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Šetriť budeme aj na výsadbe kvetinových záhonov. 
Ilustračné foto s výsadbou pri príležitosti

50. výročia mesta.

Čítajte na str. 7



 Doba ľadová vraj mešká dvesto  rokov a podľa posledných 
predpovedí má koniec sveta nastať v roku 2012. Zrejme tieto pe-
simistické predpovede spôsobili, že si naši spoluobčania v pred-
chádzajúcich dňoch povedali, že nemá význam ísť k volebným 
urnám a zostali radšej doma, vychutnávali si prvé jarné lúče alebo 
si dopriali pár dúškov chladivého moku v najbližšom pohostinstve. 
Tak, ako po minulé roky, navštívili volebnú miestnosť v Kolačíne
prevažne tí skôr narodení. Keď som uvidela Viktora Javorka, 
pána s ôsmimi krížikmi na chrbte a dvomi barlami v rukách, ako 
vhadzuje do volebnej urny hlasovací lístok, pomyslela som si, že 
všetko sa dá, len treba chcieť. A ak sa nedá, členovia volebnej ko-
misie na požiadanie prídu s volebnou urnou k nevládnym a cho-
rým. Takto už viackrát prišli aj do domu Martina  Kubaščíka a jeho 
manželky, ktorí napriek ťažkej chorobe berú voľby ako slávnostnú 
udalosť. O tom, že výnimka potvrdzuje pravidlo, nás presvedčili 
predovšetkým prvovoliči. Niektorí  prišli zo zvedavosti, iní z povin-
nosti či presvedčenia. Dôvod nie je podstatný. Chceli a vyjadri-
li svoj názor. Veľmi si vážim i postoj mladšej a strednej generá-
cie, ktorej predstavitelia sú aktívni ako hasiči, turisti či športovci.
 Hovorím o tých, ktorých možno vidieť pri všetkých podujatiach 
v obci, možno sa na nich spoľahnúť a vďaka nim obec napreduje. 
Ani tí, samozrejme, na prezidentských voľbách nechýbali. Už sa 
pomaly stáva pravidlom, že prvým voličom býva Jožko Lehotský. 
Ten prišiel voliť tesne po otvorení volebnej miestnosti. Dozvedám 
sa, asi ako posledná v Kolačíne, že tento vojak z povolania pôso-
bil ako člen Hradnej stráže prezidenta SR, takže účasť na prezi-
dentských voľbách je preňho úplnou samozrejmosťou. Nemôžem 
spomenúť všetkých, čo prišli k volebným urnám. Skôr by som sa 
rada obrátila na tých, čo neprišli. Prečo? Tento rok nás čakajú ešte 

Volebná miestnosť v Požiarnej zbrojnici v Kolačíne.

budeme ešte voliť dvakrát, a to poslancov do Európskeho parla-
mentu a potom do VÚC. Nie som naivná a neočakávam zlepše-
nie voličskej účasti po jednom článku do našich Novodubnických 
zvestí.     
 Možno len potrebujem vyjadriť svoj názor a nepatrím k tým, čo 
pasívne očakávajú koniec sveta. Pridáte sa ku mne?

PaedDr. Soňa Kačíková

Okrsky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu

Po et zapísaných oprávnených 
voli ov 1277 1014 1071 1278 1272 1351 881 1002 646 9792
Po et vydaných obálok 569 565 687 744 608 754 557 529 367 5380 = 54,94%
Po et odovzdaných obálok 568 565 687 744 608 754 557 529 367 5379
Po et platných lístkov 557 565 687 741 603 751 552 528 364 5348

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

GAŠPAROVI   IVAN, doc., 
JUDr., CSc. 400 379 417 434 421 395 352 354 282 3434 = 64,21%
RADI OVÁ IVETA, prof., 
PhDr., PhD., 157 186 270 307 182 356 200 174 82 1914 = 35,79%

Takmer dve tretiny novodubnických hlasov pre Ivana Gašparovi a

„Nemusíme pristúpiť
k drastickým
opatreniam“
--------------------------------------------------------

 Obdobie globálnej finančnej krízy sa 
nás dotkne aj ako občanov mesta. Najvý-
raznejšie ho pocítime v oblastiach dopravy, 
životného prostredia, kultúry a športu. Viac 
prezradí interview s vedúcim ekonomické-
ho oddelenia mestského úradu Ing. Zoltá-
nom Stopiakom: 

Akým spôsobom sa dotkne finančná krí-
za samosprávy v meste Nová Dubnica?
 Ešte začiatkom roka sme prijali úspor-
ný režim a to tak, že sme v rámci rozpoč-
tových kapitol vytvorili takmer 5 % viaza-
nosť bežných výdavkov. Už toto riešenie 
nám výrazne pomohlo pri hľadaní úspor v 
rozpočte. Z tohto dôvodu zatiaľ nemusíme 
pristúpiť k nijakým drastickým opatreniam v 
mestských financiách. 

Aké sú odhady výšky výpadku príjmov?
 
 Pripravujeme zmenu rozpočtu, ktorú 

predkladáme na zasadnutie mestského za-
stupiteľstva 27. 4. Návrh predpokladá zníže-
nie bežných výdavkov o takmer 182.000 € 
(5,48 mil. Sk).     

Prijalo mesto nejaké opatrenia na zmier-
nenie dôsledkov pre občana? Čo to re-
álne bude pre neho znamenať? 

 Čo sa týka znižovania výdavkov, riešili
sme také oblasti, ktoré nemajú priamy do-
sah na občana. Ku kráteniu finančných pro-
striedkov nedošlo napr. v sociálnej oblasti, 
ktorá sa občanov dotýka priamo.



MESTO NOVÁ DUBNICA  
realizuje projekt s názvom 

„Vzdelávanie zamestnancov verejnej sféry v meste Nová Dubnica“ 

Základné informácie o projekte 
Opera ný program Zamestnanos  a sociálna inklúzia 
Prioritná os 1. Podpora rastu zamestnanosti 
Opatrenie 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, 
podnikov a podpory podnikania 

Miesto realizácie projektu Nová Dubnica/Ilava/Tren iansky samosprávny kraj 
Trvanie projektu 03/2009 – 10/2010 
Výška nenávratného 
finan ného príspevku 

116 092,36 EUR 

Cie  projektu Zvýši  kvalifikáciu a odborné vedomosti a zru nosti cie ovej 
skupiny, zvýšenie efektivity a kvality práce 

Špecifické ciele projektu 1. Zvýši  kvalifikáciu a odborné vedomosti a zru nosti 
cie ovej skupiny, zvýšenie efektivity a kvality práce 
v oblasti informa ných technológií 

2. Zvýši  kvalifikáciu a odborné vedomosti a zru nosti 
cie ovej skupiny, zvýšenie efektivity a kvality práce 
v oblasti komunikácie a psychológie 

3. Zvýši  kvalifikáciu a odborné vedomosti a zru nosti 
cie ovej skupiny v anglickom jazyku 

Hlavné aktivity 1. Základné školenie v rámci Informa ného systému 
samospráv

2. Odborné školenie v rámci Informa ného systému 
samospráv

3. Kurz komunikácie 
4. Kurz anglického jazyka 
5. Kurz psychológie 

Cie ové skupiny Zamestnanci MsÚ Nová Dubnica a partnerov 
Partneri 1. Bytový podnik, m.p.o., Nová Dubnica 

