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                          pre vo bu do Európskeho parlamentu 6. 6. 2009

Okrsky 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu

Po et zapísaných 
oprávnených voli ov 1298 1014 1102 1256 1278 1369 879 1011 651 9858
Po et zu astnených
voli ov 261 234 365 303 264 288 265 239 98 2317 = 23,50%
Po et odovzdaných
obálok 261 233 365 303 264 287 265 238 98 2314

Vo ba poštou 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Po et platných 252 212 349 293 254 279 260 230 96 2225
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

S - HZDS 28 27 30 32 40 32 39 24 10 262 = 11,78%

Sloboda a Solidarita 5 15 10 8 8 16 10 9 9 90 = 4,04%

SMER - SD 122 87 164 125 123 89 129 105 38 982 = 44,13%

SZ 3 8 0 4 7 6 5 5 2 40 = 1,80%

SDKÚ - DS 39 29 64 67 36 75 40 36 15 401 = 18,02%

DS 0 1 1 2 1 1 0 2 0 8 = 0,36%

MISIA 21 - HKS 1 1 3 0 0 1 0 0 0 6 = 0,27%

ASV 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 = 0,04%

KDS - OKS 3 2 7 3 3 7 5 2 2 34 = 1,53%

SMK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%

KSS 9 7 2 3 0 3 5 9 3 41 = 1,84%

RIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0,00%

SNS 14 7 20 8 13 11 4 15 5 97 = 4,36%

LIGA, OLS 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 = 0,13%

SD 0 3 3 1 1 0 1 1 0 10 = 0,45%

SF 1 1 3 5 2 2 2 6 0 22 = 0,99%

KDH 27 24 42 35 20 34 20 14 12 228 = 10,25%

  Oficiálne výsledky hlasovania ob anov mesta Nová Dubnica

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V NOVEJ DUBNICI 
UZNESENÍM Č.  29  ZO DŇA 27. 04. 2009 

V Y H L A S U J E

V ZMYSLE  §18 A) ODS. 2 ZÁKONA SNR Č. 369/1990 
ZB. O OBECNOM ZRIADENÍ V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV 

DEŇ KONANIA VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA 
MESTA NOVÁ DUBNICA

24. 08. 2009

Predpoklady na výkon funkcie a náležitosti prihlášky
Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica 
musí   spĺňať:

 1.  Kvalifikačné predpoklady: ukončené vysokoškolské vzde-
  lanie II. stupňa

 2. Iné predpoklady: 
  - 5 rokov praxe v riadiacej, ekonomickej, kontrolnej čin-
   nosti alebo vo verejnej správe,
  - znalosť právnych predpisov z oblasti hospodárenia
   mesta, rozpočtových a príspevkových organizácií,
   o účtovníctve, majetku obcí, o sťažnostiach vítaná,
  - komunikatívnosť,
  - užívateľské ovládanie počítača.

 3. Písomná prihláška kandidáta musí obsahovať:
  - meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko,
  - údaj o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a úradne ove-
   renú fotokópiu príslušného dokladu o dosiahnutom
   vzdelaní,
  - profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe
   a uvedením pracovnej pozície,
  - výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
  - súhlas so zverejnením osobných údajov podľa zákona
   NR SR č. 428/2002 Z.z.,
  - informáciu o tom, či ku dňu podania prihlášky kandidát
   podniká alebo vykonáva inú zárobkovú činnosť.

 Termín ukončenia podávania prihlášok kandidátov na funkciu 
hlavného kontrolóra:  10. 8. 2009  o 14. 00 hod. (najneskôr 14 dní 
pred dňom konania voľby).
 Prihlášky je potrebné zaslať alebo doručiť v zalepenej obálke 
označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ na Mest-
ský úrad v Novej Dubnici, Trenčianska ulica 45/41- sekretariát pri-
mátora.
 Kandidáti, ktorí splnia uvedené požiadavky na výkon funkcie a 
včas podajú prihlášku so všetkými náležitosťami, budú zaradení 
ako kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra Mesta Nová Dubnica 
dňa 24. 8. 2009 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Novej 
Dubnici.
 Prezentácia kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra sa usku-
toční dňa 24. 8. 2009 na rokovaní mestského zastupiteľstva. Kaž-
dý kandidát na funkciu hlavného kontrolóra má právo na vystúpe-
nie v rozsahu 5 minút.
Deň nástupu do zamestnania je 2. 9. 2009.



 Naša unikátna Krohova architektúra bu-
de bojovať proti takým historickým skvos-
tom, akými sú Trenčiansky, Beckovský, 
Čachtický a Považský hrad alebo Bojnický 
zámok, Kaštieľ v Brodzanoch, či Kláštor v 
Skalke nad Váhom. Pomôžte aj vy podporiť 
svoje mesto a vyhrať za to napríklad víken-
dový pobyt v Bojniciach, Nimnici alebo v 
lyžiarskom stredisku Remata. 

 Priamo Trenčiansky samosprávny kraj 
(TSK) vyhlásil vzdelávaciu, osvetovú a 
propagačnú súťaž Sedem divov Trenčian-
skeho samosprávneho kraja. Jej cieľom je 
oboznámiť širokú verejnosť s najzaujíma-
vejšími dielami ľudských rúk a umu na úze-
mí TSK v duchu odkazu Vojtecha Zama-
rovského. Odborné inštitúcie a čitatelia re-

gionálnych novín MY už vybrali 21 nominá-
cií a medzi nimi sa ocitla aj Krohova archi-
tektúra mesta Nová Dubnica. 
 Práve výnimočný koncept ideálneho 
mesta Jiřího Krohu dáva mestu dodnes 
jedinečný charakter. Národný umelec prof. 
Ing. arch. Jiří Kroha viedol ateliér, ktorý vy-
tvoril ojedinelý projekt - centrum mesta s 
námestím s obytnými domami a podlubia-
mi, pod ktorými sa sústreďujú obchody a 
služby. Zvyšok mesta navrhol ako výstavbu 
obytných domov vo forme menších námes-
tí a sadov. Aj túto architektúru 20. storočia 
(sorela - socialistický realizmus) je potreb-
né analyzovať a zachovať ako jasný doklad 
svojej doby. 

Hlasovanie už spustili a ak chcete pri-
spieť k tomu, aby sa vaše mesto hrdo na-
zývalo div Trenčianskeho samosprávneho 
kraja, stačí hlasovať na www.tsk.sk alebo 
prostredníctvom originálneho hlasovacie-
ho lístka z regionálnych novín MY (z jednej 
e-mailovej adresy budú akceptovať iba jed-
no hlasovanie). Uzávierka je 21. júla o 18. 
hodine. Dovtedy môžete posielať svoje hla-
sy a zabojovať o jednu z mnohých vecných 
cien - poukazov do ubytovacích zariadení, 
reštaurácií, múzeí, či ZOO na území TSK. 

