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Dozviete sa na str. 2.

Zažite opäť fašiangovú
atmosféru na str. 6.
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Ilustračné foto.

Viac na str. 3.

Zahrali si aj viacerí Novodubničania.
Čítajte na str. 7.
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                  pre vo bu prezidenta Slovenskej republiky 21.03.2009

Okrsky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu
Toman

Po et zapísaných oprávnených 
voli ov 1280 1022 1084 1285 1277 1376 882 1015 648 9869
Po et vydaných obálok 490 509 636 646 564 712 483 462 299 4801 = 48,65%

Po et odovzdaných obálok 490 509 635 645 564 712 483 462 298 4798
Po et platných lístkov 483 502 635 643 561 705 483 459 294 4765

Kndidát Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

Po et
hlasov

BOLLOVÁ DAGMARA, PaeDr. 5 8 6 3 5 6 9 5 3 50 = 1,05%
GAŠPAROVI   IVAN, doc., 
JUDr., CSc. 281 280 314 281 299 307 249 245 175 2431 = 51,02%

MARTINÁKOVÁ ZUZANA, 26 21 38 45 28 29 24 37 19 267 = 5,60%
MELNÍK MILAN, prof., RNDr., 
DrSc., 30 17 21 33 37 42 20 17 13 230 = 4,83%
MIKLOŠKO FRANTIŠEK, 
RNDr. 16 21 44 53 22 29 25 24 11 245 = 5,14%
RADI OVÁ IVETA, prof., 
PhDr., PhD., 122 152 203 217 166 291 150 124 72 1497 = 31,42%

SIDOR MILAN, PhDr., CSc., 3 3 9 11 4 1 6 7 1 45 = 0,94%

       Oficiálne výsledky hlasovania ob anov mesta Nová Dubnica

 Po prvýkrát v tomto roku sa poslanci mestského zastupiteľ-
stva (Maz) stretli na zasadnutí 23. 2. Po prerokovaní  Správy o 
kontrole plnenia úloh z uznesení mestskej rady a MsZ a Správy 
o kontrolnej  činnosti hlavného kontrolóra v roku 2008  schválili 
predĺženie platnosti uznesenia MsZ, ktorým bola odpredaná po-
žiarna zbrojnica do 30. 6. 2009 a aj predĺženie platnosti uznese-
nia, ktorým bol odpredaný 3-izbový byt s. č. 838 - 42 bytová jed-
notka na Ul. Petra Jilemnického p. Viliamovi  Kaštílovi a manželke 
Vladimíre, do 30. júna 2009. 

 Z dôvodu aktualizácie rozpočtu mesta na r. 2009 poslanci 
schválili  jeho zmenu podľa predloženého materiálu v celkovom 
objeme finančných prostriedkov v príjmovej a výdavkovej časti vo 
výške 6 671 672 € (200 990 790,67 Sk). Poslanci ďalej schválili
VZN č.1/2009 o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta 
Nová Dubnica a návrh na zvýšenie mesačného nájomného z 2,50 
€/m2 (75,31 Sk/m2) na 2,68 €/ m2 (80,74 Sk/m2) od 1. 7. 2009 v 
bytovom dome s. č. 838 - 42 b. j. na Ul. Petra Jilemnického, ako 
aj zvýšenie nájmu od 1.1. 2010 na 2,86 €/m2 (86,16/m2) v tomto 
dome.

 Mestské zastupiteľstvo tiež prerokovalo Informáciu o činnosti 
komisií MsZ v Novej Dubnici za rok 2008 a prijalo dve personál-
ne zmeny. Program pokračoval predložením správy o plnení úloh 
oddelenia stratégie rozvoja pri príprave projektov pre získanie fi-
nančných prostriedkov do rozpočtu mesta z iných zdrojov, ktorá
podrobne informovala o podaných projektoch na čerpanie z 
prostriedkov z EÚ prípadne grantov jednotlivých ministerstiev v 
2008. Na základe schválených prostriedkov z eurofondov bude-

me v najbližšom období čerpať financie na rekonštrukciu MŠ a ZŠ 
a vzdelávanie. 

Poslanci schválili odpredaj spoluvlastníckeho podielu na zastava-
nom pozemku pod obytnou budovou s. č. 364 na Ul. SNP vlast-
níkom bytov, odpredaja nebytového priestoru – skladu na prízemí 
v budove s. č. 16 Sady Cyrila a Metoda p. Igorovi Barényimu z 
Trenčína  zriadenia vecného bremena  v prospech  SPP, a. s. 
Bratislava na pozemkoch mesta, na ktorých sa realizovala rekon-
štrukcia plynovodu v roku 2008 za odplatu vo výške 12 € (361,51 
Sk) za bežný meter  plynovodu. MsZ tiež schválilo odkúpenie 
pozemku pri Kultúrnom dome v m. č. Kolačín od p. Aleny Tlapá-
kovej Nová Dubnica - Kolačín za cenu 6,64 € (200,04 Sk) za 1 
m2 - celkom 93 m2, pričom odporučilo primátorovi mesta odkúpiť 
prístavok nachádzajúci sa pri Kultúrnom dome od p. Aleny Tlapá-
kovej a neschválilo žiadosti Imricha Surovku a Milana Makovca o 
odpredaj pozemku a výstavbu garáže podľa návrhov žiadateľov. 
Na záver poslanci vzali na vedomie Informáciu o aktuálnom stave 
v investičných zámeroch a informáciu o prenájme Lekárne Zdra-
vie v Mestskom zdravotnom stredisku a schválili poslanecký ná-
vrh, ktorým uložili prednostke MsÚ  pripraviť novelizáciu VZN č. 
14/2008. Zásady hospodárenia a nakladanie s majetkom mesta 
Nová Dubnica.

Bližšie informácie o prerokovaných materiáloch nájdete na we-
bovej stránke mesta www.novadubnica.sk, alebo na príslušných 
oddeleniach mestského úradu.  