2. Centrum vo ného asu Nová Dubnica 
3. Domov dôchodcov Nová Dubnica 
4. Základná škola, Janka Krá a 1, Nová Dubnica 
5. Základná umelecká škola Nová Dubnica 
6. Materská škola Petra Jilemnického 12/5 Nová Dubnica 

Bližšie informácie o projekte môžete získa  na: Mestský úrad Nová Dubnica, Tren ianska 45/41, 018 51 Nová 
Dubnica, tel: 042/443 3484, fax: 042/443 1919, email: orieskova@novadubnica.sk, www.novadubnica.sk

Tento projekt sa realizuje v aka podpore z Európskeho sociálneho fondu v 
rámci Opera ného programu Zamestnanos  a sociálna inklúzia 

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk

 Nepriamo občania pocítia dopady zní-
ženia príjmov najmä pri týchto činnostiach:
- opravy ciest a chodníkov
- zametanie a čistenie verejných
 priestranstiev
- početnosti kosenia, hrabania, výsadby
 letných kvetinových záhonov
- znížením počtu vývozov veľkoobjemo-
 vého komunálneho odpadu
- v počte športových a kultúrnych podu-
 jatí a výberom finančne menej náročnej
 produkcie.
 
Samosprávy sa zhodli na tom, že zmier-
nenie dopadu krízy bude možné aj vďaka 
podpore verejných projektov, zamestna-
nosti, podnikateľskej sféry či vďaka ne-
zvyšovaniu daní z nehnuteľností. Ako je 
to v týchto oblastiach v Novej Dubnici?

 Mesto sa nebude brániť podporovať 
podnikateľské aktivity za účelom udržania 
zamestnanosti. Zatiaľ sme však takéto po-
žiadavky nedostali. Pri schvaľovaní výšky 
daní a poplatkov od občanov prostredníc-
tvom VZN sme síce neprihliadali na finanč-
nú krízu, ale napriek tomu sme nepristúpili 
k výraznému navýšeniu daní a poplatkov. 
Sadzbu sme stanovovali s prihliadnutím na 
regionálnu úroveň. 

Bude sa šetrenie týkať iba bežných ale-
bo aj kapitálových prostriedkov? 

  Zníženie sa týka najmä bežných výdav-
kov, nakoľko podiel obce na výnose dane z 
príjmu fyzických osôb je bežným príjmom. 
Návrh zmeny rozpočtu mesta predpokladá 
aj zracionálnenie kapitálových výdavkov, to 
znamená, že kapitálové akcie sú napláno-
vané tak, aby boli kryté z kapitálových príj-
mov a takou úverovou zaťaženosťou, ktorú 
je mesto schopné splácať. I keď dnes nám 
to zákon dovoľuje, nebudeme využívať po-
užitie kapitálových príjmov na vykrytie bež-
ných výdavkov. Mesto má k dispozícií ešte 
rezervný fond na vykrytie výdavkov z dôvo-
du mimoriadnych okolností, ktorý navrhuje-
me použiť.

Budú šetrením nejakým spôsobom para-
lyzované alebo zredukované projekty na 
získanie euro dotácií, do ktorých mesto 
vstúpilo alebo plánovalo vstúpiť? 

 Oblasť projektov financovaných z euro-
fondov nebude postihnutá znižovaním, prí-
padne zredukovaním. Mesto Nová Dubni-
ca má už schválené tri projekty, ktoré budú 
realizované v tomto a budúcom roku: 

- Zníženie energetickej náročnosti ma-
 terskej školy Petra Jilemnického 12/5 a
 elokované pracoviská Nová Dubnica s
 výdavkami 906.200 € (27,3 mil. Sk)

- Vzdelávanie zamestnancov verejnej

 správy v meste Nová Dubnica s výdav-
 kami 122.200 € (3,68 mil. Sk)

- Zníženie energetickej náročnosti a
 skvalitnenie vyučovacích podmienok v
 ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica s výdav-
 kami 1.153.700 € (34,76 mil. Sk)

 Mesto pripravuje ďalšie projekty pre 
získanie nenávratného finančného pro-
striedku, a to:

- Rekonštrukcia a modernizácia Zberné-
 ho dvora v meste Nová Dubnica s pred-
 pokladanými výdavkami 2.400.000 €
 (72,3 mil. Sk)

- Rekonštrukcia Mierového námestia, vy-
 tvorenie oddychovej zóny v Novej Dub-
 nici s predpokladanými výdavkami
 1.300.000 € (39,16 mil. Sk)

- Zníženie energetickej náročnosti Zá-
 kladnej umeleckej školy 930.000 €
 (28 mil. Sk)

 Ak budú projekty úspešné, ich realizá-
ciu predpokladáme v rokoch 2010-2011. 
Mesto Nová Dubnica sa na týchto výdav-
koch podieľa 5 % spoluúčasťou. 

-mk-

 Viacerí kladiete otázku, ako to, že vám ešte 
neboli zaslané platobné výmery na daň z nehnu-
teľnosti a daň za odpad, keď minulý rok ste ich 
dostali do konca marca?
 Zákon však nestanovuje žiadny termín, do 
ktorého musí byť daň vyrúbená. 

 I napriek enormnému úsiliu a často aj práci 
mimo úradných hodín, nie je v silách dvoch pra-
covníčok zvládnuť takúto nárazovú prácu v ta-
kom krátkom čase. Keďže počet zmien vo vlast-
níctve a prenájme nehnuteľností a v sťahovaní 
občanov neustále pribúda, spracovanie všet-
kých podkladov pre vyrúbenie dane trvá dlhšiu 
dobu. Mestský úrad vydáva platobné výmery od 
februára. Doručovateľky ich doručujú do vlast-
ných rúk a niekedy musia domácnosť navštíviť 
niekoľkokrát, pretože adresát nie je prítomný. 
Jednoduchšie by bolo platobný výmer doručiť 
prostredníctvom pošty, čo však znamená, že ak 
poštová doručovateľka nenájde adresáta doma, 
musí si ju osobne vyzdvihnúť na pošte. A navyše, 
týmto spôsobom mesto ušetrí nemalé finančné 
prostriedky.

 Našou snahou je nielen vyjsť občanom v 
ústrety, ale i čo najmenej zaťažiť rozpočet mes-
ta,  napr. aj tým, že niektorým občanom je doru-
čovaný platobný výmer na daň z nehnuteľnosti a 
na daň za komunálny odpad naraz. Chceme vás 
však ubezpečiť, že do konca apríla budú všetky 
platobné výmery doručené. Len pre zaujímavosť 
ide o počet 9.400 platobných výmerov. 

referát daní a poplatkov MsÚ

MESTO NOVÁ DUBNICA
realizuje projekt s názvom



Z REDAKČNEJ POŠTY
- list poslankyne mestského zastupiteľstva
  Marty BABUKOVEJ: 
---------------------------------------------------------------------------------------

Pán primátor,
v roku 2006 bola prijatá koncepcia rozvoja školstva v meste Nová 
Dubnica. Na základe prieskumu boli zrušené dve materské ško-
ly. Vedenie mesta tak urobilo aj napriek tomu, že odborné kruhy 
poukazovali na skutočnosť, že o niekoľko rokov sa môže situácia 
podstatne zmeniť. Ukázalo sa, že mali pravdu, odhady neboli uro-
bené príliš kompetentne a vychádzali z iných čísel. Podľa zákona 
č. 245 z roku 2008 by v triedach nemalo byť viac ako 22 detí. V 
súčasnosti je však záujem podstatne väčší, než poskytujú kapacity 
a v existujúcich MŠ sa ukazuje nedostatok miest. 

