok NN, vo-
dovodných a kanalizačných prí-
pojok v obytnej zóne Dlhé diely                                                                       
v prospech stavebníkov v obyt-
nej zóne Dlhé diely. Uvedené 
body zastupiteľstvo schválilo. 

-maša-

Z rokovania mestského 
zastupiteľstva
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Január sa niesol v znamení 
výročných členských schô- 
dzí, na ktorých sa postupne 
stretli futbalisti, dobrovoľní 
hasiči i  turisti.

Jaroslav Tlapák, predse-
da TJ Družstevník Kolačín 
zhodnotil uplynulú sezónu ako 
úspešnú. Žiaci po ročnom fun-
govaní skončili vo svojej lige 
štvrtí, muži budú bojovať na 
jar o postup do vyššej súťaže, 
rozbehla sa futbalová príprav-
ka, ktorá má za sebou niekoľ-
ko zápasov a klub sa snaží aj                                               
o zostavenie družstva doras-
tencov. Aj to je výsledok niekoľ-
koročnej systematickej práce 
s mládežou. Na výročnej člen-
skej schôdzi si z rúk primátora 
mesta Ing. Petra Marušinca 
prevzali ocenenia za 20 ro-
kov činnosti – Martin Špánik, 
Radoslav Florián, Rastislav 
Čačko, Ľubomír Čačko, Dušan 
Sokolík a Jaroslav Tlapák. Za 
dlhoročnú činnosť bolo ude-
lené ocenenie Milanovi  Po-
lackému, Zdenovi  Mičianovi                  
a Jánovi  Homolovi.

Futbalisti referovali aj o vy-                                                              
konaných prácach na fut-
balovom ihrisku v Kolačíne, 
kde pracovný ruch neutíchol 
ani po slávnostnom odovzda-
ní šatní a s podporou mesta 
svojpomocne vydláždili chod-
níky, oplechovali striedačky 
a upravili okolie šatní. V bu- 

dúcnosti by sa chceli zame-
rať na výstavbu  plota od rolí 
kvôli vode, ktorá si každoročne 
nájde cestu priamo na ihrisko, 
a preto  je potrebné vykonať  
celkové odvodnenie tejto čas-
ti. Primátor mesta prisľúbil 
pomoc futbalistom a riešenie 
týchto problémov komplexne, 
v závislosti od postupu prác na 
príprave nového cintorína vo 
Veľkom Kolačíne.

V základnej organizácii  
Dobrovoľného hasičského 
zboru Kolačín je  evidovaných  
79 členov, z toho 24 žien. Ha-
sičských súťaží sa zúčastňujú 
dve družstvá mužov a druž-
stvo žien. Na okresnom  kole                       
v obci Horná Poruba sa mlad-
šie družstvo mužov  umiest-
nilo na 4. mieste, staršie 
družstvo mužov na 12. mieste              
a družstvo žien sa umiestnilo 
na 3. mieste. Najmladšie druž-
stvá v okresnom kole hry PLA-
MEŇ v obci Mikušovce skonči-
li na 1. mieste /dievčatá/ a na 2. 
mieste /chlapci/, čo je jasným 
dôkazom toho, že aj DHZ Ko-
lačín systematicky pracuje                   
s mládežou. Okrem toho plnia 
členovia DHZ veľmi dôležitú 
preventívnu funkciu, nezastu-
piteľná je ich funkcia v obci 
pri organizovaní podujatí pre 
všetkých obyvateľov mestskej 
časti Kolačín. Začiatkom mája 
sa podarilo DHZ  zorganizovať 
1. ročník Floriánskej kvapky 

krvi. V spolupráci  s Národnou 
transfúznou stanicou Trenčín 
bol vykonaný bezplatný odber 
krvi v KD Kolačín. Tejto akcie 
sa zúčastnilo celkom 60 ľudí 
ochotných darovať krv. V nas- 
ledujúcich vydaniach Novo-
dubnických zvestí vás budeme 
informovať o záslužnej činnos-
ti kolačanských hasičov, ktorí 
2. mája oslávia 90. výročie svoj-
ho vzniku. 

Klub slovenských turistov 
Kolačín sa stretol v kultúrnom 
dome 30. januára, aby zhodno-
til svoju činnosť za uplynulý 
rok a naplánoval  podujatia  
na rok 2015. Tie sú uvedené                                                       
v samostatnej časti NZ.                      
V súčasnosti  eviduje klub 73 
členov a okrem tradičných 
akcií pozýva všetkých svojich 
členov a sympatizantov na 
autobusový zájazd na Orlie 
hniezdo Pri peknom počasí je 
z vrcholu vidno až do vzdiale-
nosti 200 kilometrov. Pod kop-
com je ako na dlani Berchtes-
gaden, Obersalzberg či jazero 
Königssee, kúsok ďalej je rak-
úsky Salzburg. Rovno oproti sa 
týči 2 713-metrový Watzmann – 
druhý najvyšší vrch Nemecka. 
Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
telefonicky alebo emailom. 
Viac informácií nájdete na 
webovej stránke KST Kolačín 
alebo na facebooku. 

 
-sk-

Podrobnejšie informácie o nakladaní s odpadmi sú zverejnené na www.novadubnica.sk v sekcii 
Občan / Nakladanie s odpadmi. V prípade akýchkoľvek otázok o odpadovom hospodárstve mes-
ta sa môžete informovať na oddelení životného prostredia MsÚ: Mgr. Katarína Bašná (042/4433 
484 kl. 160, 0918 323 276, basna@novadubnica.sk) alebo Ing. Petra Hrehušová (042/4433 484 kl. 161, 
hrehusova@novadubnica.sk)

Zvoz zložiek separovaného odpadu (do vriec triedime PAPIER, PLASTY, KOVOVÉ OBALY, TE-
TRAPAKY, prípadne SKLO) vo vreciach je zabezpečovaný raz mesačne a to:

V utorok podľa nasledovných dátumov:

13.1 / 10. 2 / 10. 3 / 21. 4 / 19. 5 / 16. 6 / 14. 7 / 11. 8 / 8. 9 / 6. 10 / 3. 11 / 1. 12. 2015

15.1 / 12. 2 / 12. 3 / 23. 4 / 21. 5 / 18. 6 / 16. 7 / 13. 8 / 10. 9 / 8. 10 / 5. 11 / 3. 12. 2015

Vo štvrtok podľa nasledovných dátumov:

Ulice: Slobody, Družstevná, Nová, Odbojárska, Farská, Pod Húštikom, Družobná, Kukučínová, 
Gagarinova, Gorkého, Svätoplukova, Májová, Svobodova, Kvetná, Tajovského, Kollárova, Ľ. Štúra, 
Jesenského, Partizánska, Podjavorinskej, Sládkovičova.

Ulice: Okružná, Krátka, Puškinova, Pod Dubovcom, Svoradova, Nerudova, M. Benku, B. Němco-
vej, Strážovská, Pod Bôrikom.

Vrecia je potrebné vykladať ku svojej nádobe na odpad, môžete vyložiť aj uzvaretú plastovú 
fľašu s použitým kuchynským olejom.

Aktuality z Kolačína

Objemný odpad - jarný a jesenný zvoz

Zvoz separovaného odpadu

Sezónne zvozy od rodinných domov 
Miklovky a Kolačín

Zvoz odpadu od garáží

Zvoz konárov zo záhradkárskych osád

ZVOZY ODPADU V IBV MIKLOVKY A KOLAČÍN

ZVOZY ODPADU OD BYTOVÝCH DOMOV V MESTE

Na autobusových zastávkach 
v Novej Dubnici pribudnú vo feb- 
ruári nové tabuľky s nápisom: 
„Zákaz fajčiť“. Zákon totižto upra-
vuje obmedzenia pre fajčiarov vo 
vymedzených miestach. Okrem 
zdravotníckych zariadení,   základ-
ných, stredných, vysokých škôl, 
stravovacích zariadení a i.,  sem  
patria aj priestory staníc, zastá-
vok. Preto uvedené miesta (auto-

busové zastávky) v Novej Dubnici 
oddelenie výstavby označí  záka-
zom. V prípade porušenia môžu 
občania dostať pokutu.  Ďalšie ob-
medzenia v rámci verejných miest 
Úrad verejného zdravotníctva SR  
(ÚVZ SR) v blízkej budúcnosti 
neplánuje. „Úprava zákona, kto-
rá sa týka fajčenia na zastávkach 
hromadnej dopravy osôb platí od 
roku 2009. V súčasnosti sa pri-

pravuje aproximácia smernice 
EÚ 40/2014 o výrobe, uvádzaní                                           
a predaji tabakových a súvisiacich 
výrobkov. Súčasťou smernice však 
nie sú ďalšie obmedzenia v oblas-
ti zákazu fajčenia na verejných 
miestach,“ poskytla vyjadrenie 
Mgr. Lenka Skalická, hovorkyňa 
ÚVZ SR.