Viac info:
www.tsk.sk/sk/cestovny-ruch/sedem-divov-tsk 

-mk-
Foto: Jelínek, archív MsÚ

 Štiepkovanie drevnej hmoty v areáli cen-
trálneho tepelného zdroja spoločnosťou 
Biopalivo a.s. bude k termínu 30. jún 2009 
ukončené. Tento termín je záväzný, stanovil 

ho Regionálny úrad verejného zdravotníc-
tva (RÚVZ) so sídlom v Považskej Bystri-
ci v rámci vykonaného zdravotného dozoru. 
RÚVZ bol postúpený podnet na prešetrenie 
hlučnosti a prašnosti štiepkovania drevnej 
hmoty v zmysle Zákona č. 355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdra-
via, ktorým Mesto Nová Dubnica požiadalo 
o vykonanie zdravotného dozoru.

 Na základe telefonických požiadaviek 
o priebehu konania sme boli informovaní o 
termíne ukončenia štiepkovania a závereč-
né rozhodnutie RÚVZ bude mestu doruče-
né. O výsledkoch vás budeme informovať.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia

Riaditeľstvo ZŠ J. Kráľa
v Novej Dubnici

vyhlasuje konkurz
na obsadenie miesta

ŠKOLSKÝ SOCIÁLNY 
PRACOVNÍK
s nástupom

od 1. septembra 2009.

Požiadavky:
 stredoškolské/vysoko-
 školské vzdelanie peda-
 gogického alebo sociál-
 neho smeru, resp. špeci-
 álna pedagogika, mini-
 málne 5 rokov praxe v
 školskom/sociálnom za-
 riadení.

Bližšie informácie
osobne u riaditeľa školy 

alebo telefonicky na čísle 
042/44 33 642.



 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Považská Bystrica zvo-
lala prostredníctvom mesta Nová Dubnica stretnutie s občanmi 
m.č. Kolačín, ktoré sa konalo 2. júna v kultúrnom dome. Dôvodom 
bolo dlho očakávané odkanalizovanie tejto mestskej časti. Pretože 
rekonštrukcia kultúrneho domu  nie je úplne ukončená, stretnutie 
sa konalo v trochu provizórnych priestoroch. Na základe doteraj-
ších skúseností zástupcov Považskej vodárenskej spoločnosti z 
iných obcí sa očakávala účasť okolo 50 občanov, čomu zodpove-
dal aj počet prinesených stoličiek. S blížiacou sa sedemnástou ho-
dinou ale počet občanov v sále narastal, až dosiahol takmer neu-
veriteľných 200! 

 Stretnutie otvoril zástupca primátora - JUDr. M. Holba, ktorý 
privítal zástupcov spoločnosti i mesta a odovzdal im slovo. Tí po-
stupne informovali občanov o pripravovanom projekte odkanalizo-
vania obce, oboznámili ich s technickým riešením i projektovou 
dokumentáciou. Odpovedali aj na otázky z pléna. Občanov, samo-
zrejme, najviac zaujímali otázky spojené s financovaním prípojok, 
ako aj časový horizont pripravovanej akcie. Zároveň im boli rozda-

né aj tlačivá zmlúv o budúcej zmluve, ktoré majú zmapovať záujem 
zo strany občanov o vybudovanie kanalizačnej prípojky. Projekt 
bude totiž v prevažnej miere financovaný z fondov EÚ a podmien-
kou jeho realizácie je súhlas minimálne 85% občanov obce. Preto 
v týchto dňoch navštevovali jednotlivé domácnosti členovia Výboru 
m.č. Kolačín a zbierali vyplnené tlačivá. Ak sa k vám nedopatre-
ním tlačivo nedostalo a máte záujem o vybudovanie kanalizačnej 
prípojky, kontaktujte pracovníkov Oddelenia výstavby MsÚ v Novej 
Dubnici, prípadne členov výboru. 
 Považujem za úplne zbytočné apelovať na všetkých, ktorí s 
vybudovaním kanalizácie nesúhlasia, pretože je to ich slobodné 
rozhodnutie, ktorého dôsledky budú musieť znášať oni sami. Rov-
nako nechcem pripomínať platnú legislatívu, podľa ktorej sa ter-
mín povinného odkanalizovania všetkých obcí na Slovensku blíži. 
Akurát si to potom budeme musieť uhradiť z vlastného vrecka. Ve-
rím, že sa rozhodnete správne a v najbližšom vydaní Novodubnic-
kých zvestí si budete môcť prečítať len samé pozitívne správy.

PaedDr. Soňa Kačíková

 Veľký hluk a vibrácie spôsobil clonový 
odstrel v lome nad Malým Kolačínom v 
sobotu 23. mája. Obyvateľov Kolačína za-
stihol nepripravených, pretože ich s týmto 
odstrelom nikto neoboznámil. 

 Mestskému úradu v Novej Dubnici bolo 
ohlásenie odstrelu zaslané 24 hodín pred 
jeho realizáciou (v piatok popoludní), takže 
nebolo možné informovať občanov mest-
ským rozhlasom. Ohlásenie odstrelu (vy-
konávala ho spoločnosť Elena Völgyiová 
EL-EX z Prievidze) bolo doložené kópiou 
rozhodnutia Obvodného banského úradu 

v Prievidzi o platnosti povolenia dobývania 
ložiska stavebného kameňa v k.ú. Malý 
Kolačín do 31. 12. 2010.

 Na základe nespokojnosti obyvateľov 
Kolačína a z dôvodu získania ďalších infor-
mácií o priebehu ťažby a ďalších plánoch 
prác v kameňolome sa 4. júna uskutočnilo 
stretnutie primátora mesta s novými pred-
staviteľmi spoločnosti, ktorá pozemok ka-
meňolomu a zároveň aj platné povolenie 
ťažby vlastní. 
 Na stretnutí sa obe strany dohodli, že 
pri ďalšom odstrele táto spoločnosť, ktorá 
vykonáva ťažbu stavebného kameňa, za-
bezpečí vykonanie merania hluku a vibrá-
cií, aby bolo zistené, či odstrely nadmerne 
zaťažujú obyvateľov a ohrozujú ich bez-
pečnosť a majetok. Spoločnosť sa ďalej 
zaviazala, že prejazd nákladných vozidiel 
sa už nebude uskutočňovať cez Kolačín, 
ale asfaltovou komunikáciou smerom do 
Dubnice nad Váhom. Zástupcovia mesta 
boli informovaní, že predpokladaný interval 
realizácie odstrelov je cca jedenkrát mesa-
čne. Zároveň požiadali spoločnosť, ktorá 
vlastní pozemok lomu a vykonáva ťažbu, o pí-
somné stanovisko, ktoré bude informo-

vať obyvateľov o zámeroch spoločnosti a 
bude publikované v ďalšom vydaní Novo-
dubnických zvestí.