------------------------------------------------------------
Ako chcete túto situáciu riešiť?

Ing. Ján Šušaník:
  Koncepcia školstva z roku 2006, ktorej dôsledkom bolo aj
 spájanie a uvoľňovanie objektov, preukázala svoju opodstatne-
 nosť. S odstupom času je možné konštatovať, že i keď pre
 niekoho bol tento krok bolestivý a doteraz sa s ním nevie zmie-
 riť, bol to krok správny. Materská škola je právnická osoba,
 ktorá samostatne hospodári, samostatne si rieši personálne
 veci, zracionalizovalo sa riadenie MŠ, zefektívnilo sa vynakla-
 danie finančných prostriedkov na predškolskú výchovu...  
  Je potrebné podotknúť, že v priebehu ostatných päť rokoch
 mesto nemalo nevybavené žiadosti o prijatie v rámci všetkých
 materských škôl, ak nepočítame ojedinelé prípady záujmu o
 MŠ v priebehu školského roku. Určitý problém v materských
 školách v rámci SR (aj v Novej Dubnici) nastal až schválením
 zákona účinného od 1. 9. 2008, ktorým Ministerstvo školstva
 SR znížilo maximálnu naplnenosť detí v triedach MŠ. Takáto

 zmena, nekoordinovaná s miestnymi samosprávami, naozaj
 niekde spôsobila problémy a nie všetky deti budú  prijaté do
 materských škôl. V Novej Dubnici je stav taký, že mesto tak,
 ako v tomto roku, požiada o výnimku o prekročenie max. počtu
 detí (je možná o maximálne tri deti na triedu do školského roku
 2011/2012 – v praxi je bežná), čo by malo zabezpečiť prijatie
 všetkých detí, ktoré chcú nastúpiť k 1. septembru 2009 do ma-
 terských škôl v Novej Dubnici. 

Nebolo rozhodnutie o zrušení dvoch materských škôl krátko-
zraké. Veď teraz ich bude treba za podstatne vyššie náklady 
sprevádzkovať.

Ing. Ján Šušaník:
  Ak porovnáme počty miest v škôlkach s počtami žiadostí o
 prijatie do MŠ a s priemerným počtom narodených detí za je-
 den rok (cca 80 detí ročne), rozhodnutie optimalizovať počty
 MŠ bolo správne.

Veľký záujem je najmä o program Krok za krokom na MŠ Ji-
lemnického - Komenského sady, kde chcú mnohí rodičia 
umiestniť svoje deti. Kapacity to však neumožňujú. O tento 
program je veľký záujem, nemôže vedenie mesta ovplyvniť, 
aby ho zaviedli aj v iných predškolských zariadeniach, ktoré 
sú v meste Nová Dubnica?

Ing. Ján Šušaník:
  O školskom vzdelávacom programe by mali rozhodovať tí,
 pre ktorých je určený (rodičia a ich deti), ktorí ho realizujú (pe-
 dagogickí zamestnanci MŠ) a ktorých sa  týka z hľadiska finan-
 covania a určitej zodpovednosti (mesto).  Materská škola, Ji-
 lemnického 12/5, vrátane elokovaných pracovísk, má vlastný
 školský vzdelávací program, ktorý je upravený a prispôsobený
 podľa podmienok a záujmu na všetkých  troch pracoviskách
 MŠ. Vydáva ho riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej
 rade a v rade školy. I keď mesto malo možnosť schvaľovať
 školský vzdelávací program materskej školy, nevyužilo ju, plne
 dôveruje pedagogickej rade a rade školy, v ktorej má štyroch
 zástupcov. Materská škola, Jilemnického 12/5, poradný or-
 gán riaditeľky školy - pedagogická rada, aj samosprávny orgán
 MŠ  - školská rada rozhodli, že na každom pracovisku bude iné
 zameranie výchovno-vzdelávacej práce. S „uniformitou“, ktorá
 na materských školách bola pred rokmi, materská škola nesú-
 hlasila.  

Aké sú ďalšie zámery mesta v oblasti predškolských zaria-
dení?

Ing. Ján Šušaník:
  Mesto v súčasnej dobe pripravuje projekt na využitie budo-
 vy bývalej ZŠ Hviezdoslavova ul., kde je zámer využitia bu-
 dovy na základnú umeleckú školu a centrum voľného času,
 spolu vo výške 28 mil. Sk, momentálne sa pripravuje projek-
 tová dokumentácia. V prípade, že mesto uspeje s predloženým
 projektom na rekonštrukciu budovy bývalej ZŠ Hviezdoslavova
 ul., uvoľní sa časť budovy MŠ Jilemnického ul.(po CVČ) a ob-
 jekt súčasnej základnej umeleckej školy (bývala MŠ) na ďalšie
 aktivity materských škôl alebo rozšírenie celkovej kapacity. Vy-
 riešila by sa aj otázka umiestnenia a zriadenia detských jaslí,
 o ktoré prejavuje záujem nielen verejnosť, ale aj mesto. 

 Podrobnejšie informácie o výsledkoch uplatňovania koncepcie 
školstva nájdete na webovej stránke mesta www.novadubnica.sk 
pod názvom Aktuálne otázky v školstve.

Ilustračné foto.



 Kritizovaní, posudzovaní, odsudzova-
ní...sú, boli a budú mladí ľudia. A predsa sú 
mnohí medzi nimi takí, ktorí si zaslúžia ob-
div a úctu. Záleží im na veciach verejných, 
ba mnohokrát si dokážu všímať oveľa viac 
ako my, dospelí, ktorí máme vždy blízko ku 
kritike, sťažovaniu sa, reptaniu, strácajúc 
pritom objektívnosť. Zrejme poteším obsa-
hom tohto článku viacerých obyvateľov 
nášho mesta.

-------------------------------------------------

 Naši mladí Novodubničania: Martina 
Paljesková Pišková, Martin Paljesek, 
Michal Štefan, Tatiana Blažejová, Petra 
Blažejová, Adriána Blažejová, Dagmar 
Leitmanová st. sa z podnetu Dašky 
Leitmanovej ml. a Jána Štofaníka ml. 
rozhodli pomôcť peknej novodubnickej prí-
rode - odťažiť ju od nekonečného množ-
stva voľne pohodeného odpadu takzvaný-
mi „milovníkmi prírody“. Za pomoci mesta, 
ktoré im poskytlo rukavice, plastové vrecia 
a zabezpečilo odvoz, nazbierali v našom 
blízkom okolí 54 naplnených vriec - fľaše 
plastové a sklené, rôzne obaly z potravín 
a podobne. Tiež našli množstvo kovových 
predmetov. Časť zberu tvoril nalietaný od-
pad z bývalej skládky komunálneho odpa-
du v Trenčianskych Tepliciach. Ďalšiu veľ-
kú časť tvorili smeti, voľne porozhadzova-
né okolo ohnísk, ako aj okolo lesných 
chodníkov.