-maša-

Zákaz fajčiť platí aj na zastávkach 

 
OBJEMNÝ ODPAD  - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

 

ZVOZ ODPADU OD GARÁŽÍ 
JAR: 9.4.2015 - štvrtok 
JESEŇ: 5.11.2015 - štvrtok 

garáže na ulici Topoľovej, Jilemnického a pri 
domoch č. 3 – 6  

JAR: 10.4.2015 - piatok 
JESEŇ: 6.11.2015 - piatok 

garáže na ulici Okružnej, Trenčianskej pri 
„čínskom múre“ 77 – 78 a v Sade duklianskych 
hrdinov pri bývalom CVČ 

 
 

ZVOZ KONÁROV ZO ZÁHRADKÁRSKYCH OSÁD: 
  jarný zvoz konárov sa uskuto ní v d och 4.5. – 7.5.2015,   

jesenný zvoz 26.10. – 30.10.2015
 

 

 
OBJEMNÝ ODPAD  - JARNÝ A JESENNÝ ZVOZ

Dátum vývozu Deň vývozu Ulice a čísla domov 

jar:13.4.2015  
jeseň: 9.11.2015 

pondelok Sady Cyrila a Metoda, Pribinove sady, Účko: domy č. 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 730 

jar: 14.4.2015  
jeseň: 10.11.2015 

utorok domy č. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, , 67, 68, 77, 78, 81, 82, 
83, 84, 85 

jar: 15.4.2015  
jeseň: 11.11.2015 

streda Komenského sady, Sady kpt. Nálepku: domy č. 36, 37, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 
63, 64, 65, 

jar: 16.4.2015 
jeseň: 12.11.2015 

štvrtok paneláky smer Kolačín:  362, 363, 364, 365, 533, 534, 
724, 725, 726, 869, 873 

jar: 17.4.2015 
jeseň: 13.11.2015 

piatok Domy za kinom: domy č. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 838 a 
Gagarinova 300 a 301 

 

 
 

ZVOZ KONÁROV ZO ZÁHRADKÁRSKYCH OSÁD: 
  jarný zvoz konárov sa uskuto ní v d och 4.5. – 7.5.2015,   

jesenný zvoz 26.10. – 30.10.2015
 

 

Jarný zvoz konárov sa uskutoční v dňoch 4. 5. 2015 - 7. 5. 2015
Jesenný zvoz sa uskutoční v dňoch 26. 10. 2015 - 30. 10. 2015

Jedná sa o záhradkárske osady číslo 2, 3, 4, 5, 6, 7 a ZO za Tekosom

 

V UTOROK: 
Ulice:  

 
Termíny: 
 

 
VO ŠTVRTOK:
Ulice: 

 
Termíny: 

15.1. 12.2. 12.3. 23.4. 21.5. 18.6. 
16.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12. 

 

   
OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO DVORA: 

pondelok – štvrtok:  7:00 – 16:00 
piatok:    7:00 – 17:00 
sobota:    9:00 – 13:00   

Tu môžete bezplatne odovzdávať všetky druhy komunálnych odpadov vrátane šatstva na 
charitu, nebezpečného odpadu, elektroodpadov, odpad zo zelene, objemný odpad, použitý jedlý 
olej, opotrebované pneumatiky  a doniesť/prísť si vybrať knižky na čítanie.   

13.1. 10.2. 10.3. 21.4. 19.5. 16.6. 
14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11. 1.12. 

 

V UTOROK: 
Ulice:  

 
Termíny: 
 

 
VO ŠTVRTOK:
Ulice: 

 
Termíny: 

15.1. 12.2. 12.3. 23.4. 21.5. 18.6. 
16.7. 13.8. 10.9. 8.10. 5.11. 3.12. 

 

Jarný zvoz Jesenný zvoz 
OBJEMNÝ 

ODPAD 
KONÁRE OBJEMNÝ 

ODPAD 
KONÁRE 

23.3. – 27.3.2015 27.4. – 30.4.2015 12.10. – 16.10.2015 19.10. – 23.10.2015

   

13.1. 10.2. 10.3. 21.4. 19.5. 16.6. 
14.7. 11.8. 8.9. 6.10. 3.11. 1.12. 
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Povesť o Dubovci 
Základná škola
na Ulici Janka Kráľa

Súkromná
základná škola

Plníme si svoje sny

Zápis detí do Materskej 
školy Petra Jilemnického

Mickey Mouse párty 

Spojená škola
sv. Jána Bosca

Príroda v Novej Dubnici 
má svoje čaro, s niektorými 
miestami sa spájajú aj za-
ujímavé príbehy a legendy. 
Možno niektorí poznáte po-
vesť o Dubovci či Grófovci. 
Tí, ktorí to počujete po prvý 
raz, pustite sa do čítania. 

V dávnych dobách vraj pri- 
lietaval na územie Trenčian-
skej Teplej ozrutný drak. Bol 
veľký ako lán obilia a  škaredý 
ako čierno-čierna noc. Nikto 
nevedel, odkiaľ sa vždy zjavil 
a kam letel ďalej, no isté bolo, 
že každých päť rokov, vždy keď 
ľudia vykopávali posledné ze-
miaky na poli, bol tam a chcel 
iba jediné - poriadne sa posil-
niť krásnou mladou dievčinou. 
Neľahko bolo ľuďom, lebo vede-
li, že vždy musia drakovi obeto-
vať ďalšiu devu. O tom, ktorá to 
mala byť, vždy rozhodol žreb. 
Mladé dievčiny ho ťahali po-
predu. Jeden raz si vytiahla 
žreb Anička, ktorá mala tesne 
pred svadbou. Jej milý, Matej, 
bol z toho celkom zúfalý. No 
potom ho napadlo to, čo ešte 
nikomu: „A prečo sme my nič 
nespravili, aby k nám to hroz-
né dračisko viac nechodilo?“ 
Uplakaná Anička sa na neho 
pozrela: „A ako by si mu v tom 
chcel zabrániť? Je veľký a ide                                                                       
z neho hrôza!“ Ale Matej už 
veru utekal za richtárom.                  
A povypytoval sa ho, ako               
a kde presne drak prilieta.                  
„A či ty nevieš? Vždy tutohľa 
na holom vŕšku. Aby mu neza-
vadzal žiaden strom a žiaden 
dom pri pristávaní. Poviem 
ti, aj keď je to ozruta ozrutná, 
dáva si dobrý pozor, aby sa ne-

poranil.“ „Prečo myslíte, že to 
robí?“ Richtár pokrčil pleca-
mi: „Presne neviem. No dobre 
som sa mu raz prizrel - podľa 
mňa je starý, má povypadané 
šupiny a na holej koži sa mu 
hneď robia rany.“ Matej sa za-
myslel. „Hm. A čo keby sme 
mu tú jeho pristávaciu plochu 
zničili?“ „Ako to myslíš, Ma-
tej?“ „Vysadíme tam statné 
duby a drak nebude mať,  kde 
pristáť.“ „Lenže dub ti za päť 
rokov nevyrastie!“ namietal 
richtár. „Dub nie, ale poriadna 
dubovina hej. Na tej sa poraní 
tak, ako na lese. Keď nebude 
mať, kde pristáť, obíde našu 
dedinu.“ „Nuž ja neviem,“ po-
rozmýšľal richtár, „ale skúsiť 
to môžeme.“ Tak aj spravili. 
Dedinčania celý vrch vysadili 
dubmi. Tie rástli ako z vody. 
O päť rokov celý vrch pokryla 
mladá silná dubovina. Prišiel 
deň, keď mal drak priletieť        
a odniesť si Aničku. Oblohu 
zatienilo veľké telo nepekného 
draka. Už-už sa chystal pristáť, 
keď si všimol mladých stro-
mov. V poslednej chvíli si to 
rozmyslel. Zo tri razy zakrúžil 
na  dubovým hájom a odletel 
preč. Od tých čias ho nikto ne-
videl. Všetci ľudia v dedine sa 
tešili a hneď usporiadali Anič-
ke a Matejovi svadbu. Vrch, 
kde donedávna pristával drak, 
nazvali Dubovcom podľa vysa-
dených dubov. A volá sa tak do-
dnes, no už málokto vie, prečo. 