JUDr. Miroslav Holba, zástupca primátora mesta



 Členovia komisií pristupovali k účasti na zasadnutiach komisií 
zodpovedne a aktívne sa zapájali do riešenia prerokovaných pro-
blémov. V priebehu roka došlo v troch prípadoch k výmene členov 
komisií (finančná - Ing. Zoltán Stopiak / Ing. Ján Vacval z dôvodu 
zmeny zamestnania, životného prostredia - Marta Prnová / Mgr. 
Gabriela Záhorcová zo zdravotných dôvodov, školstva PaedDr. 
Magdaléna Višňovská / Edita Molnárová z dôvodu zmeny trvalého 
bydliska). Ďalšie navrhované zmeny v komisiách sú: komisia vý-
stavby - Ing. František Szönyi / Peter Galko z dôvodu dlhodobého 
pôsobenia v zahraničí a vzdania sa funkcie, komisia športu a mlá-

deže Pavol Kňažek / Mgr. Andrej Michalčík z 
dôvodu dlhodobej neúčasti na zasadnutiach ko-
misie.
  Komisie na svojich zasadnutiach najmä vy-
pracovávali stanoviská k materiálom preroková-
vaným mestskou radou a mestským zastupiteľ-
stvom a rozhodnutiam primátora mesta, aktívne 
spolupracovali pri realizácií Programu hospodár-
skeho a sociálneho rozvoja mesta, všeobecne 
záväzných nariadení, zaoberali sa aktuálnymi 
problémami mesta vo svojej oblasti a riešili ďal-
šie úlohy vyplývajúce z náplne ich činnosti.
  Výbor m. č. Kolačín s počtom členov 9 pod 
vedením predsedníčky PaedDr. Soni Kačíkovej 
uskutočnil 9 zasadnutí. Iniciatívne sa zaoberal 
problémami mestskej časti, spolupracoval pri ich 
riešení a organizovaní rôznych kultúrno-spolo-
čenských a športových podujatí, prerokovával 
materiály MsZ.
  Komisia pre ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov má 3 čle-
nov, jej predsedníčka je PaedDr. Soňa Kačíko-
vá. Komisia v roku 2008 zasadala 2-krát, a to z 

dôvodu riešenia oznámení funkcií, zamestnaní, činnosti a majet-
kových pomerov verejných funkcionárov za rok 2008 (všetci po-
slanci MsZ a primátor mesta).
 Uznesenia komisií a výboru m.č. Kolačín boli podkladmi pre 
rokovania orgánov mesta a z nich vyplývajúce pripomienky a po-
strehy boli priebežne riešené na gremiálnych poradách primátora 
a poradách prednostky MsÚ. 

JUDr. Miroslav Holba 
zástupca primátora mesta

 Už po štvrtýkrát otvorilo Mesto Nová 
Dubnica útulok na prechodný pobyt obča-
nov bez prístrešia. Ľudia bez domova našli 
strechu nad hlavou 23. decembra minulé-
ho roku v bývalom sídle štátnej polície v 
Pribinových sadoch č. 32. V tom čase sa 
sem nasťahovalo 6 občanov vo vekovom 
rozmedzí 26 - 55 rokov. V období mesiaca 
marec sa v útulku nachádzalo približne 11 
ľudí. 

 Ubytovanie v útulku sa poskytuje na zá-
klade žiadosti a zmluvy uzatvorenej s uby-
tovaným denne v čase 19:00 - 7:00. Dĺžka 
pobytu je individuálna podľa poveternost-
ných podmienok a sociálnej situácie klien-
ta. Prijať do útulku môžeme občana bez 
prístrešia v hmotnej alebo sociálnej núdzi 
vo vyhovujúcom zdravotnom stave (bez 

prenosných ochorení), ktorý je mobilný a 
schopný postarať sa o seba. Ubytovaný pri 
nástupe do útulku dostane pridelené lôžko 
a do zariadenia si môže priniesť len najnut-
nejšie osobné veci. Útulok môže záujem-
cu odmietnuť, ak je pod vplyvom alkoholu 
alebo iných omamných látok, odmietne sa 
podrobiť hygienickej očiste alebo bol vylú-
čený zo zariadenia pre závažné porušenie 
prevádzkového poriadku. 

 Klientom poskytujeme ošatenie, hygie-
nické a zdravotné potreby, čaj,  jedno teplé 
jedlo denne a pravidelné zdravotné pre-
hliadky. Všetkým ubytovaným sme ponúkli 
prácu a viacerí začali pracovať na zber-
nom dvore dve, respektíve štyri hodiny, 
za čo im mesto poskytne stravu. Niekto-
rým občanom mesta, ktorí sú ubytova-
ní v útulku, sme pomohli vybaviť dávky v 
hmotnej núdzi, riešili ich problémy s ÚP-
SVaR Dubnica nad Váhom, so súdmi. 

 Všetky služby poskytované ľuďom bez 
domova v útulku sú poskytované zdarma. 
Prevádzku ubytovne, všetky služby a ener-
gie, financuje Mesto Nová Dubnica (cca 70 
eur denne). Do budúcna chceme ubytova-
nie ľudí bez domova a v zlej sociálnej situ-
ácii riešiť komplexnejšie, a to vytvorením 
záchytného krízového centra.  

Bc. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí

  komisia         predseda      počet členov     zasadnutie 

Finančná a majetková         Ing. Peter Marušinec        7                  10 x

Výstavby, územného 
plánovania a dopravy     Ing. Marián Medera        7          8 x

Životného prostredia, 
ekológie a verejného   Ing. Mária Proškovcová        7                  11 x
poriadku

Školstva           RNDr. Peter Perichta, PhD.      5                    8 x

Kultúry Ing.          Mgr. Marián Šupák       7                  10 x

Športu a mládeže            Vincent Bezdeda       5                    9 x

Sociálna, zdravotná 
a bytová             Kamila Poláčková       7                  12 x

Stratégie rozvoja mesta      JUDr. Miroslav Holba        5                    9 x

    Od marca sa vyseparovaný odpad na IBV 
Miklovky a v mestskej časti Kolačín zbiera 
len do plastových vriec. Papierové vrecia
už nebudeme na odd. životného prostre-
dia mestského úradu vydávať z dôvodu ich 
vysokej ceny a rýchleho poškodenia navl-
hnutím. Odteraz trieďte jednotlivé druhy 
odpadu do čiernych plastových vriec, ktoré 
vám budú vydané za zozbierané plastové

a papierové vrecia. Triedime zvlášť: papier 
a lepenku, plasty - čisté!, tetrapaky, kovové 
obaly. Keďže sklo by plastové vrece roztrh-
lo, pridáme v lokalitách rodinných domov 
viac kontajnerov na zber skla.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