Daška:
 „Žiaľ, presvedčili sme sa, že niektorí oby-
vatelia Mikloviek vyhadzujú odpad určený 
na kompostovanie (niekedy dokonca zaba-
lený v plastových vreciach) do najbližšieho 
lesa. (Kompostovateľný odpad sme ne-
zbierali.) Aj to hovorí niečo o našom vzťahu 
k flóre a k faune ktorá nás obklopuje, ako aj 
k tým spoluobčanom, ktorí hľadajú v príro-
de potešenie a relax.“

Michal Štefan
vyjadril svoje pocity slovami:
 „...okolitá príroda, z ktorej sa mesto 
môže tešiť, sa stráca pod nánosom odpa-
du... Nech náš skutok osloví ľudí, ktorí nie 
sú k prírode ľahostajní. Nech je nás stále 
viac, lebo spoločne môžeme urobiť veľa 
pre ochranu nášho životného prostredia!“

Daška:
 „Chcela by som ešte povedať, že naše 
okolité lesy sú plné rozmanitých a zároveň 
i užitočných živočíchov, žiaľ mnohí si ani 
nevieme predstaviť, ako im svojou povrch-
nosťou a nezáujmom zasahujeme do život-
ných podmienok, najviac práve odhodený-
mi odpadkami.“

 Ďakujeme našim mladým obetavým 
priekopníkom-ochranárom nášho okolia a 
tešíme sa, že budú výzvou aj pre ďalších 
mladých Novodubničanov.

PhDr. Irena Štofaníková

 Mesto Nová Dubnica získalo od Zdru-
ženia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v 
závere minulého roka zdravotné pomôcky 
pre občanov so zdravotným postihnutím. 
Ide o sedem rolátorov (z toho jeden rolátor 
- trojkolka), dva kočíky, dva vozíky, toaletnú 
stoličku a čítačku pre slabozrakých. 

 Oddelenie sociálnych vecí a opatrova-
teľskej služby mestského úradu oslovilo 
jednotlivé organizácie a rozdelilo vecný dar 
týmto organizáciám: 
- Združenie na pomoc ľuďom s mentál-
 nym postihnutím Nová Dubnica 

- Slovenský zväz zrakovo postihnutých
 Dubnica nad Váhom (do tejto organizá-
 cia patria aj členovia z Novej Dubnice)
- Domov dôchodcov Nová Dubnica 
- Slovenský zväz zdravotne postihnutých
 Nová Dubnica. 

 Touto cestou ďakujeme ZMOS-u za 
poskytnutý dar a želáme našim občanom, 
aby tieto zdravotné pomôcky využili k ich 
plnej spokojnosti. 

Bc. Zuzana Vanková
vedúca odd. sociálnych vecí MsÚ R
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 V marci sa uskutočnil zber nepotrebného šatstva, ktorý sme 
organizovali v spolupráci s Diakóniou Broumov. Počas 3 týždňov 
sa Novodubničanom podarilo vyzbierať takmer dve tony šatstva 
a textilu určeného na charitatívne účely. Diakónia Broumov za-
bezpečila okamžitý odvoz vyzbieraného šatstva. Vďaka dobrej 
spolupráci a vašej ochote sme vyhlásili už aj druhé kolo huma-
nitárnej zbierky. Letné a zimné oblečenie, posteľnú bielizeň, ute-
ráky, záclony, látky, prikrývky (perové, vatované), vankúše, deky 
alebo domáce potreby (funkčný riad, poháre) môžete odovzdať 
na zbernom dvore až do konca mája.
Ďakujeme za vašu pomoc! 

 Radi vám pripomenieme, že akýkoľvek komunálny odpad 
(elektroodpad, objemný odpad, nebezpečný odpad, pneumatiky) 
môžete bezplatne odovzdávať na zbernom dvore na Topoľovej 
ulici (oproti Hotelu Dynamic) počas pracovných dní od 7:00 do 
17:00 a v sobotu od 10:00 do 16:00. Pri zbernom dvore je záro-
veň otvorené obecné kompostovisko, kde môžete bezplatne 
odovzdať odpad zo zelene – konáre, lístie, pokosenú trávu a po-
dobne.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia MsÚ



    Priznám sa - keď sme ako Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici 
dostali spoločne aj menovite (všetci učitelia) od primátora J. Šušaníka po-
zvánku na slávnostný koncert ku Dňu učiteľov, boli sme samozrejme poctení, 
ale aj trochu rozpačití - v piatok v neskorom popoludní je kantor veľmi unave-
ným človekom, ktorý skôr túži byť chvíľu sám alebo len s najbližšími a dobyť 
tak batérie pre náročnú prácu s deťmi a mládežou. Kultúrne podujatie, ktoré 
mesto Nová Dubnica venovalo svojim učiteľom zo všetkých škôl a školských 
zariadení pôsobiacich v meste, však predčilo akékoľvek rozpaky.
   Aj keď avizovaný koncert Tria Patkoló a najmä vystúpenie mladej favoritky 
televíznej súťaže Slovensko má talent, rozkošnej Anabelky Patkoló s neod-
mysliteľnými husličkami a intonačne čistým hlasom, nezainteresovanému ne-
musel na pozvánke veľa hovoriť, hneď prvé tóny a virtuózny drajv huslí s 
playbackom (tak trochu na spôsob Vanessy Mae) dávali tušiť, že predstavenie 
nebude ani tuctové, ani nudné. 
 Po oficiálnej zdravici primátora, ktorý poďakoval učiteľom v meste za neo-
ceniteľnú službu mladej generácii a vyjadril nádej, že budúcnosť našej krajiny 
aj mesta Nová Dubnica bude stále viac spočívať na vzdelaní a výchove, sa začal 
koncert, na aký sa len tak ľahko nezabúda. Trio Patkoló viedol Anabelkin otec 
Arpád, inak koncertný majster opery SND v Bratislave, ktorého na klávesoch, 
ale aj sýtym a temperamentným operným altom sprevádzala manželka Anikó, 
pedagogička konzervatória a stredoeurópska diva operetného repertoáru. Trio 
veľmi funkčne dopĺňalo violončelo. Z odstupu času už neviem presne, aký 
bol playlist, zaznamenajme však, že v Panorexe zneli virtuózne husľové kusy 
(vrátane Montiho čardáša), operný a operetný repertoár (Verdi, Rossini, Lehár, 
Kalmán), ale aj muzikálové čísla (z West Side Story) a vkusné aranžmány po-
povej produkcie. Ani keď desaťročná Anabelka po sérii speváckych duetov s 
mamou a inštrumentálnych duách s otcom oduševnene spievala „Lásko má, 
já stůňu...“, nikto v tom nevidel problém: také bolo všetko prirodzené, milé, 
aj bez podkladania sa divákovi, s ktorým obyčajne kalkuluje hudobný biznis, 
keď produkuje „detských géniov“. Je viac ako isté, že o tomto veľkom talente 
v malom dievčati ešte budeme počuť. Novodubničania ocenili famózny kon-
cert dlhým standing ovation. Pochváliť treba aj  kultúrnikov z mesta za dobrú 
orientáciu v kvalitnej kultúre a za celú obec pedagógov vysloviť poďakovanie, 
že sme pri tom mohli byť. Večer, na aký sa nezabúda!