 Petícia na zastavenie ťažby, ktorú spí-
sali obyvatelia Kolačína, bola postúpená 
Obvodnému banskému úradu v Previdzi. 
Ten podľa zákona č. 51/1988 Zb. o banskej 
činnosti vykonáva hlavný banský dozor. O 
ďalších krokoch a o výsledkoch konania 
banského úradu vás budeme informovať.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia

 Vychoval celý rad klaviristov a milovníkov umenia. Celé klavír-
ne oddelenie povzniesol na vysokú úroveň. Dnes si jeho obeta-
vosť, umelecké schopnosti a múdrosť s láskou pripomíname...

 Takto sa nám v úvode PIATEHO SPOMIENKOVÉHO KLAVÍR-
NEHO KONCERTU na MGR. ART STANISLAVA KOSTRU priho-
vorila jeho bývala študentka, teraz vyučujúca klavíra na ZUŠ v No-
vej Dubnici - Danka Leitmanová. Hlavne z jej iniciatívy, ale tiež z 
podnetu a predtým i náležitej finančnej pomoci manželov Balážo-
vých z Trenčianskych Teplíc sa tento spomienkový koncert stal už 
v našom meste tradíciou, ako to spomenul aj zástupca primátora 
- JUDr. Miroslav Holba, ktorý kyticou kvetov poďakoval tiež výbor-
nej klaviristke - manželke umelca-učiteľa - Vierke Kostrovej.
 Kultivovaný a prirodzene milý a spontánny konferans Natálky

Šedíkovej, študentky nášho gymnázia, spájal jednotlivé klavírne
vystúpenia bývalých žiakov pána Kostru, ale tiež súčasných usi-
lovných a úspešných klaviristov vyučujúcich: V. Kostrovej, M. Ba-
lážovej, J. Daubnerovej, J. Kučmína, D. Leitmanovej, M. Manaso-
vej, S. Tinákovej a I. Trangošovej.
 A my sme s otvoreným srdcom vnímali raz ľubozvučné, potom 
zas dramatické tóny slávnych svetových i našich autorov, akými 
sú: V. F. Bystrý, F. Schubert, F. Chopin, B. Smetana, L. v. Beetho-
ven, J. S. Bach, J. Krieger, E. H. Grieg, A. Sarauer...

 Ďakujeme všetkým, ktorí nepovažovali za obtiažne obetovať 
niečo pre vďačnú spomienku na vzácneho človeka.

PhDr. Irena Štofaníková



 Mestu Nová Dubnica sa podarilo vytvoriť prie-
stor na užšiu a koordinovanejšiu kooperáciu 
oboch policajných zložiek. Zriadilo spoločné síd-
lo Obvodného oddelenia Policajného zboru SR 
v Novej Dubnici (ďalej OO PZ) a mestskej po-
lície. Oficiálne otvorenie a symbolické prestrih-
nutie pásky sa odohralo až 15. mája, po tom, 
ako sa obe policajné zložky „zabehli“ vo svojich 
nových priestoroch. 

 K urýchlenej realizácii tohto zámeru prispe-
lo zriadenie chránenej dielne mestskej polície 
ako obsluhy mestského kamerového systému. 
Vytvoril sa priestor na prácu štyroch ZŤP pracov-
níkov, a tým sa stala kapacita sídla Mestskej po-
lície mesta Nová Dubnica (ďalej MsP) neposta-
čujúca. Z tohto dôvodu vedenie mesta pristúpilo 
k realizácii zámeru presťahovania mestskej po-
lície a vytvoreniu priestoru nielen pre MsP, ale 
aj OO PZ. 

 Mesto prehodnotilo možnosť využitia po-
tenciálnych priestorov vhodných na tento účel 
a za najadekvátnejšiu určilo budovu spoločnosti 
TEKOS s.r.o. Oddelenie výstavby, územného 
plánovania a dopravy uskutočnilo v júni 2008 
elektronickú aukciu, na základe ktorej sa usku-
točnil výber vykonávateľa rekonštrukčných prác. 
Víťaz elektronickej aukcie realizoval rekonštruk-
ciu strechy, vonkajšie zeteplenie, nástrek fasá-
dy, novú elektroinštaláciu a vykurovací systém, 
vybudovanie vnútorných slaboprúdových rozvo-
dov, výmenu okien, vnútorné stavebné úpravy a 
prekládku kamerového systému. Investícia do-
siahla výšku 6,75 mil. Sk (224 tis. €) a realizova-
la ju spoločnosť J+J s.r.o. Kolačín. 

 V druhej polovici mesiaca december pre-
behlo sťahovanie oboch policajných zložiek do 
nových priestorov, kde sa zámer užšej spoluprá-
ce uvádza postupne do praxe. Priestory, ktoré 

sa uvoľnili po sťahovaní OO PZ budú využité na 
zriadenie nájomných bytov pre sociálne slabšie 
rodiny, osamelé matky s deťmi a rodiny, ktoré 
sa dočasne dostali do stavu hmotnej núdze. Bý-
valé sídlo MsP bolo ponúknuté na prenájom na 
podnikateľské účely. 

-mk-

 Novodubničanom vedenie mesta opäť umož-
nilo, aby sa na Mierovom námestí stretli a spo-
ločne prežili príjemné popoludnie. Do skupiny 
tradičných sa v tomto mestečku pridalo aj podu-
jatie Rodinný víkend. 23. mája si na svoje prišli 
všetky vekové kategórie, muži aj ženy, chlapci i 
dievčatá. Športovalo sa, obdivovalo sa a napo-
kon aj jedlo. 