V ZMYSLE § 4 ODS. 1  ZÁKONA Č. 596/2003 Z. Z.
O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE

A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE
A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV

V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV 

VYHLASUJE

VÝBEROVÉ KONANIE NA OBSADENIE FUNKCIE
RIADITEĽA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY,

SAD DUKLIANSKYCH HRDINOV 88/9 
V NOVEJ DUBNICI 

1.  Kvalifikačné predpoklady: 
 - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študij-
  ného odboru požadované pre základné umelecké školy, príp.
  vyššie odborné vzdelanie pre ZUŠ (konzervatórium ukonče-
  né absolutóriom) 
 - absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky, príp. jej náhrady

2.  Odborná prax: najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

3.  Iné kritériá a požiadavky:
 - predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3  zá-
  kona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme
 - riadiace a organizačné schopnosti
 - ovládanie práce s PC (Word, Excel, Internet)
 - znalosť príslušnej legislatívy
 - komunikatívnosť
 - občianska bezúhonnosť a morálne predpoklady

4.  Zoznam dokladov, ktoré je potrebné priložiť k prihláške do
 výberového konania: 
 - overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a doklad o pedago-
  gickej praxi
 - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
 - súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa záko-
  na č. 428/2002 Z. z. pre potreby výberového konania
 - profesijný životopis
 - návrh koncepcie rozvoja Základnej umeleckej školy, SDH
  88/9 podľa zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) 
 - príp. iné doklady (osvedčenie o absolvovaní vzdelávania ria-
  diacich pracovníkov...)

Prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť
do 15. 4. 2009 na adresu:

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica,
v obálke označenej „Výberové konanie ZUŠ“.

 Od polovice januára je na zbernom dvore v Novej Dubni-
ci na Topoľovej ulici v prevádzke nová triediaca linka, ktorú 
mesto zakúpilo pre potreby triedenia plastov, tetrapakov a ko-
vových obalov. Pri triediacej linke pracuje šesť pracovníkov 
chránenej dielne, ktorí majú zníženú pracovnú schopnosť a 
na ich mzdy prispieva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny z 
prostriedkov EÚ. Riadi ich vedúca chránenej dielne a správca 
zberného dvora. Pod ich vedením vytrieďujú zo zmesových 
plastov PET fľaše podľa farby, fólie, polystyrén, tvrdené plas-
ty, plastové poháriky. Každých 10 dní prichádza z kontajnerov 
rozmiestnených po meste nová várka plastov, ktoré čakajú na 
spracovanie. Vytriedené plasty lisujeme novým lisom, ktorý 
sme zakúpili z prostriedkov z Recyklačného fondu, a skladu-
jeme na zbernom dvore, kým ich neprevezme odberateľ na 
recykláciu a zhodnotenie. 

 Hospodárska kríza síce spôsobila rôzne problémy pri 
odovzdávaní papiera, kovových obalov aj plastov, ale stále 
sa nám darí všetok vytriedený odpad priebežne odovzdávať 
zhodnotiteľom. Bohužiaľ,  výkupné podmienky sa zhoršili, 
takže papier a mnohé druhy plastov odovzdávame bezplat-
ne a cena PET fliaš, ktoré boli donedávna zaujímavým ob-
chodným artiklom, výrazne  klesla. S pomocou príspevkov na 
mzdy pre pracovníkov chránenej dielne a dotácie z Recyklač-
ného fondu, z ktorej sme minulý rok zakúpili mostovú váhu, 
vysokozdvižný vozík, hydraulický lis, a rôzne kontajnery, 
Mesto Nová Dubnica pokračuje a vylepšuje naďalej triedenie 
a zhodnocovanie odpadu.

 Prosíme vás o dodržiavanie pravidiel pri triedení odpadu, 
ktoré ste dostali do poštových schránok v letákovej podobe a
o vytrieďovanie vyčisteného materiálu, pretože hlavne pri 
plastoch je odber vytriedených zložiek podmienený ich čis-
totou.

 Pripomíname, že zberný dvor je pre potreby Novodubni-
čanov otvorený v pondelok až piatok od 7:00 do 17:00 a v 
sobotu od 10:00 do 16:00. Na zberný dvor môžete bezplatne 
doviezť objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, 
pneumatiky, triedené zložky. Pri ukladaní odpadu vám pomô-
že správca zberného dvora. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia



 Oznamujeme občanom IBV Miklovky a Kolačína, že postupne 
prechádzame na separovaný zber odpadu len do plastových vriec. 
Papierové vrecia vzhľadom na ich stúpajúcu cenu a vlhnutiu v prí-
pade nepriaznivého počasia už nebudeme zakupovať, a preto po 
spotrebovaní papierových vriec budeme občanom vydávať čierne 
plastové vrecia, do ktorých budú triediť to, čo doteraz:
 – papier a lepenku
 – zmesové vyčistené plasty
 – tetrapaky (krabicové obaly z nápojov a mlieka)
 – kovové obaly (plechovky, alobal, kombinované obaly,
  ktoré majú aj kovovú vrstvu).
 Na zbernom dvore nie je problém roztriediť vrecia s jednotlivý-
mi zložkami, aj keď majú vrecia rovnakú farbu – nazrieme do vreca 
a hotovo. Keďže sklo by sa do plastových vriec nedalo zbierať, 
boli rozmiestnené po IBV Miklovky a Kolačíne kontajnery na sklo 
- so zeleným vekom. Samozrejme, ak ešte máte doma papierové 
vrecia, môžete triedený odpad vykladať aj v nich. Ďakujeme za 
pochopenie. Akékoľvek otázky a pripomienky adresujte na pra-
covníčky oddelenia životného prostredia, tel. 042/4433484 kl. 160, 
161. 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA SKLO
V M.Č. KOLAČÍN
1. Ulica Slobody – pri pohostinstve    
2. Ulica Slobody – pri ihrisku
3. Farská ulica       
4. Pod Húštikom
5. Odbojárska ulica – dolná časť    
6. Odbojárska ulica – horná časť
7. Nová ulica – pri Kultúrnom dome

ROZMIESTNENIE KONTAJNEROV NA SKLO
V IBV MIKLOVKY
1. M. Gorkého – pri kostole, pri cukrárni
2. Gagarinova – pri zdravotnom stredisku
3. Okružná – 5 ks kontajnerov rozmiestnených rovnomerne
4. Májová ulica
5. A. Sládkoviča – parkovisko
6. Ľ. Štúra – pri pohostinstve

je služba dostupná na bezplatnom telefónnom čísle 

SENIOR LINKA

0800 172 500

Fórum pre pomoc starším – národná sieť s finančnou podporou 
s poradenskou spoločnosťou Deloitte Slovensko
ponúka pomoc všetkým starším občanom v krízových situáciách.