PhDr. Marián Kvasnička
riaditeľ Spojenej školy sv. Jána Bosca

 Noc s Andersenom je podujatie, ktoré pre svojich detských čitateľov vy-
mysleli knihovníčky v Uherském Hradišti. Odtiaľ sa rozšírilo do Čiech, Poľska, 
Maďarska, Slovinska a na Slovensko. Počas aktuálneho už deviateho ročníka 
spali deti v 820 knižniciach. 
 V našej knižnici sme noc plnú čítania, súťaží a hier pripravili po prvýkrát. 
Všetko to vypuklo v piatok 3. apríla po 18. hodine. Piataci zo ZŠ J. Kráľa i 
s pani učiteľkou si odložili spacáky do pripravenej miestnosti. Po krátkom 
privítaní sme im rozdali preukazy spáča. Deti sa rozdelili do skupín, každá 
skupina dostala obálku s úlohami. Štyri šikovné dievčatá z CVČ predviedli 
zdramatizovanú rozprávku Princezná so zlatou hviezdou. Pizza a občerstvenie 
zaplnili prázdne žalúdky detí. Takto posilnení sa hráči rozbehli po jednotlivých 
stanovištiach, kde mali pripravené úlohy. Deti boli vtiahnuté do počúvania prí-
behov, čítania i hier, že nikomu nechýbalo ani chatovanie so spáčmi v iných 
knižniciach.
 Nočný výlet mestom s návštevou policajnej stanice, kde na monitoroch 
videli i skutočný zásah policajtov proti výtržníkom, si budú iste pamätať. Po 
polnoci sme vyhodnotili podujatie a odmenili najlepších. Zvíťazilo družstvo 
chlapcov, ale rovnako šikovné boli i všetky dievčatá. Nakoniec prišlo čítanie a 
rozprávanie strašidelných príbehov. No a okolo tretej zaspali i tí najvytrvalej-
ší. Ráno o siedmej bol budíček, raňajky a rozlúčka. Noc sa vydarila, knižničný 
škriatok neúradoval. Nik neprišiel k úrazu, keď si jednotlivé družstvá navzá-
jom pripravovali v kuchynke občerstvenie, ani pri tvorbe masiek (kedy pou-
žívali naše veľké nožnice), či skrývačke medzi regálmi. Odmenou pre nás tri 
knihovníčky, ktoré sme akciu pripravili, bola spokojnosť detí.
 No a prečo je do toho zapletený dánsky rozprávkar Andersen? Narodil sa 
2. apríla a tento deň bol vyhlásený za Medzinárodný deň detskej knihy.

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice



 Rad šibačov, ktorí sa mohli počas uplynulých veľkonočných sviatkov po-
pýšiť vlastnoručne upleteným korbáčom, sa u nás rozšíril. A Novodubničanky 
majú zasa lepší prehľad o možnostiach zdobenia vajíčok a našli novú  inšpirá-
ciu pri dekorácii svojich príbytkov. 
 Šikovnosť zručných remeselníkov a nápaditosť detských návštevníkov 
sa snúbili na Veľkonočných tvorivých dielňach v kine Panorex. V nedeľu 22. 
marca zaplnili jeho vestibul kraslice zdobené technikami od výmyslu sveta, 
prútiky majstrovsky spletené do korbáčov, jemnučké čipky s veľkonočnými 
motívmi, jarné dekorácie, či suveníry z dreva. Ľudovo-umeleckí výrobcovia tu 
priamo aj prezentovali svoju fantáziu a rutinu a mnohých záujemcov priamo aj 
zasvätili do tajov svojho umenia. 
 Kraslice zdobené maľovaním temperou, voskom, sitinou alebo vyškrabká-
vané, pštrosie vajíčka, korbáče tých najrôznejších veľkostí, trojrozmerné diela 
vytvorené z prútikov, výrobky s veľkonočnými a jarnými motívmi Klubu palič-
kovanej čipky Nová Dubnica, drevené pomôcky do kuchyne alebo na ozdobu, 
šúpolienky, či jarné venčeky - to všetko čakalo na obdiv a hladné oči divákov. 
Fantáziu a zručnosť mladších návštevníkov potvrdil tvorivý kútik. Pedagógo-
via výtvarnej výchovy novodubnických škôl a školských zariadení pomáha-
li všetkým záujemcom zhotoviť si vlastné dekorácie – veľkonočné pozdravy,
obrázky, kuriatka a kohútikov z papiera, ozdôbky do kvetináčov, kraslice a 
ďalšie jarné dekorácie. 

-mk-

 „Táto zaujímavo sa vyvíjajúca hudobná osobnosť predstavuje jeden z naj-
výraznejších fenoménov súčasnej scény českej populárnej hudby.“ 

www.ceskyhudebnislovnik.cz

ŠESŤ DESIATOK ALBUMOV
 Iba pred pár dňami oslávil už piaty krížik na krku. Český spevák, skladateľ, 
textár a multiinštrumentalista (hrá na gitaru, mandolínu, klávesy, perkusie), 
ktorý nemá v našich končinách obdobu. Vo svojej tvorbe dokázal veľmi osobi-
te skĺbiť rock, bigbít, folk a ľudovú hudbu. Píše aj scénickú muziku a podieľal 
sa takmer na 60 albumoch. VLASTA REDL. 

SBOHEM GALÁNEČKO A ĽUDOVÉ MOTÍVY
 Aj napriek tomu, že vyrástol vo Valaskom Meziříčí, prázdniny prežíval pod 
Kráľovou hoľou na Horehroní, odkiaľ pochádzala jeho matka. Už v tomto čase 
ho zrejme zaujali ľudové motívy slovenských a moravských piesní, ktoré začal 
hojne využívať vo svojej tvorbe. Ešte pred štvrťstoročím začal hrať a spievať 
so skupinou AG Flek, kde sa vypracoval na vodcovskú osobnosť. Ako autor
piesní sa preslávil vďaka skupine Fleret, ktorá do svojho repertoáru veľmi 
úspešne zaradila jeho kúsky Sbohem galánčeko alebo Holky z Utopie. Vďaka 
nemu vyhralo toto zoskupenie cenu legendárneho trampského festivalu Porta. 