 O tretej Saleziáni Don Bosca odštartovali 
pre deti športové súťaže na šiestich stanoviš-
tiach, medzitým sa do radu vedľa seba postavilo 
na obdiv vyše tucet kabrioletov a čakalo sa aj na 
to, kým šikovné ženy donesú kysnuté dobroty. 
„Je to akcia, ktorá vyniká hlavne tým, že je pri-
pravená pre každého. Deti tu mali svoje súťaže, 
ocinkovia si zväčša prišli pozrieť vozidlá a pre 
mamy je súťaž Z kuchyne starých materí,“ ho-
vorí vedúca oddelenia kultúry a športu na mest-
skom úrade Martina Kacinová. Na štyri šikovné 
deti čakali zaujímavé zážitky. Do letného tábora 
podľa vlastného výberu pocestuje sedemročná 
Natália Uherková. Vyskúšala si všetky športové 
súťaže, a tak je jasné, že v akomkoľvek tábore
si príde na svoje. Ktorý si však vyberie, ešte tes-
ne po vyžrebovaní nevedela. „Poradím sa s ma-
minou,“ povedala. Traja ďalší šťastlivci si hneď 
na mieste mohli vyskúšať spanilú jazdu v kab-
riolete. Okruh okolo Novej Dubnice si chválila 
Katka Bučková. Závideli jej aj kamarátky „Bolo 
to podľa mojich predstáv, všetko sa mi páčilo. 
Mohlo to byť síce aj dlhšie, ale pre zážitok sta-
čilo. Som rada, že som vyhrala radšej túto cenu 
než tábor,“ zdôverila sa nám hneď po tom, ako z 
červeného autíčka vystúpila. Pôsobnosť v Čes-
kej republike aj na Slovensku má Kabrioklub, 
ktorého 14 členov prišlo na novodubnické ná-
mestie vystaviť svoje kúsky. Domáci si spomed-
zi nich vybrali aj svojho víťaza. 

Umenie z kuchyne
 Nielen potešenie pre oko, ale aj pre jazyk 
si mohli ľudia užiť. Deväť žien sa rozhodlo, že 
o kus zo svojej rodinnej atmosféry sa podelia s 
ostatnými. Cukrár, pekár a spomedzi „laických 
jazýčkov“ zástupca primátora Miroslav Holba 
rozhodovali o najchutnejšom výrobku spomedzi 
slaných aj sladkých koláčov. „Bolo náročné vy-
brať to najlepšie, pretože pri rôznych chutiach 
sa veľmi ťažko hodnotí a vyberá. Ako by bás-

nik povedal, každé malo svoj žáner, svoju chuť, 
svoj tvar, svoju myšlienku. Ani jedna z tých pe-
károk a cukrárok k tomu nepristupovala tak, že 
len niečo nasypala, upiekla a doniesla. Každá 
do toho dala kus umenia,“ vysvetlil viceprimátor. 
Na víťazke sa napokon všetci traja páni zhodli. 
Ovocný koláč s posýpkou Alžbety Magyarovej 
mal najlepší tvar, konzistenciu, bol dobre prepe-
čený a aj skvelo vyzeral. Víťazka nám prezradi-
la tajomstvo úspechu. „Ide o klasické kysnuté 
cesto, do ktorého som dala figy, kiwi, jablká a 
zavárané čerešne. Posypala som to posýpkou 
z tuku a cukru a navrch poukladala čerstvé ovo-
cie. Je to klasika, známy recept, len to ovocie 
som si vymyslela.“ Takéto dobroty však A. Ma-
gyarová pečie zriedka, no zaumienila si, že od-
teraz to zrejme bude robiť častejšie. Dôvod je 
prostý - nechce zo sladkostí pribrať. Preto rad-
šej uprednostňuje pečivo z celozrnnej múky. 
Nakoniec prisľúbila, že o rok na rodinný víkend 
opäť prinesie niečo nové. 

Vyšlo počasie i program
 Keď Nová Dubnica oslavovala predvlani 
päťdesiatku, do maratónu kultúrnych podujatí 
vsunuli aj víkend pre rodiny pripravený pri príle-

žitosti medzinárodného dňa rodiny, ktorý sa da-
tuje na 15. máj. Rok od roku sa aj túto akciu 
snažia vylepšovať. Tento raz sa však z víkendu 
stalo iba popoludnie. Martina Kacinová z odde-
lenia kultúry a športu na mestskom úrade to pri-
pisuje tým najprostejším dôvodom. „Môžem úpl-
ne otvorene povedať že vplyv hospodárskej krí-
zy sa odrazil aj na našom rozpočte, z ktorého 
sme v rámci možností vyčlenili na túto akciu čo 
sa dalo.“ S podujatím však bola úplne spokoj-
ná. „Môžem ho hodnotiť maximálne pozitívne. 
Prišlo aj veľa kabrioleťákov, ktorí nám vyšli v 
ústrety a boli ochotní previezť sa s deťmi a aj 
súťažiacich detí sme nalákali dosť. Kondične sa 
otestovali, som rada, že odbehli od svojich po-
čítačov a televízorov a zašportovali si.“ Spokoj-
nosť neskrýval ani viceprimátor M. Holba: „Už 
od začiatku volebného obdobia bolo jedným z 
našich kréd dostať na námestie ľudí, aby žili a 
dýchali spoločensky. Chceli sme, aby tu našli 
dobrú náladu, zábavu a stretli sa s ľuďmi, kto-
rých už dlhšie nevideli. Vďaka všetkým, ktorí do 
toho boli zainteresovaní. Aj vďaka počasiu nám 
Rodinný víkend dopadol veľmi dobre.“ 

Autor: -mtma-
foto: autor

1. Námestie sa zaplnilo súťaženia chtivými deťmi a ich rodičmi. 
2. Natálke Uherkovej odovzdáva hlavnú výhru viceprimátor Miroslav Holba. 
3. Kabriolety zaujímali nielen otcov, ale aj mamičky a deti.
4. Alžbeta Magyarová (v pásikavom tričku) svoj chutný koláč nakoniec rozdala.



Spevavé, príjemné a nenásilné, mnohé už takmer zľudovené - také sú pesničky festiva-
lovej stálice Hex. A síce ešte nepoznáme presný playlist koncertu, „pecky“ ako V piatok 
podvečer, Nikdy nebolo lepšie, Všetko, čo mám rád, Letná láska, Maťo a Linda alebo 
Vetroň - si, dúfame, zaspievate spolu s nimi na plné ústa. Štvorica Ďuďo, Fefe, Yxo a 
Tybyke na budúci rok oslávi už 20. výročie na scéne. Hneď v úvode 90. rokov minulého 
storočia sa svojimi prvými nahrávkami katapultovali na špičku slovenskej gitarovej scény. 
Album Ultrapop im napríklad aj kritici ocenili ako platňu roka na udeľovaní cien slovenskej 
hudobnej akadémie.