Sme tu pre Vás! Poradíme a pomôžeme riešiť 
Vaše problémy a aktuálnu situáciu.

Môžete nám zavolať v pracovných dňoch 
od 9,00 do 17,00 hod. V ostaných časoch zanechajte 
odkaz na záznamníku, budeme Vás kontaktovať.

Adresa organizácie: Fórum pre pomoc starším - národná sieť
Kukučínova 5, 971 01 Prievidza

Partner:



 Opäť prišli a zavítali aj do Novej Dubnice. Ak ste sa v sobotu 21. februára 
vybrali do mesta, určite aj vás zlákali svojím čarom Fašiangy. 

 Hneď v ranných hodinách ste v uliciach nášho mestečka mali možnosť 
zazrieť fašiangový sprievod, ktorý bol potešením pre oči. Na svoje si prišli 
hlavne deti, ktorým vôbec neprekážalo, že museli vstávať skôr ako obyčajne. 
V krásnych maskách sa hrdo niesli členovia Folklórneho súboru Konôpka. 
Počas ich pochodu sa už viacerí zvedavci zbiehali najskôr v Kolačíne a potom 
aj na Mierovom námestí. Zaručene ich tam doviedli vábivé vône mäsových vý-
robkov z čerstvej zabíjačky, ktorým málokto odolal. Veď vyberať bolo naozaj 
z čoho. Klobásky, jaterničky, slaninka, údené kolená. Nakupovalo sa v plnom 
prúde. A keď sa k tomu všetkému pridala dobrá hudba, o ktorú sa počas celé-
ho dňa staral moderátor a DJ Števo Brezničan, bolo ľahké podľahnúť. Poho-
dovú atmosféru svojou prítomnosťou dotváral aj pán primátor, ktorý rozdával 
úsmevy na všetky strany. Na tú najväčšiu zábavu sa však iba čakalo,  začala až 
poobede súťažou v jedení párkov. Pohľad na vyhladovaných súťažiacich vy-
čaroval na tvárach divákov úsmev. Odvážlivci, ktorí sa nehanbili zapojiť sa do 
súťaže, boli odmenení diplomom, peknými predmetmi s logom mesta a mäso-
vými výrobkami od firmy Ilavský. Ich radosť bola veľká a patrične zaslúžená. 

 Návštevníci tejto fašiangovej slávnosti si vychutnávali poobedie aj napriek 
nie veľmi priaznivému počasiu. Jedni si pochutnávali na pečenej klobáse, iní 
popíjali varené vínko a naši najmenší sa popri tancovaní a naháňaní s kama-
rátmi zohrievali pri horúcom čaji. Celý deň netrpezlivo čakali na vyhodnote-
nie ďalšej súťaže – O najkrajšiu masku Novej Dubnice. Preto nebolo vôbec 
nezvyčajné, ak sa vám pod nohy priplietol napríklad  slimáčik, muchotrávka či 
poštový balík. Samozrejme, všetko to boli fašiangové masky. Za svoju nápa-
ditosť a originalitu boli ocenení zaujímavými darčekmi A zábava pokračovala. 
Pod taktovkou DJ Števa sa námestie rozoznelo tými najlepšími hitmi, stačilo 
sa len pustiť do tancovačky. A veruže túto možnosť viacerí z návštevníkov vy-
užili. V podvečer sa fašiangová veselica pomaly chýlila ku koncu a obyvatelia 
mesta sa so spokojnými tvárami poberali domov. Mali na to dôvod, veď prežili 
príjemný deň so svojimi ratolesťami, známymi i priateľmi. 

 V predposlednú februárovú sobotu to na Mierovom námestí naozaj žilo. Na 
svoje si prišli všetky vekové kategórie. Ja osobne som  na Fašiangy v Novej 
Dubnici  doteraz počula len pozitívne ohlasy. Preto sa na túto akciu tešíme aj 
o rok.

Eva Sjekelová

 V koži Don Quijota ironický profesor španielčiny plný ideálov boja proti
veterným mlynom. Sancho Panza tentoraz netradične ako vychovávateľka 
Ancha, ale vždy verná spoločníčka. A medzi divákmi napríklad aj láska a idol 
Dona Quijota princezná Dulcinea, dvaja panoši, pasovač za rytiera, prezident 
a mnohí ďalší. Doslova akoby celá inscenácia práve iba vznikala aj za pomoci 
publika happeningovým spôsobom. Aj táto interakcia a zdieľanie vzájomných 
vzťahov medzi hercami a divákmi určite vzbudilo nezabudnuteľné pohnutie a 
emócie nás všetkých. 

Citeľný rukopis Bolka Polívku
 Kino Panorex ožilo v pondelok 9. marca viac ako šiestimi stovkami divá-
kov. Dopoludnia si mohli titul Don Quijote de la Ancha vychutnať žiaci ZŠ Jan-
ka Kráľa a Spojenej školy sv. Jána Bosca. Večerné predstavenie určené širo-
kovej verejnosti absolútne nepoznačil únavný deň celej divadelnej kompánie. 
Niet divu, keďže Divadlo Klauniky Brno má už 23-ročnú tradíciu a založili ho 
najzdatnejší žiaci Bolka Polívku. Práve tento herec, autor, mím a komik telom 
a dušou sa postaral o vyšší umelecký dohľad nad netradičným poňatím tohto 
španielskeho hrdinu. 

Zahrali sme si/sa všetci
 Predstavenie sa u nás konalo päť dní pred oslavou 21. výročia premiéry 
tejto divadelnej hry. Má za sebou viac ako 3.000 repríz, čo ho radí medzi naj-
hranejšie autorské komédie súčasnosti dokonca z celoeurópskeho hľadiska. 



Ako však potvrdili samotní herci, inscenácia je v pravom slova zmysle hrou. 
Hrajú dve postavy na scéne navzájom, tiež spolu s publikom a jeho odvážnejší 
členovia s hlavnými protagonistami. A okrem divadla hrajú hru, ktorá stiera 
hranice medzi hlavnými aktérmi a divákmi a medzi realitou a fikciou. Ostatne, 
didaktická klaunikiáda - tak sa dá najvernejšie pomenovať žáner predstavenia. 