(podľa publikácie: Stratené 
rozprávky Považia, viac prí-
behov si prečítajte v mest-
skej knižnici)

Medzi najdôležitejšie škol-
ské dni sa určite počítajú i dni, 
v ktorých prebieha zápis detí 
do 1. ročníka ZŠ. Tento rok sa 
u nás konal v dňoch 15. a 16. 
januára 2015.  Zapísali sme 65 
detí, z tohto počtu evidujeme 
10 žiadostí o odklad povinnej 
školskej dochádzky. Keďže 
zápisu predchádzali spoločné 
aktivity „predškolákov“ s na-
šimi školákmi – Tvorivé kera-
mické dielne, Deň otvorených 
dverí, deti poznali pedagógov 
i prostredie školy, čo určite 

prispelo k tomu, že sa nebáli 
preukázať svoje schopnosti   
a zručnosti a zvládli činnosti, 
ktorými sme testovali ich pri-
pravenosť na vstup do školy.

Teraz nám už zostáva len 
sa tešiť na to, že ich chuť 
do učenia nepoľaví, naopak 
porastie a my budeme mať 
ďalších úspešných riešiteľov 
predmetových olympiád, 
športovcov - úspešných žia-
kov.

Dr. Oľga Bulková

V škole sme zapísali se-
demnásť prváčikov. Čo ich 
čaká? Pokračujú v medziná-
rodnom programe Krok za 
krokom, ktorý zažili v našich 
škôlkach. Trieda je rozdele-
ná na centrá učenia. Jedným                                                                       
z nich je matematické cent-
rum s rôznymi pomôckami. 
Tých sa môžu žiaci dotýkať, 
aktívne ich používať, lebo sa 
uprednostňuje bádateľská, 
aktívna, tvorivá práca. Už 
druhý rok vyučujeme ma-
tematiku podľa sloven-
ského profesora Hejného,                                  
s ktorým spolupracujeme.                                                                      
V prírodovednom centre 
máme rôzne prírodniny, 
lupy, vlastnoručne vyrobené 
prístroje ako barometer, kom-
pas, slnečné hodiny... Všetci 
prváci sa učia na hudobnej 
výchove hrať na fl autičky. Je 

to nielen z dôvodu umelecké-
ho rozvoja, ale hra na dycho-
vý nástroj má aj zdravotný 
význam. Maličkí sa učia hrať 
aj šach, čo pomáha rozvoju 
logického myslenia. V škol-
skom vzdelávacom programe 
máme viac hodín matematiky, 
slovenského jazyka a anglič-
tiny ako určuje štátny vzde-              
lávací program. Deti čaká aj 
veľa zaujímavých krúžkov              
a umelecká škola pod jednou 
strechou. A tak sa tu nájdu 
vedátori, fi lmári, divadelní-
ci.  Vedeli by sme uspokojiť 
aj vyšší počet žiakov, využi-
te nás. Na najmenších čaká 
vynikajúca skúsená učiteľka 
Danka Košíková.

PaedDr. Jana Kramárová
riaditeľka

DO Fénix v Novej Dubnici 
a členovia turistického krúžku 
zo Súkromnej základnej školy 
v Novej Dubnici zorganizovali 
pre svojich členov už tradičnú 
zimnú expedíciu do Vysokých 
Tatier aj s tradičným názvom 
tentokrát „Vysoké Tatry – zima 
2015“. Už začiatok bol pre 23 
členov výpravy v piatok 30. ja-
nuára pri preprave do základ-
ného tábora v Základnej škole                            
v Tatranskej Lomnici vcelku nie 
príjemným zážitkom. Počasie      
s výdatnými snehovými zrážka-
mi, porucha na lokomotíve, po-
padané stromy na železničnej 
trati spôsobili, že sme dorazili 
do Tatier s takmer štvorhodi-
novým meškaním. V sobotu 
dopoludnia za bezveterného po-
časia, ale pod zamračenou oblo-
hou sme sa vyviezli kabínkovou 

lanovkou na Skalnaté pleso.  
Samotný pobyt na Skalnatom 
plese bol výborný, avšak infor-
mácia nášho vedúceho bola 
tým, na čo sme všetci čakali:                                                                        
„O 12. hodine pôjde prvá lanov-
ka na Lomnický štít.“ Náš sen 
bol zrazu na dosah. Počas 50 mi- 
nútového pobytu na štíte sme si 
vychutnali krásne panorama-
tické výhľady. Náš program po-
kračoval v nasledujúcich dňoch 
turistickým pochodom zo Štrb-
ského plesa na Popradské pleso 
po náučnom chodníku nazva-
nom „Cesta lesom medzi ple-
som a plesom.“ Čo povedať na 
záver? Hádam len poďakovanie 
všetkým, najmä nášmu vedúce-
mu Miroslavovi Zavackému za 
nádherné zážitky. 

DO Fénix

Riaditeľka Materskej školy Petra Jilemnického 12/5 v Novej 
Dubnici zverejňuje zápis a podmienky prijímania detí do mater-
skej školy na školský rok 2015/2016. V zmysle § 59 zákona 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a § 3 vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 o mater-
skej škole v znení vyhlášky 308/2009. Zápis detí na šk. rok 2015/2016 
do Materskej školy Petra Jilemnického 12/5 a elokovaných praco-
vísk: M. Kukučína, Komenského sady, Janka Kráľa sa uskutoční                          
v dňoch:

od  3.3. 2015 do 5.3. 2015 v čase od: 8. hod. do 17. hod. 
od  6.3. 2015 do 31.3. 2015 v čase od  8. hod. do 16. hod. 

Zápis sa uskutoční v Materskej škole Petra Jilemnického 12/5
v Novej Dubnici.

Dňa 29. januára (štvrtok)          
o 17. hodine začala v DC Dubá-
čik Mickey Mouse párty. Všetci 
sme sa prezliekli do Mickey 
Mouse oblečenia a párty mohla 
začať. Vychovávateľky pripravili 
pre deti pestrý program. Nechý-
bala ani mini diskotéka a chut-
né občerstvenie. Ani maminky             
a oteckovia neobišli naprázdno 
a zmerali si svoje sily v prípra-

ve chutného ovocného šalátu. 
Za pomoci svojich ratolestí im 
práca išla od ruky. Na záver si 
všetci pochutili na vlastnoručne 
pripravenom ovocnom šaláte. 
Touto cestou ďakujeme všetkým 
zúčastneným za vytvorenie vý-
bornej atmosféry, za ich súťaži-
vosť a hravosť.

kolektív CVČ

Vo štvrtok 15. januára                 
a v piatok 16. januára sa v na-
šej škole uskutočnil zápis do 
1. ročníka. Podobne ako pred-
školáci, aj my učitelia sme túto 
udalosť netrpezlivo očakávali. 
Samotný zápis dieťaťa a jeho 
nástup do školy je jedným           
z významných období v živote 
dieťaťa.

Za úspešné absolvovanie 
zápisu treba poďakovať aj uči-
teľkám v materských školách 
za pripravenosť detí na vstup 
do školy. Tešíme sa, že sme 
zapísali 30 detí zo všetkých 
škôlok v meste a škôlky, ktorá 
je organizačnou zložkou našej 
školy. Medzi našimi prvákmi 
budú aj deti mimo Novej Dub-
nice. V šk. roku 2015/2016 ot-
voríme dve prvácke triedy. 