ŽIVELNÝ PÓDIOVÝ ŠOUMEN
 Sólo začal pôsobiť až v 90-tych rokoch a odvtedy vydal štyri autorské 
albumy. Prekvapil aj opusom Slovenské balady, ktorý naspievala slovenská 
speváčka Zuzana Homolová a Vlasta Redl jej nahral všetky nástroje. Určite 
musíme spomenúť aj jeho spoluprácu so Slávkom Janouškom a Jaroslavom 
Samsonom Lenkom. Z filmovej a divadelnej tvorby je najznámejšia jeho účasť 
na muzikáli Kubo v bratislavskom divadle Nová scéna. Jeho muziku môžete 
poznať aj z filmu Comeback, kde si zahral menšiu hereckú úlohu. Aktuálne vy-
stupuje s mnohými zaujímavými hosťami – sólistami a so skupinou, ktorá sa 
volá Každý den jinak (skutočne aj koncertovala zakaždým pod iným názvom). 
Na jeho vystúpenie v Novej Dubnici azda najlepšie pozvú slová z Českého 
hudobného slovníka: „Ako pódiový šoumen s darom doslova živočíšneho mu-
zikantstva dokáže vytvoriť takmer extatickú náladu, ale aj lyrickú atmosféru 
plnú koncentrácie.“ 

VLASTA REDL v Novej Dubnici
pondelok 4. máj 19:00 v kine Panorex

---------------------------------------------------------------------

Vstupné: len 5 €
hodinu pred vystúpením / predpredaj:

odd. kultúry mestského úradu



APRÍL
30. 4. (štvrtok) 17:00, 18:00

Stavanie májov s Dychovou hudbou Opatovanka
Slávnostné spustenie fontán na námestí

17:00 Kolačín, 18:00 Mierové námestie
-----------------------------------------------------------------------------------

30. 4. (štvrtok) 20:00 Mierové námestie

Oslava 5. výročia vstupu SR do EÚ

Vystúpenie Dychového orchestra a mažoretiek mesta Nová 
Dubnica, oficiálny program, lampiónový sprievod, ohňostroj. 
-----------------------------------------------------------------------------------

MÁJ
1. 5. (piatok) Mierové námestie

Predajné trhy
-----------------------------------------------------------------------------------

4. 5. (pondelok) 19:00 kino Panorex

Vlasta Redl

Koncertné vystúpenie stálice českého folku. 
Vstupné: 5 € hodinu pred koncertom
Predpredaj: odd. kultúry MsÚ.
-----------------------------------------------------------------------------------

9. 5. (sobota) 16:00 Mierové námestie

Námestie plné kočárov 
-----------------------------------------------------------------------------------

10. 5. (nedeľa) 15:00 kino Panorex

Deň matiek

Srdečne pozývame všetky mamičky a babičky na koncertné vy-
stúpenie Základnej umeleckej školy v Novej Dubnici. 
-----------------------------------------------------------------------------------

13. – 17. 5. (streda – nedeľa) foyer kina Panorex

Výstava Historické ucho

8. ročník výstavy starožitných rádií, gramofónov a inej techni-
ky. 
-----------------------------------------------------------------------------------

16. 5. (sobota) areál bývalého salaša

Stretnutie Tepličanov a Novodubničanov

Pestrý popoludňajší/večerný program pre všetky vekové kate-
górie tentoraz v indiánskom duchu. 
-----------------------------------------------------------------------------------

23. 5. (sobota) 

Rodinný víkend
-----------------------------------------------------------------------------------

30. 5. (sobota) 

Turnaj futbalových prípraviek
-----------------------------------------------------------------------------------

Čerstvé pozvánky a bližšie informácie
na www.novadubnica.sk.

-----------------------------------------------------------------------------------

PONUKA
STRAVOVANIA

Základná škola Janka Kráľa 1
v Novej Dubnici ponúka mož-

nosť stravovania
v školskej jedálni

i možnosť odberu stravy
do obedárov

širokej verejnosti
(dôchodcom, mamičkám na 
materskej, rodičom detí...)

od apríla 2009. 

Finančný limit
na jedno hlavné jedlo: 2 €. 

Bližšie informácie na t.č.:

44 33 642, 0911 410 424

u vedúcej školskej jedálne 
– pani Slobodovej.

CENTRUM VO NÉHO ASU NOVÁ DUBNICA

SKUPINA BGM  ZABODOVALA, 
ÚSPECH SA ZOPAKOVAL.... 

V nede u 29. marca sa v Považskej Bystrici konala
                             celoslovenská tane ná sú až

Považskobystrický pohár v diskotancoch 2009. 
Zú astnilo sa jej 800 detí zo 40 súborov z rôznych miest 

Slovenska. CV  v Novej Dubnici už po druhýkrát 
reprezentovala hip-hopová tane ná skupina BGM v zložení – 
Martina Žilková, uboš Tóth, Rebeka a Viktória Ondrejíkové, 

Michal Sondor. 
V kategórii hip-hop + breakdance DUO získali 2. miesto –

Martina Žilková, Michal Sondor. 
V kategórii hip-hop + break mládež MINIFORMÁCIE
opä  obhájili 1. miesto v zložení Martina Žilková, uboš

Tóth, Rebeka a Viktória Ondrejíkové.
Milan Hudec sa sú aže zú astnil po prvýkrát a vyskúšal 

konkurenciu v jednotlivcoch. 
GRATULUJEME!



Rekrea né stredisko 

  Nachádza sa v turisticky atraktívnej oblasti Kysúc.

                                                                                                                                                              145,- € /4.368, 27  Sk /prerátané konverzným kurzom 1€ =  30,1260 Sk  

v cene je zahrnuté ubytovanie v štvormiestnych  chatkách, celodenná 
strava 5 x denne, pitný režim, kompletný program, hotelový bazén, 

detská trampolína a zábavný park TINI, jazdenie na ko och, výlet do 
Žiliny, ceny do sú aží, kompletné poistenie  

Rekrea né stredisko Vadi ov sa nachádza
                                                            v malebnom prostredí Kysuckej vrchoviny, ktorá sa         
                                                           rozprestiera severne od Žiliny. Kysucké Nové Mesto  
                                                     je vzdialené 8 km. Sú as ou areálu je i detský zábavný      

              park TINI s množstvom atrakcií ako je trampolína,   
                                                         prelieza ky, hojda ky, futbalové a volejbalové ihrisko.

Pre deti je pripravený pestrý program:
     výlet do Žiliny, návšteva Budatinského zámku, 
    kúpanie v bazéne, jazdenie na ko och, táborák, 
      diskotéky, rôzne hry a atraktívne vychádzky

    do krásneho prostredia.

Tábor poriada Centrum vo ného asu Nová Dubnica 
    pre deti vo veku od 7 – 12 rokov. 

Prihlási  sa môžete denne v CV  od 8,00 – 18,00 hod. najneskôr do 10.6.
Bližšie informácie na tel. . : 042 /44 31 817 

e-mail : janka.beneova@centrum.sk, gabika.diganova@centrum.sk
Doprava je individuálna. V prípade potreby vieme zabezpe i !

ubytovanie

Zábavný park

Vás pozýva na 1. ro ník akcie

Spolo ne sa pokúsime vytvori  Novodubnický 
rekord v po te ko árov na námestí. 

Pripravené budú pre Vás aj zábavné 
sú aže a tombola nami ozna ených

ko árov

Tešíme sa !

VIKTOR SUVOROV
SEBEVRAŽDA

Kontroverzný autor kníh o 
druhej svetovej vojne sa v 
tejto knihe zameriava na
porovnanie osobností Hi-
tlera a Stalina. Ukazuje,
ako ich rozhodnutia o-
vplyvňovali vývoj udalostí v Európe. Tiež 
porovnáva obidve armády, ich výzbroj or-
ganizáciu a pripravenosť na vojnu.

-------------------------------------

C. D. PAYNE
NICK TWISP SA BÚRI
 
Nick je nadpriemerne inte-
ligentný tínedžer ťažko 
skúšaný pubertou. Ako 
väčšina chalanov je po-
sadnutý dievčatami, no za-
tiaľ nemá v tejto oblasti
žiadne skúsenosti. Zozná-
mi sa s krásnou Sheeni, 
ktorá mu obráti život na-
ruby.