Tritisíckrát, ale stále inak
 V duchu odkazu Jána Amosa Komenského „Škola hrou“ predstupuje pred 
publikum 2,38 m vysoký profesor španielčiny Don Quijote. Zachádza až do 
cynizmu, keď tvrdí, že spoločnosť je značne skazená a poznamenaná deka-
denciou, nedostatkom ideálov a naozajstných vzorov, ktoré sa práve chystá 
vzkriesiť a aj prostredníctvom vychovávateľky Anchi zasiať aspoň prvotné 
„seménečko“ do každého z nás. S publikom sa zoznámil, určil úlohy a s dáv-
kou briskného humoru pomenoval - panoši, ktorí mu pomáhali udržať rovno-
váhu boli Proužek a Bělínek, fotografka Leopardíčková (podľa vzoru a farby 
ošatenia), pán prezident dostal meno Poloholo (opäť nie náhodou, ale vďaka 
poslabšej vlasovej pokrývke hlavy), v publiku sedela aj Babičková, ktorá bola 
zrejme najstaršou návštevníčkou. Absolútne nenásilne a často až nebadane 
sme všetci hýbali dejom a sami ho tvorili. Aktérov z publika napokon skutoční 
herci odmenili aj darčekmi za ich vzorné pochopenie študijného materiálu a 
spoluúčasť na didaktickej klaunikiáde. A ako prezradili po predstavení v šatni, 
že vďaka nim tu a teraz opäť vznikla celkom nová divadelná hra. 

-mk-



 Jej čerstvo publikovaný román NA KONCI 
DÚHY sa ocitol na knižných pultoch len pred 
Vianocami 2008. Keďže je nám blízka, vyra-
stala v našom meste a žila tu donedávna, za-
ujíma nás viacej, ako ktorýkoľvek iný mladý 
autor.

Eriky Gondovej-Ridziovej
sme sa preto opýtali za vás:

ČO NÁM POVIETE NA ÚVOD?
 Do r. 2006 som žila v Novej Dubnici. Tu som absolvovala zá-
kladné vzdelanie. Po skončení gymnázia som študovala na Uni-
verzite Mateja Bela - Fakulta humanitných vied v Banskej Bystrici, 
a to slovenský a nemecký jazyk a literatúru. Po ročnej materskej 
dovolenke som rok a pol vyučovala na Obchodnej akadémii v Ila-
ve slovenčinu a nemčinu a zároveň som robila preklady beletrie z 
nemčiny do slovenčiny. Neskôr som založila vlastné vydavateľstvo, 
ktoré sa špecializuje na vydávanie domácej tvorby a na preklado-
vú beletriu z nemeckého jazyka. Vydalo dva svetovo úspešné tituly 
Úplný idiot a Kedy ma konečne pomiluješ?! preložené z nemecké-
ho jazyka. 

A ČO PO ROKU 2006?
 V súčasnosti už druhý rok žijeme s manželom a dvoma dcéra-
mi - Sonička 4 roky, Lilinka 2 roky - v Nemecku. Popri materskej 
dovolenke sa okrem rodiny venujem aj spisovateľskej činnosti. Mo-
mentálne píšem druhý román. Tak ako aj prvý - NA KONCI DÚHY 
- je zasadený do slovenského prostredia, miestami však zabieha 
aj do Bavorska, kde sa momentálne nachádzame.

AKO BY STE NÁM STRUČNE PREDSTAVILI VÁŠ DEBUT?
 Dej románu je situovaný do slovenského prostredia, ako som 
sa už zmienila, hlavne do miest, srdcu blízkych - Trenčín a Banská 
Bystrica. Veľmi zjednodušene povedané, ide o príbeh lásky jed-
nej ženy k dvom mužom, spojeným rodinnými zväzkami, o silných 
vášňach, ktoré vstupujú do života hlavných hrdinov a privádzajú 
ich až na pokraj života. Je to román o láske, nevere, nebezpečne 
krásnych a zároveň mučivých emóciách, o milovaní aj o samote.

ČO TVORÍ POZADIE PRÍBEHU?
 Okrem komplikovaných vzťahov a vášní, ktoré zmietajú hlav-
nou hrdinkou, je príbeh aktualizovaný súčasnými problémami slo-
venskej spoločnosti - sociálne otázky, najmä prehĺbujúca sa prie-
pasť medzi chudobnými a bohatými, s tým spojená nebezpečne 
vzrastajúca moc peňazí, ktorá triešti ľudské charaktery, stále ne-
docenené spoločenské postavenie učiteľov... Chcela by som po-
dotknúť, že román stále ostáva v realistickej, neprikrášlenej rovine, 
aby predstavil čo najdôveryhodnejší obraz našej spoločnosti. Prí-
beh ostáva otvorený, aby dal priestor každému čitateľovi.

ČO BY STE RADI NA ZÁVER
POVEDALI POTENCIÁLNYM ČITATEĽOM?
 Čitateľom by som chcela popriať, aby si aj v súčasnej ťažkej 
dobe našli priestor a čas na prečítanie dobrej knižky, lebo aj to je 
spôsob, ako si spríjemniť život a na chvíľku utiecť od svojich pro-
blémov do sveta fantázie. Budem rada, keď sa vám to podarí aj 
prostredníctvom mojich kníh. 

Bližšie sa s nimi môžete zoznámiť na www.artemis.sk
alebo v mojom rodičovskom dome Pod Bôrikom 739/8. 

PhDr. Irena Štofaníková

JACQUELINE WILSONOVÁ
CUKROVÁ VATA

 Floss sa má odsťahovať 
s mamou a jej novým man-
želom do Austrálie. Láka je 
vzrušujúce dobrodružstvo, 
ale nakoniec zostáva s ot-
com. No život s ním vôbec 
nie je prechádzka ružovou 
záhradou.

JOHN GRISHAM
ODVOLANIE

 Spoločnosť na výrobu 
chemikálií manipuluje s 
členmi najvyššieho súdu, 
aby rozhodli v jej prospech. 
Aktuálny a šokujúci príbeh 
plný politických a právnic-
kých intríg.