Predškolákov privítali ich 
budúci starší spolužiaci v štýle 
modrých Šmolkov a naši bu- 
dúci prváčikovia nám potom 
bez stresu, formou hry a zá-
bavy ukázali svoje schopnosti, 
zručnosti a vedomosti. Za spl-

nené úlohy a predvedené ve-
domosti získali pamätnú foto-
grafi u a darček - pamätný list 
i medailu. Atmosféru zápisu 
spríjemnili malé pohostenie                                                                   
a neformálne stretnutia 
rodičov s vedením školy                                                       
a s (nielen) budúcimi prvác-
kymi  učiteľkami. Naša škola 
ponúka deťom a ich rodičom 
najmä kvalitné výchovné 
zázemie a vzájomné vzťahy 
rodinného typu bez typicky 
školských negatívnych preja-
vov. Dosahované výsledky ZŠ 
vo vzdelávaní sú zjavné, keďže 
polovica žiakov každého piate-
ho ročníka pokračuje vo výbe-
rovom gymnaziálnom štúdiu.

Všetkým rodičom, ktorí sa 
rozhodli zveriť vzdelávanie 
svojich ratolestí do rúk na-
šich pedagógov, ďakujeme za 
prejavenú dôveru a veríme, že 
so svojím rozhodnutím budú 
spokojní. Do videnia v septem-
bri 2015!

Spojená škola sv. Jána Bosca

HISTORICKÉ OKIENKOZÁPISY DETÍ DO PRVÉHO ROČNÍKA

Pohľad do školy.

Príbeh ilustrovali deti zo ZŠ na Ulici Janka Kráľa.

Rozprávkový zápis do prvého ročníka.

Prezlečené detičky v štýle Disney.
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Zvyky počas Fašiangov

Detský karneval
sa vydaril 

Fašiangová 
anketa

Fašiangový turnaj v bowlingu

Zmyslom radovánok je, 
okrem iného, aj tešiť sa z od-
chádzajúcej zimy a toho, že 
konečne ju pomaličky strie-
da jar. 

O fašiangoch sa píše už v 13. 
storočí. Boli to najmä bujaré 
oslavy od Troch kráľov až po 
Popolcovú stredu. Fašiangy 
bývali oveľa hlučnejšie ako sú 
dnes  a v časoch stredoveku 
boli tŕňom v oku cirkvi, najmä 
pre rôzne pohanské rituály 
a značnú bujarosť.  Každý sa 
snažil užiť si tieto krátke chvíle 
ako najlepšie vedel. Veselil sa 
bohatý aj chudobný, pán aj slu-
ha, majster aj tovariš. Každý 
jedol fašiangové šišky, veselo 
popíjal, spieval a tancoval pri 
hudbe.

Masky
Mládenci sa poobliekali do 

masiek a v poslednú fašiango-
vú nedeľu  sa vydali na obchôd-
zku z domu do domu. Gazdiné 
im dali slaninu, klobásu, va-
jíčka, koláče a „samozrejme“ 
aj vypiť. K typickému pečivu: 
„Veďže sa ponúknite,“ patri-
li smažené šišky, pampúšiky                             
a fánky. Vyvrcholenie Fa-

šiangov bolo v utorok pred 
Popolcovou stredou, kedy sa 
pochovávala basa. Pri tomto 
symbolickom pohrebe miest-
ni občania v   prestrojení za 
farára, organistu a kostolníka 
uskutočnili obrad, pri ktorom 
bolo veľa plaču, smiechu               
a zábavy všetkých prítomných. 
Súčasťou fašiangových zábav   
a hier sú sprievody masiek - 
kôň, koza, medveď a tiež zne-
tvorené postavy mužov a žien.

Plesy, svadby, zabíjačky 
Fašiangy taktiež označovali 

obdobie, kedy sa končili tzv. 
priadky a za ktorým nasledo-
valo obdobie tkania. Keďže na 
poliach nebolo čo robiť, využí-
vali ľudia tento čas na zabíjač-
ky. Potom bolo veľa jedla, nuž 
tak to využili a robili sa vo veľ-
kom svadby,  prebiehali rôzne 
iniciačné obrady - prijímanie 
mládencov a dievčat do spoloč-
nosti dospelých, učni sa stávali 
tovarišmi. V mestách to malo 
trochu inú líniu, vznikli maš-
karné bály, plesy. Tak je to aj 
v súčasnosti, počas Fašiangov 
máme plesovú sezónu. 

(zdroj: internet)

Až 55 masiek prišlo tento rok 
na prvý  Veľký detský karne-
val, ktorý sa konal v sobotu 7. 
februára  v priestoroch kina 
Panorex. 

Na radosť nás organizá-
torov to neboli iba detičky,                    
ale karnevalový ošiaľ posadol 
aj mnohých rodičov a starých 
rodičov. Počas karnevalového 
veselia chodila medzi maska-
mi trojčlenná porota v zložení 
Ing. Pavol Pažítka (zástupca 
primátora), Ing. Petra Hre-
hušová (oddelenie životného 
prostredia) a Anita Šebíková 
(učiteľka ZUŠ),  ktorá mala 
naozaj neľahkú úlohu – vyhod-
notiť desať  najkrajších masiek. 
V silnej konkurencii zvíťazili  
na 1. mieste planéta Saturn, 
na 2. mieste Balík múky, na 3. 
mieste Rytier v brnení.  Neza-
budli sme odmeniť ani troch 
osemmesačných  najmladších 
účastníkov karnevalu.

Po skočení odmeňovania 
nasledovalo losovanie tom-
boly, okrem cien zakúpených 
oddelením kultúry nám všetky 
ostatné venovali sponzorsky 
fi rmy: cukráreň Ihriský, Bres-
man, Chovmix Arari,  Dubnic-

ký technologický inštitút, STU 
Bratislava,  Cheque Dejeuner, 
Q-EX, RMC Nová Dubnica, 
Pizzeria LIVIGNO, Kursalon 
Trenčianske Teplice, pekáreň 
Kopek, fi rma Václav a Ježo, 
Petit Press, JKC Trenčín, za čo 
im touto cestou srdečne ďaku-
jeme.

O zábavu sa postarali čle-
novia novodubnického divadla 
Bebčina,  členky tanečných 
skupín   z centra voľného času, 
DJ Mirko Dorociak a ako vždy 
bezprostredná a vtipná mode-
rátorka  Miriam Martináko-
vá, ktorej sa podarilo udržať 
veselú náladu počas celého 
karnevalu. A že sme sa bavili 
výborne, môžete posúdiť aj z 
fotiek, ktoré nájdete na Face-
booku.

Na záver zostáva poďakovať 
všetkým, ktorí prispeli k uspo-
riadaniu krásneho karneva-
lového popoludnia, ďakujeme 
všetkým maskám i tým, ktorí 
pomáhali masky vytvoriť. Už 
teraz sa tešíme na ďalší kar-
neval! 

Mgr. Eva Kebísková 
oddelenie kultúry

Prváčka Lenka – víťazka
súťaže v jedení šišiek

Predstihla si v jedení               
aj chlapcov, aké koláčiky 
máš rada a čo zaujímavé si 
počas Fašiangov zatiaľ ro-
bila? 

Mám veľmi rada šišky, 
maminka ich robieva. Počas 
Fašiangov som bola na nie-
koľkých karnevaloch - v škole, 
aj v kine. Dnes som bola vo 
fašiangovom  sprievode, moja 
maska je ježibaba. 

Novodubničanky Lívia 
a Anna

Ako prežívate Fašiangy, 
resp. pamätáte si,  aké boli 
Fašiangy kedysi?

A boli Fašiangy aj pred toľ-
kými rokmi? My sme z mes-
ta, takže tradičné Fašiangy 
si veľmi nepamätáme, skôr 
sme chodili na plesy, bály. To 
sme vedeli vtedy, ale aj dnes, 
za sezónu vytancovať aj desať 
plesov - v Trenčianskych Tep-                                                                         
liciach, Dubnici i v Ilave. 
Spánok nám nechýba, na 
Silvestra sme prišli pred pia-                         
tou a ráno sme už boli ako 
rybičky pred sporákom. Teraz 
nezaostávame,  sme aktívne, 
chodíme do kúpeľov, k moru. 
Treba si užívať život. 