Podstatné je ale to, že muziku Hexu oceňujú nielen odborníci. Na domáckom 
festivale Žákovic Open napríklad nahrali DVD nosič s úžasným koncertným
zážitkom. Viac ako šesť tisícok nadšených fanúšikov tu vytvorilo neopakova-
teľnú atmosféru. Zrejme to bude tým, že: „Všetko sme vždy robili a robíme napl-
no, pretože nás hudba chytila za srdce a drží dodnes,“ priznáva spevák Ďuďo.
Hexáci akosi podvedome držia trojročný interval medzi albumami, takže práve 
tento rok by sme sa mali dočkať nového materiálu. Že sa ešte ani zďaleka 
nechystajú do hudobného dôchodku, dokazuje novinka Nočná pieseň, ktorá 
sa vracia k rockovejším začiatkom skupiny, ale so súčasným zvukom. Zhruba 
mesiac pred Novafestom koncertovali v Londýne a v Brightone so skupinou 
Para. Vy takto ďaleko chodiť za nimi nemusíte, stačí prísť na „amfik“. :-)

Rešpekt kolegov z hudobnej scény získali už dávno. Producentsky im 
už pomáhal napríklad aj David Koller zo skupiny Lucie, muzikantsky aj 
osobnosti, ktoré hrávajú s Janou Kirschner alebo Petrom Cmorikom. 
Pesničky im textuje Vlado Krausz, ktorého slová spieva vo svojich hitoch 
Katka Knechtová alebo Ivan Tásler. Väčšina z nás ich ale spoznala až po 
nečakane úspešnom vystúpení na Eurosongu.

Banskobystricko-košická hudobná skupina Mukatado vznikla ešte pred 
ôsmimi rokmi, ale až teraz sa dostáva k vydaniu debutového albumu s 
názvom Vo výšinách. Väčšinu skladieb zložila a otextovala nadaná a po-
hľadná speváčka Janka Kozáková. CD-čko vzniklo pod producentským 

dohľadom Vlada „Randyho“ Gnepu, ktorý sa podieľal na albumoch skupín 
Peha, či Komajota.

Mukatado takmer cestovali do Moskvy reprezentovať na Eurovision Song Con-
test 2009, ale napokon ako náhradníci neboli potrební. Pesničku, s ktorou po-
stúpili - Ja sa mám, ale radi predstavia na Novafeste life. Nedávno koncertovali 
ako hostia Davida Kollera v Nitre, takže budú určite dosť dobrí aj pre novodub-
nické publikum. 

Úžasné, keď sa muzi-
kanti na vzniku kapely
dohodnú práve 1. apríla.
A ešte krajšie je, keď to 
myslia aj vážne. To je 
prípad novodubnického 
zoskupenia Matka Gu-
ráž. Ešte v roku 1995 si 
ruky na „to“ podal gitaris-

ta Robo Ruman so spevákom Milanom Lokšenincom. Už v tomto počiatočnom období vznikol najväčší hit skupiny Americký 
sen. Práve s novou verziou tejto pesničky bodujú aj aktuálne v slovenskom éteri a podľa rebríčka IFPI sa dostali medzi Top 10 
najhranejších slovenských skladieb. 
Už rok po vzniku sa Matka Guráž dostala na  Rock FM Fest ́ 96 v Banskej Bystrici. V 1999 sa im podaril kontrakt s vydavateľstvom 
B.M.G. Ariola, ktoré vydalo ich prvý album pod názvom Matka Guráž. Aj z rádií môžete poznať okrem Amerického sna single A 
možnoraz, Podivné to rege, Za posledný groš, Je to ako jed. V televíziách rotovali hneď tri videoklipy na songy z prvého albumu. 
Cenné chvíle Matka Guráž prežívala v roku 1999, kedy získala nomináciu na Objav roka na udeľovaní cien Slovenskej akadé-
mie populárnej hudby. Pokračovalo však obdobie personálnych zmien a ich výsledkom bolo položenie zoskupenia v 2004-tom. 
Po rokoch ticha sa ale ozvali zreformovanou verziou pesničky Americký sen a aktuálne pôsobia v zostave: Roman Nadányi 
(spev), Robo Ruman (gitara), Jozef Bittera (gitara, spev), Tibor Vrtík (basgitara) a Boris Novák (bicie). V marci tohto roku sa už 
stali hosťom koncertu Zuzany Smatanovej v Žiline a hosťom kapely Hudba z Marsu v Trenčíne. A práve na domácom feste sa
to chystajú rozbaliť fest! foto: panacik, Igor Janic





 Možno ste o tom ešte nepočuli, ale je to 
naozaj tak. V Novej Dubnici máme detský
divadelný súbor. Volá sa Bebčina a pôsobí 
pri literárno - dramatickom odbore v Základ-
nej umeleckej škole v Novej Dubnici už tre-
tí rok. Má tri podsúbory. Ten najmenší nav-
števujú deti v predškolskom veku. Druhú 
skupinu tvoria deti od 9 do 12 rokov. No a 
najstaršími členmi súboru je 15 - 18 ročná
mládež. Tí najstarší sú známi svojimi veľký-
mi rozprávkovými vystúpeniami pre deti MŠ 
a ZŠ najmä v Dubnici nad Váhom, ale aj v 
Novej Dubnici. Ak však patríte k tým star-
ším, máte možnosť navštíviť ich komorné 
predstavenia v priestoroch Základnej ume-
leckej školy v Novej Dubnici.
 Sme naozaj mladým súborom a je nám 
jasné, že sa ešte musíme veľa učiť. Tento 
rok bol však pre nás skutočne plodným a 
naše úspechy nám závidia aj zoskupenia, 
oproti ktorým sme doslova v plienkach. 
Súbor tvorený deťmi vo veku 9 - 12 rokov 
nás doslova preslávil a dostali sme sa do 

povedomia amatérskeho divadelného sve-
ta. Naše predstavenie Niekedy ste hrozní, 
ale….. žalo tento rok úspechy, kde sa len 
dalo. A navyše, ako jediný súbor sme hrali 
naše vlastné - autorské divadlo. Na regio-
nálnej a tiež aj krajskej súťažnej prehliadke 
detských divadelných súborov v Púchove 
nám patrilo prvenstvo. Bebčina ako jediná 
reprezentovala Trenčiansky kraj na celo-
slovenskej prehliadke detských divadel-
ných súborov v Šali Zlatá priadka. Tu sme 
získali jedinečnú Cenu za hudobnú zložku 
divadelnej inscenácie. Okrem malých her-
cov teda patrí veľká vďaka môjmu kolegovi 
- nevidiacemu učiteľovi hudby ZUŠ Jáno-
vi Kučmínovi. Ten spolupracuje s naším 