-------------------------------------

JANA ŠIMULČÍKOVÁ
JED NÁŠHO MILOVANIA

O domácom násilí sa veľa 
nerozpráva. V novele pre-
chádza hlavná hrdinka pek-
lom, berie na seba všetky 
viny sveta. Keďže sa tlak 
na ňu stupňuje, začína mať 
problémy aj so svojou mat-
kou a dcérou. Keď sa ko-
nečne vzoprie, zaskočí tým 
celé svoje okolie. Bude vedieť nakoniec 
zmeniť svoj osud?

-------------------------------------

HOPE RICCIOTTI
CHUTNUČKÁ MAMINA

V kuchárke pre tehotné sa dozviete o na-
jdôležitejších živinách, o potravinách, kto-
rým sa máte vyhýbať, o vhodných chuťov-
kách a rôzne ďalšie informácie. Doprajte 
svojmu bábätku kvalitný štart do života.

-------------------------------------

DAŠA ČÚZYOVÁ
DETSKÝ ILUSTROVANÝ ATLAS.
SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Na krásnych farebných 
ilustráciách sa deti zá-
bavnou formou zozná-
mia so zemepisom a 
naučia sa orientovať na 
mape. Spoznajú jednot-
livé kraje, dozvedia sa, 
aké máme pohoria, rie-
ky, chránené územia... a ešte oveľa viac.

-------------------------------------

KHALED HOSSEINI
TISÍC ŽIARIVÝCH SĹNK

Autor svetoznámeho best-
selleru Majster šarkanov
ponúka svoj druhý román, 
ktorý je kronikou histórie 
Afganistanu za ostatných 
tridsať rokov a zároveň 
dojímavým príbehom o 
rodine, priateľstve a sile 
lásky.
-------------------------------



Boxerský súboj Dubničanov
 Dlhý čas čakania na autobus si svoj-
ským spôsobom krátila dvojica Dubniča-
nov. M. M. a D. K. posilnení alkoholom sa 
4. marca vo večerných hodinách na Mie-
rovom námestí na autobusovej zastávke 
začali slovne urážať. Hádka prerástla až 
do fyzickej potýčky. Oboch mladíkov sme 
predviedli na mestskú políciu a doriešili v 
zmysle priestupkového zákona. 

Rozkopané kryty
pouličného osvetlenia
 Za pomoci mestského kamerového 
systému sa nám podarilo odhaliť pácha-
teľa, ktorý rozkopal šesť kusov krytov pou-
ličného osvetlenia na Trenčianskej ulici 
na výjazde von z mesta smerom do Tren-
čianskej Teplej. M. M. z Trenčianskej Tep-
lej v prvý marcový deň v nočných hodi-
nách úmyselne kopal do krytov, až pokiaľ 
sa nerozlomili. Vzniknutá škoda na majet-
ku Mesta Nová Dubnica presiahla výšku 
438 €. Keďže škoda na krytoch pouličného 
osvetlenia presiahla maximálnu povolenú 
hranicu priestupku 266 €, spis sme po-
stúpili na Obvodné oddelenie Policajného 
zboru v našom meste z dôvodu podozre-
nia z trestného činu poškodzovania cudzej 
veci.

Krádež alkoholu v potravinách
 Piatkové popoludnie si chcel 13. mar-
ca Dubničan Š. J. spríjemniť alkoholom. 
Keďže však nemal dostatočné množstvo 
financií, alkohol si chcel z predajne potra-
vín CBA odniesť bez zaplatenia. Pollitrovú 
fľašu vodky si schoval pod bundu. Všíma-
vé zamestnankyne potravín jeho snahu 
však zaregistrovali a okamžite privolali
hliadku mestskej polície. Tá „nákupcu“ do-
riešila v blokovom konaní.

Nepovolená skládka
 A do tretice Dubničan... Svojským spô-
sobom sa chcel odpadu zbaviť V. H., keď 
odpad z prevádzky v Novej Dubnici uložil 
do dvoch igelitových vriec a tie poukladal k 
malému betónovému odpadkovému košu 
pri chodníku. Hliadka mestskej polície 
skládku dala pôvodcovi okamžite odpratať 
a prípad doriešila podľa VZN Mesta Nová 
Dubnica.

Nepovolený podomový predaj
 Mestská polícia aj touto cestou upozor-
ňuje, že v ostatnej dobe sa začal objavovať 
v našom meste staronový druh podnikania 
„nepovolený podomový predaj.“ Takýmto 
druhom podnikania sa zaoberajú zvyčajne 
občania rómskej národnosti a Rumunska. 
Často ponúkajú tovar neznámeho pôvodu 
a nízkej kvality. Žiadame vás, aby ste o 
týchto „obchodníkoch“ bezodkladne infor-
movali mestskú políciu.

Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

30. 4. a 1. 5. o 19,30 h.

SNEŽENKY A MACHŘI
PO 25 ROKOCH

Česká komédia.
Vstupné: 2,20 € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

2. a 3. 5. o 19,30 h.
REPO: GENETICKÁ OPERA !

Americký hororový muzikál.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

7. a 8. 5. o 19,30 h.
RUŽOVÝ PANTER 2

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

Mládeži do 12 r. neprístupný

9. a 10. 5. o 17,30 h.
BLESK

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

Mládeži neprístupný

14. a 15. 5. o 19,30 h.
ANGLICKÉ JAHODY

Česká dráma.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. neprístupný

16. a 17. 5. o 19,30 h.
VEREJNÝ NEPRIATEĽ  Č. 1

Francúzsky koprodukčný thriller.
Vstupné: 2 € (60,25 Sk)

Mládeži do 12 r. neprístupný

22. 5. o 17,30 h.
MONŠTRÁ VS. VOTRELCI

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

Mládeži do 12 r. neprístupný

23. a 24. 5. o 19,30 h.
SEDEM ŽIVOTOV

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

Mládeži do 12 r. neprístupný

29. 5. o 19,30 h.
MARLEY A JA

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

Mládeži do 12 r. neprístupný

30. a 31. 5. o 19,30 h.
NEBO, PEKLO ... ZEM

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

Mládeži do 18 r. neprístupný

30. a 31. 5. o 19,30 h.
NEBO, PEKLO ... ZEM

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

Mládeži do 18 r. neprístupný

KAMENÁRSTVO MK
M. Kondel - Nová Dubnica prevádzka Technické služby

Nová Dubnica ponúka:
hotové panelové hrobky pripravené na pohreb v Novej Dubnici

a v Kolačíne, hroby od základu, žulové obklady, pomníky. 

Telefón: 44 34 236, 0905 991 398.



Harmonogram súťaží, ktoré sa budú konať na našich dvorcoch:

 Po úpravách tenisových dvorcov a pár týždňoch tréningu sa rozbiehajú súťaže 
družstiev, ktoré naše družstvá hrajú v rámci stredoslovenského regiónu. Pre infor-
máciu, každý zápas pozostáva z piatich dvojhier a dvoch štvorhier, teda družstvá si 
rozdelia celkovo 7 bodov. V polovici mája je súťaž na dva týždne prerušená, aby sa 
mohli odohrať majstrovstvá regiónov jednotlivcov vo všetkých kategóriách. Náš klub 
už druhý rok po sebe organizuje Majstrovstvá stredoslovenského regiónu mladších 
žiakov a žiačok. Začiatkom júna sa už tradične u nás uskutoční celoslovenský turnaj jednotlivcov v kategórii seniorov, ktorí súťažia vo 
všetkých vekových kategóriách po piatich ročníkoch od 35-ročných až po 85 a viac ročných.