S. JACOBOVICI A CH. PELLEGRINO
HROBKA JEŽIŠOVEJ 
RODINY

 Príbeh o archeologic-
kom náleze, ktoré sa snaží 
objasniť dávne tajomstvo 
spred dvoch tisícročí. Sú 
Ježiš a Mária Magdaléna 
z nápisov v hrobke totožní 
s postavami z evanjelií? 
Je to kombinácia histórie, archeológie a 
teológie.

M. PÖTZL-MALÍKOVÁ
BRATISLAVSKÝ HRAD
ZA MÁRIE TERÉZIE

 Bratislavský hrad bol dô-
ležitou pevnosťou, príleži-
tostnou rezidenciou uhor-

ských kráľov. Jeho význam vzrástol za pa-
novania Márie Terézie, kedy boli jeho pries-
tory nákladne prestavané a zariadené. Po 
tomto období nasledoval rýchly úpadok a 
po požiari 1811 zostal po dlhé roky chá-
trajúcou ruinou.

ZORA MINTALOVÁ-ZUBERCOVÁ
VŠETKO OKOLO STOLA

 Ojedinelá kniha odbor-
níčky na kultúru prináša 
originálny pohľad na dejiny 
a tradície stolovania, ku-
chynského nábytku, obru-
sov, riadu. Nechýba ani 
množstvo zaujímavostí o 
histórii jednotlivých druhov 
jedál, ktoré sú dodnes ví-
taným obohatením nášho jedálnička.

Marta Bieliková, vedúca knižnice



len zriedkakedy uznávaný, a predsa, nikto z
nás sa bez neho v živote nezaobišiel. V 
mesiaci M A R E C sa toto slovo  o niečo  
častejšie spomenie v médiách, okázale, s 
ozdobnými prívlastkami, lebo 28. deň tohto 
mesiaca bol označený ako sviatok peda-
gógov. A k nemu nevyhnutne patrí meno 
veľkého pedagóga - J. A. Komenského.

 V našom meste však viacerí obyvate-
lia poznajú aj nie menej 
významného pedagóga,
ktorého meno nesie no-
vodubnické gymnázium 
spojené so základnou 
školou. Toho, ktorý nie-
len písal múdre teore-
tické traktáty o výchove,
ale ktorý celý svoj ži-
vot, zasvätil mládeži, a
to bez rozdielu veku, 

spoločenskej príslušnosti, morálky.... Zbie-
ral bezprizorných chlapcov z ulice, staval 
im útulky, zháňal pre nich jedlo, učil ich pra-
covať, ctiť si blížnych, žiť zmysluplný život. 
Mnohí z nich sa stali jeho pokračovateľmi, 
a tak sme sa o tomto veľkom  U Č I T E Ľ O 
V I  -  D O N O V I   B O S C O V I dozvedeli 
aj z ich  kníh.

Pri príležitosti Dňa učiteľov vám ponúkame 
niektoré z jeho myšlienok:

BEZ  LÁSKY  NIET  DÔVERY, 
BEZ  DÔVERY NIET VÝCHOVY.

------------------------------------
KTO  SI  CHCE  ZÍSKAŤ  I  UDRŽAŤ  

DÔVERU  CHOVANCA,  MUSÍ  MAŤ  ÚCTU
K  JEHO  OSOBE,  MUSÍ  MU  OCHOTNE 

A  VEĽKODUŠNE  ODPÚŠŤAŤ,  MUSÍ
BYŤ  TRPEZLIVÝ  K  JEHO  CHYBÁM.

------------------------------------
V  KAŽDOM  MLADOM  ČLOVEKOVI

- I  V  TOM NAJHORŠOM - EXISTUJE BOD, 
V KTOROM  JE  PRÍSTUPNÝ  DOBRU. 

PRVOU  POVINNOSŤOU 
VYCHOVÁVATEĽA  JE VYHĽADAŤ 

A  VYUŽIŤ  TENTO  BOD.
------------------------------------

BUĎME  VESELÍ,   ROBME  DOBRO
 A  NECHAJME  VRABCE  ČVIRIKAŤ.
ZMÝŠĽAJME  O  KAŽDOM  DOBRE, 
HOVORME  O  KAŽDOM  DOBRE 
A  ROBME KAŽDÉMU  DOBRE.

 Don BOSCO vo svojom diele tiež uvá-
dza k výchove: „Pri výchove mládeže sa 
vždy používali dva systémy: p r e v e n t í 
v n y   a   r e p r e s í v n y. V  r e p r e s i v 
n o m  systéme sa podriadení oboznámia 

jednotlivci

  skupiny

Aj tretí ro ník Tane nej show, ktorú pripravilo Centrum 
vo ného asu môžeme hodnoti  ako ve mi úspešnú akciu.  
Ten, kto nelenil, a prišiel sa pozrie  do kina Panorex, ur ite 
neo utoval. Hip–hop, folklór, mix latinsko–amerických tancov, 
brušné tane nice  a tane nú skupinu Korzo ste mohli vidie
v nede né popoludnie 8. marca. Tento rok boli sú ažiaci
rozdelení do kategórií jednotlivci a skupiny. Vlastnou 
choreografiou, spolo nou choreografiou a improvizáciou na 
rôzne hudobné štýly  sa snažili všetci zapôsobi  na porotu. 
Ví azmi sa stali : 

        1. miesto – Bibka Beluš áková 
       2. miesto – Daniel Katerin in
      3. miesto – Marianka Masárová 

           1. miesto – Milan Hudec, Silvester Chorvát 
        2. miesto – Radka K rösiová, Pa ka Žufová 
       3. miesto – Alicka Da ová, Ma ko Hosta ný

B L A H O Ž E L Á M E ! 

akujeme všetkým sú ažiacim, ú inkujúcim
a sponzorom, ktorí venovali do tejto sú aže hodnotné ceny. 