Naše krásne a odvážne
masky Lenka a Sisa

Jediné odvážne malé Novo-
dubničanky, ktoré šli v sprie-
vode z Mierového námestia 
až k amfíku. Pevne veríme, že 
budúci rok sa pridá v sprie-
vode masiek viac detí, ale          
i dospelých.

Keď  ZO Únie žien Sloven-
ska v Novej Dubnici zorgani-
zovala minulý rok prvýkrát 
fašiangový turnaj v bowlingu, 
nikto sa nenazdal, že zazna-
mená taký úspech. Pre veľký 
záujem zaradil výbor toto vy-
darené podujatie aj do plá-
nu činnosti na začiatok roku 

2015. V stredu 21. januára sa 
stretli vo veľkom počte v ho-
teli ALFA, aby si zmerali sily 
na dvoch bowlingových drá-
hach. Niektoré členky prišli 
podporiť aj manželia, ktorí 
posilnili jednotlivé družstvá. 
Súťažiaci sa s vervou pustili do 
zápolenia a snažili sa získať čo 

najviac bodov, ostatné členky 
živo diskutovali, ochutnávali 
fašiangové sladkosti a vymie-
ňali si osvedčené recepty. Od 
začiatku turnaja sa najlepšie 
darilo Vierke Berčíkovej, ktorá 
podala skvelé výkony a v cel-
kovom hodnotení nakoniec po-
tvrdila svoje víťazstvo. Súboj 
o ďalšiu priečku v bodovacom 
rebríčku bol vyrovnaný a tes-
ným roz- dielom získal druhé 
miesto Ing. Miroslav Faturík, 
za ním sa umiestnila Jarka 
Drieniková. Traja najlepší pre-
vzali z rúk predsedníčky ZO 
ÚŽS Marty Babukovej  diplo-
my a upomienkové predmety. 
Zablahoželala im k úspechu     
a všetkým účastníkom turnaja 
poďakovala za bojovné výkony. 
Opäť sa potvrdilo, že viac než 
o športovú rivalitu išlo pre-
dovšetkým o dobrú zábavu                 
a  priateľskú atmosféru.

Text a snímka: M. Babuková

Viera Berčíková sleduje svoj hod, vedľa hádže Oľga Dudová.

Rodičia sa s krásnymi maskami naozaj pohrali.
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DETSKÝ DIVADELNÝ KLUB
Snehulienka a sedem trpaslíkov
sobota 28. februára o 15.30 hodine
kino Panorex  
Kedysi dávno, pradávno a možno včera, tam kde sa more do riek 
vlieva a lavíny kotúľajú sa hore kopcom, rozprávky končia sa 
šťastným koncom. Tam týči sa hrad, že nechytá sa ani Koloseum 
v Ríme, no ten hrad nateraz preskočíme. A kdesi v lese je jedna 
baňa, v nej sedem trpaslíkov zlato fára. Trpaslíci, akých ešte ne-
videl tento svet! Asi preto, že od zeme ich nevidieť. Chcete vedieť 
ako to všetko skončí. Tak tu máme rozprávku, nech sa páči...
Vstupné: 1,5 eur,  držitelia permanentky na 4 predstavenia 1 euro 

VEĽKONOČNÝ VEĽTRH A TVORIVÉ DIELNE
sobota 28. marca od 14. – 17. hodiny
kino Panorex 

Skvelá možnosť nakúpiť alebo vyrobiť si kraslice, korbáče, veľ-
konočné a jarné dekorácie alebo veľkonočné mäsové špeciality 
– klobásky, údené mäsko, slaninku. Organizuje odd. kultúry MsÚ 
v spolupráci so školami a školskými zariadeniami mesta.
Zároveň pozývame všetky deti o 15.30 hodine do kina Panorex  
na 2. predstavenie DETSKÉHO DIVADELNÉHO KLUBU  krás-
ka a zviera, rozprávka v podaní Divadla na hojdačke
Vstupné : 1,50 eura, držitelia permanentky  1 euro 

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÁ KAMERA 
štvrtok 26. marca o18. hodine
kino Panorex      

Medzi hlavné ťaháky festivalu patrí svetovo preslávený ultrabe-
žec a skialpinista Kiliana Jornet a jeho úchvatné výkony na alp-
ských vrcholoch. Cykloexpedíciu cez Himaláje s humanitárnym 
posolstvom predstaví fi lm Alegría. S českou partičkou slackline-
rov sa vydáme budovať prvé highline projekty na Islande. Bude-
me svedkami psychicky i fyzicky náročnej preplavby Indického 
oceánu na veslici alebo ženskej výpravy do Mongolska na splav 
jednej z posledných riek bez priehrady. V spoločnosti lezeckých 
majstrov Chrisa Sharmu a Stefana Glowacza zdoláme prvé ces-
ty v obrovskej ománskej jaskyni. A chvíle napätia prežijeme pri 
800 kilometrov dlhej ceste na paraglide. 
Vstupné: 2,50 eura

DEŇ UČITEĽOV
piatok 27. marca o 16. hodine
kino Panorex 

Mestská oslava Dňa učiteľov s folklórnym súborom Vršatec. 
Srdečne pozývame všetkých pedagógov a pedagogických pra-
covníkov, učiteľov na dôchodku a všetkých milovníkov kvalitnej 
zábavy. 

Informácie a predpredaj vstupeniek: 
oddelenie kultúry a športu MsÚ Nová Dubnica, tel. 0424433484, 
kl. 110,112, e-mail: kebiskova@novadubnica.sk

MARC CAMOLETTI  - ŠTYRIA NA KANAPE
streda 25. marca o 19. hodine
kino Panorex 

Zaručene neverná komédia.
Účinkujú: Petra POLNIŠOVÁ, Henrieta MIČKOVICOVÁ, Emil 
HORVÁTH, Richard STANKE, Ľuboš KOSTELNÝ/Michal KU-
BOVČÍK.
Vtipná a bláznivá komédia o peripetiách rozpadu manželstva. 
On advokát, ona lekárka - zdanlivo poľahky sa mienia vzdať svoj-
ho celoživotného partnera. Nie však svojej polovice domu. A čo 
ešte, keď sa v obývačke objavia aj milenci oboch. Nenechajte si 
ujsť skvelé výkony vašich obľúbených hercov.
Vstupné v predpredaji: 14 eur, priamo pred predstavením: 17 eur.

Krajinu vychádzajúceho sln-
ka s jeho kultúrou a tradí-                                                                        
ciami predstaví novodub-
nickej verejnosti Mgr. Jana 
Šoucová, PhD. a Seiko Kawa-
shima. Záujemcov čaká pred-
náška o Japonsku, ukážka 
obliekania kimona a jukaty, 
kaligrafi cký workshop a pre-
zentácia o zdraví ukrytom          
v japonskej kuchyni - uvidíte 
praktickú ukážku prípra-
vy mezikuši (rolované suši)                           
a dezertu daifuku – ryžového 
koláčika plneného sladkou 
fazuľovou pastou, ktoré budú 
nakoniec aj súčasťou ochut-
návky. Vstup voľný! 

JAPONSKÝ DEŇ
V NOVEJ DUBNICI 
streda  4. marca o 17. hodine
kultúrna beseda

Čaj o piatej, za oknami kalamita

Nová Dubnica žije kultúrou

Snehová kalamita v piatok 
30. januára neodradila nie-
koľko desiatok nadšencov 
zelených lístkov, ktorí prišli 
na čaj o piatej do Historic-
kej izby mesta Nová Dub-
nica. 

Manželia Alenka a Vla-
dimír Ondejčíkovci aj po 
takmer šiestich hodinách 
strávených na ceste z Nitry 
do Novej Dubnice, kto strá-
vil piatok 30. januára na ces-
tách, vie, o čom hovoríme,                                                          
s úsmevom na tvári rozpráva-
li o pozitívnych účinkoch čaju 
na ľudský organizmus. 

Novodubničanov vtiahli 
do tajov prípravy zelených 
lístkov, dozvedeli sa, kedy je 
voda správne vriaca, aký čaj 
na čo pomáha a to podstat-
né, tie úžasné kombinácie                        
aj ochutnali. 

Ako sa manželia Ondejčí-
kovci dostali k čajom?

Celkom jednoducho, k prí-

rode sme mali vždy veľmi 
blízko.  