Na všetky súťaže, ktoré spravidla začínajú ráno o 9:00 priaznivcov srdečne pozývame! 
 Taktiež v areáli TK Nová Dubnica radi uvítame záujemcov o rekreačné hranie a rovnako aj rodičov, ktorí by chceli získať informácie 
o možnosti trénovania tenisu pre svoje ratolesti. 

výbor TK Nová Dubnica

Termín Kategória Sú až 
sobota 25.4. staršie 

žia ky
TK N. Dubnica – Dixon Banská Bystrica 

nede a 26.4. dorastenci TK N. Dubnica – TK Vrútky 
sobota 2.5.  muži TK N. Dubnica – SŽU Žilina 
sobota 2.5. starší žiaci TK N. Dubnica – TK Banská Bystrica 
nede a 3.5. dorastenky TK N. Dubnica – Dixon Banská Bystrica 
sobota 9.5. starší žiaci TK N. Dubnica – Tla iarik Banská Bystrica 
sobota 9.5. staršie 

žia ky
TK N. Dubnica – Sparta Považská Bystrica 

sobota 23.5 – 
pondelok 25.5. 

mladšie 
žiactvo

Majstrovstvá stredoslovenského regiónu jednotlivcov v dvojhre
a štvorhre 

sobota 30.5. muži TK N. Dubnica – TK Žilina 
nede a 31.5. dorastenci TK N. Dubnica – TK Prievidza 
nede a 31.5. dorastenky TK N. Dubnica – Tenisia Banská Bystrica 
sobota 6.6. – 
nede a 7.6. 

seniori Turnaj jednotlivcov najvyššej triedy A v kategóriach 35+ až 85+ 



 Narodil sa v znamení leva, čo ho predurčuje byť ctižia-
dostivým, ambicióznym a náročným – ako na seba, tak i na 
druhých. Šarm levov podľa horoskopov spočíva v sebavedo-
mí a v sile brať život ako jednu veľkú hru. Pre hru sa teda 
doslova už aj narodil – s raketou a loptičkou v ruke a nepustil 
sa ich dodnes. Jeho najväčšie životné zápasy sa odohrávajú 
nad stolom so sieťkou. Reč je o 14-ročnom Martinovi JEŽOVI,
žiakovi 9. ročníka ZŠ Janka Kráľa, mimoriadne nadanom stol-
nom tenistovi.  

HYPERAKTÍVNY CHLAPEC
POTREBOVAL VYBIŤ ENERGIU
  „Dajte ho na nejaký šport, aby ste z neho vybili prebytoč-
nú energiu,“ spomína jeho otec Ing. Anton Ježo na slová pani 
učiteľky Kyselicovej, ktorá učila jeho syna Martina v 1. roční-
ku na základnej škole. Keďže práve stolný tenis mal v rodine 
Ježových už dávnejšie svoje pevné miesto, otec nezaváhal a 
oslovil trénera Ing. Štefana Prekopa. „Som toho názoru, že 
keď dieťa na niečo má, občas to býva aj chyba rodičov, že ho 
viac nepotlačia,“ prezentuje svoju veľkú podporu otec Anton 
Ježo. Spočiatku tréningy prebiehali v stolnotenisovej hale, 
kde boli podmienky dosť kruté. Priestory boli odstavené od 
kúrenia, takže v zimnom období tam takmer nebolo možné 
vydržať. Otec Anton nerád spomína na postupný zánik týchto 
tréningových možností: „Je na škodu stolného tenisu v Novej 
Dubnici, že hala, ktorá bola jednou z najmodernejších na Slo-
vensku, dopadla tak, ako dopadla.“ 

RÝCHLY POSTUP DO REPREZENTÁCIE
 Postupne sa Martin vypracoval na popredné miesta rebríč-
kov v Trenčianskom kraji a neskôr i na celom Slovensku. Zá-
klady získaval s novodubnickými hráčmi – Prekopom, Jani-
gom, Molnárom, Vojtekom, Jurčom, Gunárom, Barančíkom, 
Lamačkom a ostatnými. Čo ho ženie vpred, je najmä túžba 
byť najlepší: „Baví ma, keď vyhrávam. Ani mi nenapadlo robiť 
nejaký iný šport. Vlastne som na to ani nemal čas,“ dopĺňa 
Martin Ježo. Momentálne je členom reprezentácie Slovenskej 
republiky. Zúčastnil sa medzinárodných majstrovstiev Slo-
venska, Českej republiky a Maďarska. „Stolný tenis mi dáva 
nových kamarátov na turnajoch. Cestovanie a spoznávanie. 
Napríklad teraz som bol v Tunisku. Škoda, že nie je viac času 
na prehliadku miest. To som bol iba na hoteli a v hale. Ale išli 
sme asi polhodinu autobusom z letiska do hotela, tak aspoň 
vtedy som si stihol niečo pozrieť.“

„RADŠEJ TRÉNUJEM, NEŽ SA FLÁKAM VONKU“
 Martina ešte čakajú medzinárodné majstrovstvá Poľska, 
Španielska a Francúzska a najhlavnejšie udalosti tohto roka 
– Majstrovstvá SR a pravdepodobne majstrovstvá Európy v 
Prahe. Aktuálne má teda pred sebou najmä hodiny a hodiny 
tvrdého tréningu. „Stolný tenis ma pripravil hlavne o čas. Ale 
s kamarátmi som v škole každý deň, tak je to v pohode. Rad-
šej trénujem, než ako by som sa mal flákať po vonku. Makám 
každý deň hodinu a pol, až dve. Mal by som trénovať omnoho 
viac, ale keď musím zvládať aj školu, je to náročné,“ popi-
suje svoj tréningový proces Martin. Aj napriek tomu, že mu 
veľa času na záľuby nezostáva, počítač nenecháva bokom a 
priznáva, že sa na ňom rád zahrá. Stíha však aj iné športy 
- futbal, basketbal, hokej, hádzanú. V niektorých z nich repre-
zentuje svoju školu. 

VŠETKO ZÁLEŽÍ OD TRÉNINGU A FINANCIÍ
 Tento rok bude pre Martina Ježa zlomový, pretože odchád-
za na športové gymnázium do Nitry. „Tam už budem trénovať 

dva razy denne, tretí tréning večer je nepovinný. Podmienky 
na trénovanie budú určite lepšie. Budeme tam mať plaváreň, 
masáže, priamo všetko v tom zariadení. Teraz budú robiť 
olympijské stredisko, budú vyberať na olympiádu mládeže,“ 
úprimne sa teší Maťo. Otec však dopĺňa: „Všetko záleží od 
tréningových možností a financií, pretože ako rodičia mu za-
tiaľ hradíme všetky akcie, na ktorých sa zúčastňuje.“ Spo-
ločne ďakujú všetkým, ktorí sa pričinili o jeho rast – Ing. Pre-
kopovi, všetkých spoluhráčom a všetkým tým, ktorí mu po-
máhali a tým, ktorí by mali záujem finančne ho podporiť. 

-mk-