 Marec je prvým jarným mesiacom, ale hlavne sa traduje ako 
mesiac knihy. Každý z vás si môže tento mesiac pripomenúť tým, 
že siahne po dobrej knihe a strávi s ňou príjemné chvíle. Pri nej sa 
zabaví, zamyslí, poučí, alebo niečo naučí. Naša knižnica je práve 
tým miestom, kde si každý tú svoju knihu určite nájde. 
 Tento mesiac sme spestrili i rôznymi podujatiami. Návštevy ko-
lektívov detí zo škôl sa už stali tradíciou. Deň ľudovej rozprávky 
sme si pripomenuli 16. marca akciou Hľadá sa Dobšinský.  Naši 
čitatelia hľadali v domácich knižniciach knihy nášho najväčšieho 
zberateľa rozprávok, priniesli ich do knižnice, kde do nich dostali 
pamätnú značku.  Na druhý deň sme z 51 účastníkov vylosovali 
troch dospelých a tri deti. Tým, čo prialo pri zlosovaní šťastie, boli 
odmenení. Cenu dostala i majiteľka najstaršieho vydania knihy z 
roku 1958. Potešilo nás, že akcia mala medzi našimi obyvateľmi 
veľkú odozvu.
 Týždeň  slovenských knižníc 23. - 29. marca sa niesol pod 
názvom Knižnice pre všetkých a bol týždňom otvorených dverí pre 
občanov nášho mesta. Ponúkli sme bezplatné zápisné pre nových 
čitateľov a tým, ktorí pozabudli vrátiť knihy a dostali upomienky, 
boli odpustené pokuty.
 Navštíviť nás prišiel i autor regionálnych povestí Milan Húžev-
ka, s ktorým si o jeho tvorbe pobesedovali  žiaci základných škôl. 
O tom, aké máme talenty medzi  našimi deťmi, sa presvedčíme v 
literárnej súťaži, ktorú sme vyhlásili pod názvom Mám /nemám/ 
knihy rád.  Veľmi radi privítame i práce dospelákov. Vyhodnotenie 
súťaže plánujeme na máj, bližšie informácie nájdete v knižnici.
  „Kde bude tam bude“... bude to 3. apríla, kedy si pripomenie 
narodenie slávneho svetového rozprávkara  H. CH. Andersena. 
Medzinárodné podujatie pod názvom Noc s Andersenom už pre-
bieha niekoľko rokov a aj my sme sa rozhodli, že pre našich det-
ských čitateľov pripravíme v knižnici noc plnú zážitkov. Dúfame že 
nám knižničný škriatok bude len priať a všetko dobre dopadne. To, 
ako sa akcia vydarila, sa dočítate v budúcom vydaní.

vaša knižnica



so zákonom, potom sa dozerá, aby sa zistili a ak treba, aj náležite 
potrestali previnilci. Slová a výzor predstaveného podľa tohto sys-
tému majú byť vždy prísne a vyhrážavé, a predstavený sám sa má 
vyhýbať každej dôvernosti s podriadenými. Aby si direktor dodal 
čím viacej vážnosti, má sa len zriedka ukazovať medzi svojimi cho-
vancami, a to väčšinou len vtedy, keď treba potrestať alebo pohro-
ziť. Je to systém ľahký, menej namáhavý a dá sa úspešne použiť 
najmä pri vojsku, a vôbec pri dospelých a rozvážnych osobách, 
ktoré sú už same schopné poznať a si pamätať,  čo si vyžadujú 
zákony a iné predpisy.

 Odlišný a povedal by som skoro opačný, je systém p r e v e n-
t í v n y.  Spočíva v tom, že sa  chovancom  pravidlá a predpisy 
ústavu vysvetlia a potom sa dozerá, a to tak, že stále cítia nad 
sebou bedlivé oko direktora alebo asistentov, ktorí sa s nimi roz-
právajú, vo všetkých prípadoch ich vedú, radia im a láskavo ich 
napomínajú ako milujúci otcovia. To značí znemožniť chlapcom 
previniť sa. Celé tento systém spočíva na    r o z u m n o s t i,   n á-
 b o ž e n s t v e  a  l á s k a v o s t i.“

PhDr. Irena Štofaníková



Hrozí mu päť rokov „bez papierov“
Zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do 
výšky piatich rokov a pokuta do 1.000 eur
(30.126 Sk) hrozí vodičovi T. H. z Novej Dub-
nice. 7. marca o 02:00 jazdil po Ulici SNP 
s vozidlom Škoda 105 v stave vylučujúcom
viesť motorové vozidlo. Privodil si ho poži-
tím alkoholu, pretože dychová skúška, ktorej
sa podvolil dobrovoľne, preukázala 2,38% 
alkoholu. 

Nález munície v lese
Delostreleckú mínu sovietskej výroby z ob-
dobia II. svetovej vojny našla I. U. v lesnom 
poraste Dubovec nad cintorínom. Na linke 
polície 158 bolo toto hlásenie prijaté 15. 
marca o 9. hodine. Policajný pyrotechnik po 
príchode na mieste skonštatoval, že ide o 
82 mm delostreleckú mínu, ktorá bola čia-
stočne skorodovaná a bez zapaľovača s 
náplňou trhaviny. Mínu zničil pyrotechnik
priamo na mieste. 

Závažné vydieranie
Vlastnej matke sa vyhrážal smrťou s ku-
chynským nožom v ruke. Páchateľ F. M. tak 
činil 13. februára skoro ráno v mieste trva-
lého pobytu matky. Pýtal si od nej sumu 10 
eur (301,26 Sk), ale matka mu ju odmietla
poskytnúť. Syn reagoval vulgárnymi nadáv-
kami a vyhrážal sa smrťou. Páchateľ bol 
predvedený na tunajšie OO PZ. Vyšetrova-
teľ ho obvinil zo zločinu vydierania. Súd 
rozhodol, pretože bola dôvodná obava, že 
bude pokračovať v trestnej činnosti. Za jeho 
konanie mu hrozí trest odňatia až do výšky 
desiatich rokov.

Najsmutnejší Valentín
Priamo na sviatok všetkých zaľúbených 
predviedli na naše oddelenie za použitia 
donucovacích prostriedkov M. V. z Novej 
Dubnice. Popoludní 14. februára sa vyhrá-
žal svojej manželke ujmou na zdraví, pri-
čom svoje vyhrážky zvýraznil tým, že ju 

opakovane fyzicky napadol päsťami do tvá-
rovej časti hlavy, čím je spôsobil zranenia, 
a to zlomeninu nosa, opuch a hematómy v 
oblasti nosa a oboch očnicových oblúkov. 
Za toto konanie môže skončiť až na tri roky 
za mrežami.

podpraporčík Jana Rajníková

Napadnutie hliadky
Útoku na verejného činiteľa sa 5. februára 
dopustil T. K. Na Ulici SNP začal kopať do 
vozidla hliadky pri výkone služby a jej čle-
nom vulgárne nadávať. Pri predvádzaní 
na políciu kládol aktívny odpor a došlo aj k 
poraneniu príslušníkov MsP a poškodeniu 
výplne dverí na budove polície.