súborom od jeho vzniku. Vďaka nemu sa 
môžeme pochváliť originálnymi melódiami 
a piesňami. Pán učiteľ Janko /takto ho deti 
volajú/ je veľkou autoritou a osobnosťou 
pre všetkých členov súboru a hlavne pre 
mňa ako vedúcu. 
 Je tu koniec školského roka a ja sa 
chcem poďakovať všetkým kolegom a ve-

deniu Základnej umeleckej školy v Novej 
Dubnici za podporu pri činnosti nášho sú-
boru. Veľká vďaka tiež patrí môjmu zamest-
návateľovi - vedeniu Špeciálnej základnej 
školy v Dubnici nad Váhom, že mi umožnil 
venovať sa divadlu aj popri mojom hlav-
nom zamestnaní špeciálneho pedagóga. A 
tá najväčšia vďaka? Tá patrí vám - deckám 
z Bebčiny. Od tých najmenších až po tie 
najstaršie. Za to, že ste vytvorili vynikajúcu 
atmosféru, ktorá v Bebčine vládne a hlav-
ne za to, že ste také, aké ste - skromné, 
spoľahlivé, urehotané, plné fantázie... 
 Ak chcete patriť medzi nás, radi vás 
privítame v Základnej umeleckej škole. 
Okrem detí sú vítaní aj dospelí. A možno 
sa raz bude môcť Nová Dubnica pýšiť aj 
takým ozajstným dospeláckym divadelným 
súborom, ktorý tu naozaj chýba.

Mgr. Miriam Martináková
vedúca súboru Bebčina

 V piatok 5. júna 2009 v popoludňajších hodinách ožil Areál zdra-
via džavotom detí. Koalícia Smer - SC, SNS, KSS a SF v Novej Dub-
nici pripravila pri príležitosti ich sviatku bohatý program. Počasie 
sa konečne umúdrilo a najväčšou odmenou pre usporiadateľov bol 
areál plný rozšantených detí. Súťažili, mali možnosť zajazdiť si na 
koňovi, poníkovi, vozili sa na hasičskej vysokozdvižnej plošine, ope-
kali si špekáčiky. Nechýbalo ani občerstvenie a dobrá hudba. Deti, 
ktoré sa zapojili do súťažných disciplín, sa zúčastnili záverečného 
zlosovania o ceny. Výhercovia z nich mali veľkú radosť. Všetkým 
sponzorom, ktorí venovali deťom do súťaže ceny, patrí poďakova-
nie. 

-MB-

 Stalo sa už dobrou tradíciou, že Mest-
ská knižnica v spolupráci so školami v na-
šom meste organizuje literárnu súťaž. Na-
šou snahou je podporiť mladé talenty a 
rozvíjať ich literárne schopnosti. 
 Tento rok sme súťaž vyhlásili pod náz-
vom „Mám /nemám/ knihy rád /a/“. Téma je 
veľmi aktuálna, pretože v dnešnej pretech-
nizovanej dobe čoraz menej detí siaha po 
knihe. So záujmom sme si prečítali práce, 
v ktorých mládež opisovala svoju lásku
ku knihám, ale i práce, kde opisovali, prečo 
knihy neradi čítajú. Ale nakoľko to bola sú-
ťaž literárna, porota v zložení Mgr. Kacino-
vá, Mgr. Holbová a Mgr. Vašinová nehod-
notila kladný, či záporný vzťah k čítaniu, 

ale ako sa danej témy pisatelia zhostili po 
stránke literárnej.
 Do knižnice sa sústredilo 44 prác, kto-
ré porota vyhodnotila a rozhodla o ocenení 
tých najlepších. V jednotlivých kategóriách 
sa na prvých miestach umiestnili: Laura 
Mangunda, Gabika Horňačková a Martin 
Rehák. Slávnostné vyhodnotenie a vyhlá-
senie výsledkov bolo v knižnici 26. mája 
2009. Víťazi nám svoje práce prečítali a 
traja najlepší z každej kategórie boli odme-
není vecnými cenami. 
 Touto cestou by som chcela poďakovať 
všetkým súťažiacim a tiež porote a peda-
gógom, ktorí s mládežou pracovali.

Marta Bieliková, veduca kniznice



27. 6. (sobota) 18:30 – 24:00 letný amfiteáter Nová Dubnica
NOVAFEST

7. ročník benefičného festivalu
HEX, MUKATADO, MATKA GURÁŽ, SHELLWOY, IRONWORKS 

5. 7. (nedeľa) 16:00 Kostol sv. Jozefa, robotníka
KONCERT MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU

NOVÁ DUBNICA
Tradičné vystúpenie Miešaného speváckeho zboru pri príležitosti

Sviatku sv. Cyrila a Metoda. 

19. 7. (nedeľa) 16:30 Mierové námestie
DYCHOVÁ HUDBA SEDMEROVANKA

Otvárací koncert Novodubnického hudobného leta. 

26. 7. (nedeľa) 16:30 Mierové námestie
DYCHOVÁ HUDBA TRENČIANSKA DVANÁSTKA

Koncertné vystúpenie dychovej hudby,
ktorá onedlho oslávi už sté výročie svojho vzniku. 

2. 8. (nedeľa) 17:30 Mierové námestie
DYCHOVÝ ORCHESTER
MESTA NOVÁ DUBNICA

9. 8. (nedeľa) 16:30 KD Kolačín
DYCHOVÁ HUDBA BODOVANKA

Záverečný koncert Novodubnického hudobného leta
tradične v KD Kolačín. 

Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na www.novadubnica.sk.

CANDIE PROCTOROVÁ
NOC V RAJI

Román nás zavedie do Austrálie 19. sto-
ročia. Bývalá trestankyňa musí zdolať veľa 
prekážok, aby zistila, že nikdy nie je ne-
skoro začať odznova a od základu zmeniť 
svoj život.

DANIEL SILVA
V TIENI MOSKVY

Agent izraelskej tajnej služby pátra po in-
formáciách o vážnom nebezpečenstve, 

ktoré hrozí krajinám západného sveta. Pro-
ti sebe má nebezpečného protivníka - bez-
ohľadného obchodníka so zbraňami.

MICHAL COX
BLÁZNIVÁ HUDBA

Predstavujeme titul Z edície Desivé ume-
nie plný hudobných udalostí, hviezd vážnej 
i populárnej hudby. Dozviete sa, na akých 
hudobných nástrojoch hrali známe kapely 
a v akých nahrávacích štúdiách vydávali 
svoje skladby.