Čaj dokáže pomáhať pri rôz-
nych ochoreniach, čo teraz 
v chrípkovom období? Aké 
čaje odporúčate, mne naprí-
klad veľmi pomáha šalvia...

Šalvia,  jednoznačne,  je to 
bylinka, ktorú Číňania boli 
kedysi ochotní vymeniť za 
hocičo. Bola to jedna z mála 
komodít, o ktorú z Európy na-
ozaj stáli. Zároveň to bol veľmi 
krátky barter, lebo Európania 
ani nemali dostatok šalvie, ako 
Číňania vyžadovali. Vyvolalo to 
dokonca tzv. ópiové vojny, aby 
sa získal cenný čaj. Okrem šal-
vie sú vhodné najmä pikantné 
čaje, ktoré obsahujú koreniny 
a  posilňujú kvalitu krvi.

A čo typicky ženské ochore-
nia, ako sú  kŕčové žily, mô-
žeme aj v tomto dôverovať 
čajovým zmesiam?

Áno,  pomáha veľa čajov, 
ktoré spevňujú steny žíl a za-

bezpečujú, aby krv bola kva-
litná.  

Aké sú to čaje? 
Aj klasický zelený čaj, dôle-

žité je, aby čaj nesťahoval vlá-
sočnice, ale práve hrubšie žily 
a cievy, pretože mnohokrát je 
problém, že práve vlásočnice 
sa stiahnu, ale žily ostávajú  
otvorené. A nie je dobrý kolo-
beh krvi. Častokrát pomáhajú 
korenisté čaje. Špecifi cky je 
dobré jesť pohánku alebo piť 
pohánkový čaj. Je dôležité 
aj okrem cvičenia držať telo 
mozgom pod kontrolou, lebo 
žily tu nie sú osamote. Po-
máha napríklad čaj T 001, 
ktorý naozaj zlepšuje kvalitu 
myslenia, mozgu, dáva do po-                
riadku  celé telo, harmonizuje 
ho, pomáha pri problémoch      
s  predčasným starnutím, lebo 
k tomu  patria kŕčové žily. 

A čo mužské ochorenia, vy-
padávanie vlasov?

Pomáhajú čaje, ktoré ob-
sahujú veľa minerálov, alebo 
je vhodné dobrými kombi-
náciami vlasy preplachovať. 
Výborným čajom je čaj z bam-
busových výhonkov,  to je čaj, 
ktorý pomáha nielen mužom, 
ale je pre každého. Je to jed-
na z bylín budúcnosti, pretože 
bambusové výhonky výrazne 
menia kyslé prostredie v or-
ganizme.

Ďakujeme a dovidenia opäť pri 
šálke čaju.  

-maša-

Kultúra už aj na FACEBOOKU:

Nová Dubnica žije kultúrou

Pridajte sa za priateľa  a sle-
dujte aktuálne pozvánky na 
zaujímavé akcie.

ŤAHÁK SEZÓNY

PORIADNA DÁVKA HUMORU

VEĽKÁ NOC IDE

Prednáška zaplnila priestory historickej izby.

KRÁSA ŠPERKU

Srdečne vás pozývame na unikátnu
kolektívnu výstavu šperkárov z okolia Novej Dubnice

denne do konca marca
v Historickej izbe mesta Nová Dubnica



Verejné pohoršenia
Dňa 1. januára vo večerných 

hodinách na základe oznáme-
nia operátora MKS zasahovala 
hliadka na Mierovom námestí 
pri budove súpisné číslo 54. 
Pri jednom zo stĺpov námes-
tia sa B.Š. rozhodol zbaviť 
nadbytočných tekutín, ktoré 
mu pravdepodobne znemož-
ňovali v kombinácii s konzu-
movaným alkoholom „pokojnú                        
a plynulú“ cestu domov. Tento 
úkon spravil tak nešikovne, že 
mu rozopnuté nohavice spadli 
pod kolená a spôsobili mu ďal-
šiu neprekonateľnú prekážku 
v plynulej chôdzi. Pri pokuse 
urobiť krok vpred mu spad-
nuté nohavice „zabezpečili“ 
nepríjemný kontakt so zemou. 
Z ležiacej polohy mu pomohla 
až zasahujúca hliadka. Nakoľ-
ko menovaný nedokázal bez 
cudzej pomoci prejsť domov, 
naložili sme ho do služobného 
vozidla a odviezli na adresu tr-
valého pobytu. Za priestupok- 
budenie verejného pohoršenia 
sme ho doriešili v blokovom 
konaní.

Nepovolená skládka bytové-
ho odpadu

Dňa 28. januára v dopolud-

ňajších hodinách zasahovala 
hliadka MsP na základe ozná-
menia obyvateľov Pribinových 
sadov v dome č. 32. Tam si 
jeden z majiteľov bytu najal 
fi rmu, ktorá mu prerábala byt. 
Pracovníci uvedenej fi rmy 
stavebný materiál naukladali 
na spoločnú chodbu bytovky, 
čím veľkou mierou znemožnili 
voľný prechod ostatným oby-
vateľom poschodia k vlastným 
bytom. Nepotrebný staveb-
ný odpad vynosili pred dvere 
bytovky a nechali ho voľne 
položený na zemi. Počas vy-
nášania odpadu znečistili celé 
spoločné schodisko bytovky                               
a nedali ho po vynesení odpa-
du do pôvodného stavu. Nakoľ-
ko zbavovanie sa odpadu tým-
to spôsobom zákon ako aj VZN 
mesta zakazuje, vyzvali sme 
majiteľa fi rmy J.V., aby sklád-
ku spred budovy odstránil                                                                      
a taktiež dal spoločné priesto-
ry domu do pôvodného stavu. 
Po odstránení skládky a upra-
taní schodiska sme J.V. dorie-
šili v blokovom konaní. 

Bc. Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

Spomienky a poďakovaniaSpomienky a poďakovania

Úmrtia: Ladislav Kováč, Žofi a Moravčíková, Dušan Mikuš, 
Július Mlynár, Ida Miháliková, Štefan Kadnár, Ján Fajnor, Vi-
liam Horák, Ing. Ondrej Hliničan, Agnesa Kubaščíková, Júlia 
Šušaníková, Cyril Rejdovjan, Antonia Kotešovcová
 
Sobáše: Matej Hajas - Linda Osvaldová, Marián Králik - Kris-
tína Molnárová
 
Narodenia: Hugo Bartoš, Emma Roncová, Boris Basila, To-
máš Tehlárik, Dominik Gavenda, Dominik Khandl

Spoločenská kronika

Z bloku mestskej polície

Prevádzka: Topoľová ul. 781/5 (budova TEKOS)
Tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

www.pomnik.sk

30% ZĽAVA
NA POHREBNÉ SLUŽBY
A KAMENÁRSKE PRÁCE

NIE SME PLATCI DPH

PREDAJ NOVÝCH HROBIEK K POHREBOM
V NOVEJ DUBNICI A KOLAČÍNE

PREVOZY ZOSNULÝCH - 0905 991 398
MIROSLAV KONDEL

POHREBNÉ SLUŽBY
KAMENÁRSTVO

SPRÁVCA CINTORÍNA

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

Viliam Horák
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 12. februára na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca, dedka a pra-
dedka Viliama Horáka. Ďakuje manželka, deti     
s rodinami, brat a ostatná rodina.

Miroslav Donoval
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kveti-
nové dary rodine, priateľom a známym, ktorý 6. 
decembra odprevadili na poslednej ceste nášho 
milovaného manžela, otca, starého otca Mirosla-
va Donovala. Smútiaca rodina, manželka, deti     
a vnúčatá. 

Jaroslav Červeňan
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 14. januára na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca, dedka a pra-
dedka Jaroslava Červeňana. Ďakuje manželka   
a dcéry s rodinami.

Július Mlynár
Ďakujem príbuzným, priateľom, susedom, zá-
hradkárom, známym, ktorí dňa 22. januára 2015  
na poslednej ceste odprevadili nášho drahého 
manžela, otca, starého otca a prastarého otca 
Júliusa Mlynára. Zároveň ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary. Manželka a dcéry         
s rodinami. 

Ladislav Kováč
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí  21. januára na poslednej ceste odprevadili 
môjho milovaného manžela Ladislava Kováča. 
Manželka a ostatná rodina. 