Nepovolený predaj
O predaj vŕtačiek bez potrebných dokladov 
v okolí Mestskej tržnice sa 10. februára po-
kúsil F. J. z Rumunska. Hliadke sa ho poda-
rilo prichytiť priamo pri čine, čím sa dopustil 
priestupku voči § 24 ods.1 písm d) Zákona
o priestupkoch (č. 372/1990) Zb. Tento ne-
povolený predaj so zámienkou rýchleho zis-
ku sa mu rozhodne nevyplatil. 

Odchytenie mačky
Mačka vzácneho britského druhu sa 26. 
februára vybrala na potulku vo vchode na 
Trenčianskej ulici. Hliadka mestskej polície
ju odychtila a napokon sa jej podarilo 
úspešne vypátrať majiteľa. Svojho miláčika 
si prišiel prevziať na oddelenie. 

Netrafila domov 
Rovnako na Trenčianskej ulici našli pred 
dverami jedného z bytov na rohožke nezná-
mu ženu. Nikto z vchodu ju nepoznal, a tak 
ju obyvatelia nahlásili hliadke. Podarilo sa 
jej vypátrať, že ide o H. J. z Novej Dubnice, 
ktorá si pomýlila svoju adresu. Keďže bola 
pod silným vplyvom alkoholu, príslušníci ju 
odviedli až domov. Prípad vyriešili podľa 
Zákona o priestupkoch.

Veronika Sabadková, MsP

2. a 3. 4. o 19,30
TANGO S KOMÁRMI

Slovensko-česká tragikomédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

4. a 5. 4. o 19,30
YES MAN

Americká  bláznivá komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. neprístupný

12. 4. o 17,30
PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI

Americká animovaná rozprávka.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži prístupný

16. a 17. 4. o 19,30                        
NIE JE Z TEBA AŽ TAK PAF

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. neprístupný

18. a 19. 4. o 19,30
ROCKNROLLA

Britská akčná krimikomédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

23. a 24. 4. o 19,30
UNDERWORLD:

VZBURA LYKANOV

Americký romantický horor.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

25. a 26. 4. o 19,00
PODIVUHODNÝ PRÍPAD
BENJAMINA BUTTONA

Americká mysteriózna dráma.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

30. 4. a 1. 5. o 19,30
SNEŽENKY A MACHŘI

PO 25 ROKOCH

Česká komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. neprístupný

30. 4. a 1. 5. o 19,30
SNEŽENKY A MACHŘI

PO 25 ROKOCH

Česká komédia.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. neprístupný



 Hráči HKM Nová Dubnica sa v závere februára zúčastnili na 
neoficiálnych majstrovstvách Poľska. V žiackej kategórii XII. 
ročníka turnaja v Toruni (časť Lubianka) sa zúčastnili najlepšie 
tímy z Poľska, Ukrajiny a Slovenska. Družstvo žiakov (pre cho-
robu doplnené dvoma žiačkami) vytvorilo veľmi dobrý kolektív 
schopný hrať vyrovnané zápasy aj s tými najlepšími.
 Tesne prehrali iba s družstvami, ktoré sa v celkovom hod-
notení umiestnili medzi prvými piatimi. Vďaka svojej výbornej 
hre nakoniec obsadili 13. priečku, čo je v silnej konkurencii 
veľmi dobré umiestnenie. Deti si odniesli domov nielen nové 
skúsenosti, ale aj silné zážitky a nové kamarátstva. 
 Ako tréner im chcem aj touto formou poďakovať za repre-
zentovanie HKM Nová Dubnica -pozemný hokej. 

Ladislav Gavenda

Horný rad zľava:  Karol Korunka, Veronika Veselá, Matej
   Sýkora, Gavenda-tréner, Pavlína Mikolášková.
Dolný rad zľava:  Jozef Ševčík, Peter Gazdík, Lukáš Gavenda,
   Martin Kranec.

V športovej hale v Novej Dubnici bolo 14. februára opäť veselo. Prišli si tam zmerať sily a zabojovať o putovný pohár primátora 
mesta mladší a starší žiaci z Trenčianskych Stankoviec, Košece, Opatovej nad Váhom a Novej Dubnice. O tom, ako sa im darilo, 
hovoria tabuľky.

Tabuľka A – starší žiaci

Všetky zápasy starších žiakov družstva Trenčianske Stankovce boli kontumované 3:0, pretože sa nedostavili na turnaj.

Tabuľka B – mladší žiaci

Na turnaji boli odovzdané individuálne ocenenia:

Rozhodovali: Ronec, Vyletelka. Ceny odovzdával zástupca primátora JUDr. Miroslav Holba.
Bc. Pavol Pažítka

A TJ
Opatová 

FK
Košeca

OŠK Tr. 
Stankovce

MFK 
Nová

Dubnica
SKÓRE Body Umiestnenie 

TJ Opatová 2 2:1 3:0 3:2 8:3 9 1.

FK Košeca 1:2 0 3:0 3:0 7:2 6 2.

OŠK Tr. Stankovce 0:3 0:3 0 0:3 0:9 0 4.

MFK Nová Dubnica 2:3 0:3 3:0 9 5:6 3 3.

B TJ
Opatová 

FK
Košeca

OŠK Tr. 
Stankovce

MFK 
Nová

Dubnica
B

SKÓRE Body Umiestnenie 

TJ Opatová 2 0:0 4:1 0:3 4:4 4 2.

FK Košeca 0:0 0 2:0 1:12 3:12 4 3.

OŠK Tr. Stankovce 1:4 0:2 0 1:8 2:14 0 4.

MFK Nová Dubnica B 3:0 12:1 8:1 9 23:2 9 1.

STARŠÍ ŽIACI:
Najlepší brankár:  Dominik Žiaček (Košeca)
Najlepší hráč:   Matej Moško (Opatová)
Najlepší strelec:  Marek Adamec (Opatová)

MLADŠÍ ŽIACI:
Najlepší brankár:  Andrej Chudý (Košeca)
Najlepší hráč:   Filip Šobáň (Nová Dubnica)
Najlepší strelec:  Jakub Čery (Nová Dubnica)