JANA BEŇOVÁ
PLÁN ODPREVÁDZANIA
Realitu dnešného sveta opisuje vo svojej 
knihe finalistka literárnej ceny Anasoft litera 
2009, ktorá sa udeľuje za pôvodnú sloven-
skú tvorbu.

JIŘÍ KAHOUN
VČELÍ MACKOVIA OD JARI DO 
ZIMY
Najmladším čitateľom je určená kniha plná 
veselých rozprávok  o dvoch nezbedných 
čmeliačikoch Čmelkovi a Bručkovi.  

Na celom Slovensku prebiehal od 18. do 23. mája 
TÝŽDE  MODRÉHO GOMBÍKA, ktorý organizoval UNICEF 

Slovensko. Prostredníctvom verejnej zbierky sa aj 
Centrum vo ného asu v Novej Dubnici rozhodlo vyzbiera

finan né prostriedky, ktoré umožnia prepravu 
protitetanových vakcín a o kovanie proti tejto chorobe 

novorodencov a mladých matiek v Laose. V priestoroch CV
prebiehala zbierka po celý týžde . 20. mája sa presunula do 

ulíc mesta Nová Dubnica. Spolu sme od všetkých dobrých 
udí vyzbierali 316,20 € (9.525,84 Sk).  Preto akujeme

všetkým , ktorí prispeli. Príspevok 1 euro dopraví dve vakcíny 
proti tetanu, ktoré ochránia jednu matku a jej die a.

 Okresné kolo hry Plameň sa tentokrát konalo 23. mája v 
Ladcoch, kde sa zišla už tradičná zostava mladých požiarni-
kov z celého okresu. Družstvá chlapcov i dievčat si zmerali sily 
v takých disciplínach, akými sú štafeta, CTIF, požiarna teória 
či vodný útok. Posledná z týchto disciplín bola hodnotená sa-
mostatne a v nej majú naši mladí hasiči ešte rezervy. Naopak, 
výborní sú v prvých troch, a preto si opäť odniesli trofej najvzác-
nejšiu.
Zaujímavosťou bolo, že družstvo chlapcov tento rok doplnili aj 
dve dievčatá – Simona Matejovičová a Monika Mrocková, ktoré 
sa nedali zahanbiť a bojovali rovnako statočne ako D. Kačík, M. 
Mrocek, M .Bulica,  M. Lesník, J. Gabrhel, A. Gabrhel, A. Raček 
a Mičian. Na nečakanom výsledku majú svoju zásluhu aj ich 
tréneri - Milan Guliš a Jozef Lehotský, ktorí ich poctivo na súťaž  
pripravovali. Žiaľ, súťaž  nie je tento rok postupová, a preto si na 
úspechy mladých hasičov z Kolačína v krajskom kole budeme 
musieť ešte rok počkať.   

PaedDr. Soňa Kačíková





PODOZRENIE NA MARIHUANU
NA ZÁKLADNEJ ŠKOLE
Počas prestávky našla učiteľka základnej 
školy v Novej Dubnici na zemi igelitové 
vrecko s obsahom neznámej látky rastlin-
ného pôvodu. Jeho majiteľom bol žiak M. H. 
Pedagogička na nález s podozrením, že ide 
o marihuanu, upozornila vedenie a do školy 
privolali hliadku Obvodného oddelenia Poli-
cajného zboru SR (OO PZ). Vrecúško bolo 
zaistené a jeho obsah odoslaný na na Kri-
minalisticko-expertízny ústav v Bratislave. V 
prípade, ak potvrdia nález marihuany, hrozí 
páchateľovi skutku trest odňatia slobody v 
rozmedzí od štyroch do desiatich rokov.

VLÁMANIE DO DOMOVA DÔCHODCOV
Z kancelárie Domova dôchodcov v Novej 
Dubnici odcudzil neznámy páchateľ dve 
príručné pokladničky, dve dobíjacie karty na 
telefóny, finančnú hotovosť vo výške 261,40 
€ a šekové knižky. Celkovú škodu vyčíslili 
na 345 €. Krádež vlámaním sa odohrala v 
utorok 19. mája cez násilne vypáčené okno 
kancelárie domova dôchodcov. Zlodejovi 
hrozia dva roky za mrežami. 

SLADKÉ CHÚŤKY ZLODEJA
Obyvateľa Trenčína zaistila po neúspešnej 
krádeži šiestich čokolád policajná hliadka v 
potravinách na Ulici SNP, 28. apríla. K. P. 
napokon „kúpil“ iba blokovú pokutu vo výš-
ke 32 €. 

VANDALIZMUS
V ostatnom období sme zaznamenali viace-
ré prípady vandalizmu na vozidlách. Išlo o 
prípady, kedy sa doposiaľ neznámy pácha-
teľ v nočných hodinách počas víkendu dňa 
23. mája od 22. do 2. hodiny nasledujúceho 
dňa bavil šmýkaním sa po strechách osob-
ných motorových vozidiel a sadaním na 
ich predné kapoty. Po týchto „zábavkách“ 
zostali na autách škrabance a preliačené 
strechy. V jednom prípade bolo rozbité okno 
na dverách vodiča a v ďalšom odtrhnuté 
spätné zrkadlo a stierače. Takto poškodené 
boli vozidlá zaparkované v Novej Dubnici v 
Sadoch Cyrila a Metoda, Komenského sad-
och, na Trenčianskej ulici. 

Žiadame občanov žijúcich v obytných do-
moch, kde sa vyššie uvedené skutky stali, 
aby v prípade výskytu hlučných skupiniek 
mladých ľudí v nočných hodinách hoci ano-
nymne zavolali na bezplatnú linku - t. č. 158,

aby sme mohli podobným prípadom zabrá-
niť. Vopred ďakujeme za spoluprácu!

podpraporčík Jana Rajníková

FYZICKÝ ÚTOK NA MATKU
Svojským spôsobom chcel svoje finančné 
problémy riešiť J. L. z Novej Dubnice. V uto-
rok 12. mája začal od svojej matky žiadať 
peniaze na pokrytie svojich dlhov. Keď mu 
ich odmietla dať, napadol ju slovne a neskôr 
viacnásobne aj fyzicky. Mestská polícia J. L. 
doriešila podľa priestupkového zákona. 

ALKOHOL U MLADISTVEJ
Zrejme sviatok práce nepatrične oslavovala 
skupinka mladistvých osôb v Areáli zdra-
via 1. mája. V skupinke sa nachádzala aj 
mladistvá R.T., ktorá bola silne pod vply-
vom alkoholu a zvracala. Ostatní členovia 
skupinky nevedeli, kde požila alkoholické 
nápoje, pretože sa k nim vraj pripojila už v 
tomto stave. Po absolvovaní lekárskeho vy-
šetrenia ju hliadka doviezla domov, kde si ju 
prevzala matka. 