Miroslav Rác
Ďakujeme za účasť, prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary rodine, susedom, priateľom a známym, 
ktorí 4. novembra na poslednej ceste odprevadili 
nášho milovaného manžela, otca a dedka Miro-
slava Ráca. Ďakuje manželka a deti s rodinami. 

Marta Matláková
Dňa 2. januára uplynuli tri roky, odkedy nás nav- 
ždy opustila naša drahá dcéra, sestra, manžel-
ka, mama a babka Martuška Matláková. Osud ti 
nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdci-
ach budeš stále žiť. Kto ste ju poznali, venujte 
jej tichú spomienku. S láskou a úctou spomína 
smútiaca rodina. 

Cecília Klimová
Dňa 6. februára uplynulo desať rokov, odkedy 
nás navždy opustila sestra a teta Cecília Kli-
mová. Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína sestra a celá 
rodina. 

Karol Staňo
Dňa 8. februára uplynulo 15 rokov, odkedy nás 
navždy opustil manžel, otec a dedko Karol Sta-
ňo. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spom-
ienku. S láskou a úctou spomína manželka a deti 
s rodinami. 

Rudolf Reisenauer
Dňa 26. februára si pripomenieme piate smutné 
výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca 
a dedka Rudolfa Reisenauera. S láskou spomína 
manželka, dcéra Jarka s manželom a deťmi a zať 
Peter s deťmi. 

Jozef Šebo
Dňa 4. februára uplynulo desať rokov, odkedy 
nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Jozef Šebo. S láskou a úctou 
spomína manželka, synovia a dcéry s rodinami   
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu 
s nami tichú spomienku. 

Otto Bača
Dňa 8. februára uplynulo dvadsať rokov, odkedy 
nás navždy opustil manžel, otec a dedko Otto 
Bača. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spo-
mienku. S láskou a úctou spomína manželka             
a deti s rodinami.

Alžbeta Macejechová
Dňa 2. februára uplynie smutný rok, odkedy nás 
navždy opustila naša milovaná manželka, matka 
a babka Alžbeta Macejechová. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou 
spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami. 

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

Jozef a Mária Kupkovci
Dňa 12. februára sme si  pripomenuli tridsať ro-
kov, čo nás opustila naša mama Mária Kupková 
a 6. marca si pripomenieme 12 rokov, kedy nás 
opustil otec Jozef Kupka. S láskou a úctou spomí-
najú synovia a dcéra s rodinami.

Rudolf Živčic 
Dňa 17. februára uplynuli tri roky, keď nás navždy 
opustil náš milovaný otec, manžel, starý otec a 
pradedko Rudolf Živčic. S láskou spomína man-
želka, syn, vnuci a pravnuk. 

Jaroslav Krška
Dňa 14. februára sme si pripomenuli ôsme výročie 
úmrtia nášho drahého Jaroslava Kršku. S láskou 
v srdci spomínajú synovia, nevesty, súrodenci,    
vnúčatá, švagor a ostatná rodina.  

Štefan a Monika Kiselovci
Dňa 3. februára sme si pripomenuli jeden rok, 
čo nás navždy opustil náš milovaný otec a dedko 
Štefan Kisel a 1. mája uplynie 29 rokov, čo nás na-
vždy opustili naša milovaná mama a babka Moni-
ka Kiselová. Kto ste ich poznali, venujte im spolu                  
s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomí-
najú dcéry Eva, Dana a Soňa s rodinami.

S hlbokým zármutkom ozna-
mujeme, že vo veku 87 rokov 
zomrel  9. februára Ing. Ond-
rej Hliničan, bývalý predseda 
MsNV v Novej Dubnici v rokoch 
1961 – 1971. Počas svojej práce 
sa zaslúžil o vybudovanie No-
vej Dubnice, ktorá  začiatkom 
šesťdesiatych rokov bola akým-
si  rozostavaným sídliskom s 
provizórnymi cestnými komu-
nikáciami. Predseda svojou ini-
ciatívou, za podpory kolektívu 

zamestnancov i aktívnych obča-
nov mesta,  vytváral postupne 
dobré životné podmienky pre 
obyvateľov mesta. Vybudovali sa 
základné zdroje tepla, elektrickej 
energie, vody, obchodná sieť, po-
traviny, služby pre obyvateľstvo. 
Postavila sa MŠ, detské jasle,  II. 
ZDŠ       s prvou športovou halou 
a krytým bazénom na Slovensku. 
Postavil skvost - prvé panorama-
tické kino Panorex na Slovensku. 
Zaslúžil sa o vybudovanie Elekt-
rotechnického ústavu, vybudova-
nie sídliska s individuálnou byto-
vou výstavbou. Neskôr nastúpil  
do ZŤS EVÚ vo funkcii vedúceho 
technicko-investičného rozvoja. 
Za svoju prácu a výsledky získal 
štátne vyznamenanie - Najlepší 
pracovník federálneho minister-
stva všeobecného strojárstva. 

S úctou spomíname. 

Vďační občania

Spomienka na
Ondreja Hliničana
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NOVODUBNICKÉ ZVESTI

Plán akcií KST
Kolačín na rok 2015

BLOG OSA AKADÉMIE

Nová Dubnica bola najúspešnejšia

Športovci plesali v Kolačíne

Zimný turnaj
o pohár primátora

Najmladší hráči - 
- prvýkrát na turnaji

Zimný výstup na Markovicu
Stretnutie turistov Trenčianskeho kraja  na Baske
Novomestská 50-ka
Dubnická 30-ka
Novodubnická 25-ka
Jánsky haluškový festival
Autobusový zájazd do Salzburgu a na Orlie hniezdo
Majstrovstvá Slovenska v PTZ
Po stopách SNP na Markovicu
Klubový zájazd do Českej republiky
Neformálne CR Rallye – Trenčín
Jesenné stretnutie turistov na Inovci
Štefanské stretnutie na Grófovci

03. 01. 2015
21. 02. 2015
18. 04. 2015
25. 04. 2015
16. 05. 2015
20. 06. 2015
27. 06. 2015
05. 07. 2015
29. 08. 2015 
18. 09. 2015   
26. 09. 2015 
14. 11. 2015
26. 12. 2015

Milí športoví priatelia, sme 
veľmi radi, že po prvom roku 
našej činnosti a aktivít sme 
dokázali zaujať našou for-
mou pohybu, našimi aktivi-
tami a snáď i prístupom.

Priestor v novinách by sme 
radi využili viac na pravidelnú 
osvetu, na to, prečo naša det-
ská akadémia OSA vznikla. 
Radi by sme vám postupne 
približovali všetko, čo súvisí                  
s našou činnosťou. Nielen pre-

teky samotné, ale prevažne 
našu edukačnú činnosť. Radi 
by sme vrátili našim deťom 
to, o čo sú, bohužiaľ, v dneš-
nej dobe ukrátené a systém 
im sám neumožňuje. Budeme 
investovať svoj čas, námahu, 
snahu, entuziazmus a všetky 
naše vedomosti, či skúsenosti 
do našich detí tak, aby našli 
prostredníctvom pohybu a zá-
žitkov to, z čoho i my doteraz 
čerpáme - prístup nielen ku 
športu, ale i k priateľom, kolek-

tívu, starším ľuďom, k prírode 
a hlavne k sebe samým. 

Na tento rok sme opäť prip-  
ravili niekoľko podujatí, ktoré 
deťom prinesú športové zážit-
ky a radosť s víťazstiev. Rodi-
čom a blízkym rozžiaria úsme-
vy na tvárach tak, ako si to deti 
zaslúžia vidieť denne.

Už teraz sa tešíme na prvé 
zlaté medaile, na prvé diplomy 
a úsmevy detí. Do programu 
našich pretekov v priebe-
hu roka sme zakomponovali              

i letný pobytový tábor – OSA 
ŠPORT KEMP 2015, v sna-
he ukázať deťom, ako vyzerá 
športové sústredenie vrcholo-
vých športovcov, ako sa mení 
ich denný režim, keď hlavnou 
náplňou je tréning. Viac na-
šich noviniek už čoskoro na 
našej web stránke... a nebude 
ich málo!

Adrián Gazdík
manažér projektu

Tohtoročný zimný turnaj          
o pohár primátora Novej Dubni-
ce sa uskutočnil počas víkendu 
31. januára - 1. februára. Turnaj 
priniesol množstvo kvalitných 
zápasov a veľmi vyrovnané fi -
nále. V riadnom hracom čase 
skončilo nerozhodne a rozhodlo 
sa až na pokutové kopy, v kto-
rých Real porazil FC Hunks 
3:2. Tretí skončili minuloroční 
víťazi Armat Čukaričky. Ďaku-
jem všetkým zúčastneným za 

kvalitné výkony a mestu Nová 
Dubnica za výbornú spoluprá-
cu. Tento rok sme zaznamenali 
jeden incident, keď traja, tiež 
fanúšikovia, hodili na ihrisko 
plechovku s pivom, avšak po 
telefonáte na políciu v rýchlosti 
opustili halu. Verím, že podobné 
udalosti sa už na športových po-
dujatiach nebudú musieť riešiť 
a pôjde predovšetkým o šport.

Rastislav Fleško

Prvý ročník  plesu športov-
cov, ktorý sa konal 17. ja-
nuára  v KD Kolačín splnil 
očakávania všetkých zúčast-
nených. 140 predaných vstu-
peniek svedčilo o veľkom 
záujme o toto nové podujatie     
v Kolačíne.

Vyzdobená sála, bohatý 
program a chutné jedlo boli 
pripravené na vysokej úrov-
ni. Ples otvoril predseda TJ             
a primátor mesta. Po prího-
vore odštartoval program vys- 
túpením mažoretiek z Novej 
Dubnice. Prvý tanec plesu 

zatancoval tanečný pár z aka-
démie v Trenčíne. O výbornú 
zábavu sa postarala skupina 
Leo bend. Hostia sa bavili do 
skorého rána. Ich poďakovanie 
pri odchode nás presvedčilo     
o tom, že vieme zorganizovať 
dobrú akciu aj mimo ihriska. 
Veľká vďaka patrí všetkým 
sponzorom, celému personá-
lu, ktorý sa o nás staral celý 
večer, všetkým účinkujúcim    
a tým, ktorý sa podieľali na prí-
prave tohto skvelého večera.  
Ďakujeme.

Jaroslav Tlapák

Na majstrovstvách kraja 
najmladších žiakov v stol-
nom tenise, ktoré sa konali 
v Trenčianskej Teplej, získali 

naše najmladšie nádeje na-
sledovné medailové úspechy: 
Martin Pšenka „vyhral všet-
ko, čo sa dalo“ a stal sa tak 

najúspešnejším hráčom  maj-
strovstiev. Bol prvý v dvojhre, 
štvorhre a spolu s Laurou 
Vinczeovou, aj v zmiešanej 
štvorhre. Laura Vinczeová 
okrem už spomenutého titu-
lu v zmiešanej štvorhre bola 
druhá v dvojhre a kompletnú 
sadu medailí zavŕšila bron-
zovou medailou vo štvorhre 
spolu s Luciou Šelingovou. 
Taktiež Lucia Šelingová 
si doplnila svoju bronzovú 
zbierku medailí o medaily        
v dvojhre a zmiešanej.

Kvalitné výkony na týchto 
majstrovstvách podali však 
aj ďalší naši hráči Barbo-
ra Solíková, Andrej Bartoš                     
a Filip Hadzima. Svoje zápa-
sy odohrali s maximálnym 

nasadením a slušným špor-
tovým správaním si vyslúži-
li sympatie a pochvalu od 
prítomných divákov, za čo 
im patrí veľká vďaka. Vďaka 
patrí aj našim divákom po-
zostávajúcich hlavne z radov 
rodičov, rodinných príslušní-
kov a starším hráčom MKST, 
ktorí na týchto majstrov-
stvách povzbudzovali naše 
stolnotenisové nádeje. Boli 
sme najpočetnejšia a najú-
spešnejšia výprava nielen za 
stolnotenisovými stolmi, ale 
aj v hľadisku!

Ing. Jozef Šamaj
predseda MKST

Dňa 18.1.2015 sme sa zúčast-
nili na turnaji v Novom Meste 
nad Váhom. Obidve skupiny, 
ročník 2006 a mladší a ročník 
2007 a mladší.

Dopoludnia hrali hráči roč-
ník 2006 s Ilavou, s FA Morava-
ny, s MFK Nové Mesto nad Vá-
hom a s FK Vrbové. Od tretieho 
miesta našich chlapcov delilo 
len skóre o dva góly, teda skon-
čili sme štvrtí.  Najmladší zača-
li popoludní a nad očakávanie. 

Minulý týždeň brankár Ma- 
rián Čierny oslávil šesť  rokov. 
Chlapcom sa darilo a získali 
na svojom prvom turnaji tretie 
miesto aj s pohárom a medai-
lami pre všetkých. Boli v tran-
ze!!! Je čo naprávať, zlepšovať, 
ale aj tak všetkým  chlapcom            
a rodičom ďakujeme.

Milan Úradník 
tréner MFK Nová Dubnica

Úspešní stolnotenisti.

Príjemné prostredie.

Hracia plocha.

Mladí prípravkári.

OSA ŠPORT KEMP 19.07. - 26.07.2015

Letný športový tábor Nedeľa - Nedeľa
1 MULTI

Deti 1. a 2. roč.;                  
Deti 3. a 4. roč.;                  
Deti 5. a 6. roč.

15 detí;                         
15 detí;                         
15 detí.

Týždňový športový letný tábor s dvoma 
tréningami denne a rôznymi inými 

pohybovými aktivitami
Príroda

DUCHONKA                   
Penzión FORTUNATO

LETNÉ PRÁZDNINY S OSA ACADEMY 2015

NAPRIEČ SLOVENSKOM 22.11.2015

Záhorská Ves - Nová Sedlica
1 BEH 

CYKLO 
Široká verejnosť                  

(10 členné družstvá) 575 km Štafety družstiev na RUN a BIKE trenažéroch
Športová hala 

II. ZŠ
N. Dca                        

Športová hala

OSTATNÉ PRETEKY - 2015

P.Č. NÁZOV TYP PRE VZDIALENOSŤ POPIS POVRCH MIESTO KONANIA  TERMÍN KONANIA

OSA CYKLOKRUHY 18.04.2015

Bicyklové preteky mestom SOBOTA

OSA BEH SALAŠMI 13.06.2015

Cross lúkami v okolí salašov SOBOTA

OSA NOČNÝ BEH 22.08.2015

Beh nočným mestom SOBOTA

OSA ASFALTHLON 24.10.2015

Mestský duathlon SOBOTA

N. Dca                        
námestie                     

staré centrum mesta

4
BEH 

CYKLO 
BEH

Deti 1. a 2. roč.;                  
Deti 3. a 4. roč.;                  
Deti 5. a 6. roč.

300m - 600m - 150m              
600m - 900m - 300m              
600m - 900m - 600m

Preteky v duchu pravidiel duatlonu,            
BEH - BICYKEL - BEH                          

na okruhoch námestím
cesta

N. Dca                        
námestie                     

staré centrum mesta

3 BEH
Deti 1. a 2. roč.;                  
Deti 3. a 4. roč.;                  
Deti 5. a 6. roč.

300 m,                          
600 m,                          
900 m

Bežecké preteky nočnými ulicami mesta pod 
svetlami lámp, lampášov a svetelných 

balónikov...
betón

2 CROSS 
BEH

Deti 1. a 2. roč.;                  
Deti 3. a 4. roč.;                  
Deti 5. a 6. roč.

400m,                           
800m,                           
1,2km;

Bežecké preteky na nespevnenom povrchu lúk 
a pasienkov s členitým profilom tratí

lesné 
chodníky

N. Dca                        
areál bývalého salaša

OSA CHALLENGE 2015

1 CYKLO
Deti 1. a 2. roč.;                  
Deti 3. a 4. roč.;                  
Deti 5. a 6. roč.

300m,                           
600m,                           
900m

Okruhy námestím,                           
kvalifácie - 4 jazdci                           

finálové jazdy - 4 jazdci
betón

N. Dca                        
námestie

takto to vidíme my ...