OPÄŤ NEZVLÁDNUTÝ ALKOHOL
Oslavu narodenín si 16. mája predĺžila sku-
pinka štyroch mladíkov. Po oslave, pri ktorej 
si dopriali aj alkoholické nápoje v miestnom 
pube, pokračovali v bujarom správaní na 
Ulici J. Kráľa. V skorých ranných hodinách 
po sebe kričali a vulgárnymi slovami budili 
ľudí v okolitých domoch. Oslavu napokon 
ukončila hliadka MsP a aktérom uštedrila 
blokovú pokutu. 

ČAS PRÁZDNIN
Blíži sa koniec školského roku a s ním aj 
dlho očakávané dva mesiace prázdnin, čo 
prináša našim deťom veľa radosti a na dru-
hej strane nám rodičom starosti, ako vyu-
žiť voľný čas detí. Ak nemáme možnosť s 
deťmi tráviť prázdniny, nenechávajme ich 
bez dozoru, učme ich opatrnosti na cestách 
a vysvetľujme im aby neničili, ale chránili 
majetok nás všetkých. Uvedomme si, že je 
to v prvom rade rodina, kde si naše dieťa 
formuje základné životné hodnoty, ktoré po-
tom v dospelosti utvárajú jeho životný štýl. 
Využime ponuky rôznych aktivít organizácii, 
ktoré pracujú s deťmi a prejavme záujem o 
to ako a kde trávia voľný čas, aby prázdniny 
prežili krásne a aby sa v septembri v zdraví 
a šťastí znovu posadili do školských lavíc.
Príjemné prežitie prázdnin deťom i rodičom 
prajú príslušníci mestskej polície!

Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP



 Cesty Novej Dubnice a Kolačína prežívali opäť zaťažkáva-
júce skúšky, keď na nich krúžilo 120 pretekárov - cyklistov z 
13 krajín sveta a celé ich servisné tímy. Opäť sme mali tú česť 
hostiť Medzinárodné dni cyklistiky, tentoraz už 49. ročník. V 
nedeľu 31. mája sa Mierové námestie stalo štartom i vytúže-
ným cieľom súčasne. 
 Fanúšikovia cyklistiky tu výborne povzbudzovali najmä 
domácich. Triumfoval zástupca tímu Dukla Trenčín Merida Ju-
raj Sagan s časom 3:27:57 h. O dve sekundy neskôr došiel do 
cieľa ďalší slovenský pretekár Martin Práznovský a bronzovú 
medailu získal iba 18-ročný Peter Sagan z trenčianskej Dukly. 
Slovenským zástupcom sa u nás darilo a obsadili prvých päť 
miest a získali tu historicky najviac bodov do rebríčka Medzi-
národnej cyklistickej únie UCI. 

-mk-

 Šprinty, behy na dlhšie trate, hody, skoky a vrhy - to sú 
disciplíny, v ktorých si svoje sily merali žiaci novodubnic-
kých škôl na 6. ročníku Atletického mítingu O pohár primá-
tora Mesta Nová Dubnica. Historicky po prvýkrát sme sa 
mohli tešiť aj z konkurencie spoza hraníc. Pozvanie prija-
li siedmi atléti z partnerského mesta Slavičín zo ZŠ Vlára.
A napokon si u nás doslova ukoristili až sedem medailí, 
takže môžu aj viac motivovať našich domácich reprezen-
tantov. 
 V záverečnom vyhodnotení kategórie mladších žiakov 
dominovala ZŠ Janka Kráľa (260 bodov), za ňou Spojená 
škola sv. Jána Bosca (229 bodov) a Súkromná škola na 3. 
mieste (81 bodov). Kategória starších žiakov dominanciu ZŠ 
Janka Kráľa nielen potvrdila, ale aj umocnila. Atléti z tejto 
školy získali 223 bodov a Spojená škola 148 bodov. Bron-
zový schodík obsadila ZŠ Vlára Slavičín s 58 bodmi a Sú-
kromná ZŠ si ešte chvíľu počká na plné obsadenie kategórie 
starších žiakov, zatiaľ sa musela uspokojiť s 11 bodmi. 
 Putovný pohár teda s prehľadom udržala vo svojich 
rukách ZŠ Janka Kráľa, za ňou v celkovom zúčtovaní po-
stupne Spojená škola, Súkromná škola a ZŠ Vlára Slavičín. 
Organizátor odd. kultúry a športu MsÚ ďakuje AK Spartak 
Dubnica nad Váhom, zdravotnému dohľadu Anne Plaváko-
vej, CVČ Nová Dubnica a všetkým zainteresovaným peda-
gógom, ktorí priložili ruku k úspešnému a zdarnému prie-
behu mítingu. 

-mk-

 12-ročný hráč Teni-
sového klubu Nová Dub-
nica, Filip Šobáň, dosia-
hol cenný úspech na jú-
nových Majstrovstvách 
Slovenska mladších žia-
kov v Piešťanoch, kde 
obsadil 3. miesto v kon-
kurencii najlepších 48 
hráčov z celého Sloven-
ska, väčšinou pochádza-
júcich z tenisových cen-
tier, ako sú Bratislava, 
Trnava, Košice, Prešov 
atď. Predtým Filip vyhral 
Majstrovstvá stredoslo-
venského regiónu, ktoré 
v máji organizoval náš 
klub, a to bez straty setu. 
Popri tom ešte tento
hráč reprezentuje mesto v žiackych futbalových súťažiach. Na 
spomínaných majstrovstvách regiónu nás potešila aj novo-
dubnická hráčka Pavlína Barbuščáková obsadením tretieho 
miesta. Nemôžeme tiež nespomenúť finálovú účasť Emy Du-
dovej vo štvorhre na regionálnych majstrovstvách dorastu v 
Žiline.

 Ďalej by sme priaznivcov tenisu radi informovali o turna-
joch jednotlivcov, ktoré náš klub organizuje a na ktoré priaz-
nivcov pozývame.

Sú to:

výbor TK Nová Dubnica

Termín turnaja Kategória  Trieda 
turnaja

sobota 27. 6. - 30. 6. muži, ženy B 
utorok 14. 7. - 17. 7. staršie žiactvo B 
štvrtok 23. 6. - 26. 6. dorast B 
piatok 31. 7. - 3. 8. dorast D 
sobota 15. 8. - 17. 8. staršie žiactvo D 
nede a 23. 8. - 26. 8. mladšie žiactvo C 
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