
Pred prázdninami zasadali mestskí poslanci
už v novom - v Kultúrnej besede.

Viac na str. 2.

Zážitky „táborníkov“ na str. 10.

Pred záverom školského roku mesto ocenilo
výnimočné úspechy novodubnických žiakov a študentov
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Novafest kombinoval hviezdy s domácimi objavmi 
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ŠK Victory Stars po víťazstve
na medzinárodnom florbalovom turnaji. 

Čítajte rozšírený šport na str. 11.



 Mestský úrad v Novej Dubnici oznamuje, že na základe 
podnetu od viacerých občanov zrušil zákaz vstupu s det-
skými kočíkmi do klientskeho centra a jeho zamestnanci 
budú vybavovať rodičov s kočíkmi prednostne.

 V žiadnom prípade nebolo v úmysle vedenia mesta ani 
pracovníkov mestského úradu obmedziť občanov, keďže 
prvoradým záujmom vedenia je ich spokojnosť. Často sa 
však stávalo, že sa v klientskom centre stretli dve mamičky 
s kočíkmi, ktoré sa uprostred neho rozprávali a deťom sa 
nevenovali dostatočne. Klientom a zamestnancom tak sťa-
žovali vybavovanie svojich záležitostí. Pre bezproblémové 
a optimálne vybavovanie v klientskom centre by sme chceli 
požiadať mamičky s kočíkmi, aby vstupovali do klientskeho 
centra tak, aby tam počas vybavovania svojej záležitosti bol 
najviac jeden kočík. Snahou pracovníkov klienstskeho cen-
tra bude vybaviť mamičku s kočíkom prednostne

 Všetkým klientom mestského úradu, ktorí sa dostavia aj 
so svojimi deťmi, vopred ďakujeme za nerušivé správanie.
 

JUDr. Dagmar Gregušová
vedúca klientskeho centra

 S určitou dávkou zvedavosti, či akéhosi 
vzrušenia vstupovali poslanci mestského zastu-
piteľstva 25. júna do zrekonštruovaného objektu 
KULTÚRNA BESEDA (bývalá Materská škola, 
Sady Cyrila a Metoda) a mohli si povedať: „Ko-
nečne dôstojné miesto pre zasadnutia orgánov 
mesta a stretávanie sa záujmových organizácií 
a združení občanov.“ 
 Bohatý program zasadnutia uviedol bod:
Doplnenie a zmena štatútu mesta Nová Dubni-
ca, keď popri legislatívnych a vecných zmenách 
poslanci schválili nový symbol mesta - mestskú 
znelku, ktorej slávnostné tóny prvýkrát oficiál-
ne zneli novou sálou. Skladbu skomponoval hu-
dobný pedagóg Štefan Baláž v roku 1982 a ve-
noval ju mestu Nová Dubnica pri príležitosti 30. 
výročia.
 Mestské zastupiteľstvo potom schválilo VZN
č. 4/2009 - o čistote a verejnom poriadku na 
území mesta Nová Dubnica, VZN č. 5/2009 - o 
ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými 
zdrojmi znečisťovania a prijalo správu o plne-
ní úloh oddelenia stratégie rozvoja pri príprave 
projektov pre získanie finančných prostriedkov 
do rozpočtu mesta z iných zdrojov, súhrnnú 
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta a správy o výsledkoch hospodárenia 
jednotlivých škôl a školských zariadení a úplné 
znenia zriaďovacích listín základnej školy a cen-
tra voľného času.
 Po dlhodobom maratóne rokovaní, pripomien-
kovania a riešenia alternatívnych možností vy-
užitia, schválilo zastupiteľstvo nájomnú zmluvu 
medzi mestom Nová Dubnica ako prenajíma-
teľom a firmou Lekáreň na Miklovkách, s.r.o. 
Znievska 13, Bratislava ako nájomcom budovy 
mestského zdravotného strediska, ktorá bude 
na základe zmluvy postupne zrekonštruovaná, 
zníži sa jej energetická náročnosť a zostane 
zachovaný účel jej využitia a poskytovaných 
služieb.
 V dôsledku finančnej krízy je mesto nútené 
prijímať viaceré úsporné opatrenia, pričom bude 

potrebné uskutočniť niektoré zmeny v rozpočte. 
V tejto súvislosti informovala prednostka MsÚ 
Ing. Iveta Jurisová poslancov o viazanosti fi-
nančných prostriedkov v rozpočte mesta Nová 
Dubnica z dôvodu nízkeho výnosu dane z príj-
mov fyzických osôb. V ďalšom bode programu 
vzalo zastupiteľstvo na vedomie Správu NKÚ o 
výsledkoch kontroly prostriedkov EÚ poskytnu-
tých v rámci SOP Ľudské zdroje a prijatých opa-
treniach, ktoré predložil primátor Ing. Ján Šuša-
ník.
 Neskôr poslanci poverili Rudolfa Žáka, pre-
ventivára a technika požiarnej ochrany mesta 
Nová Dubnica vykonaním preventívnych proti-
požiarnych kontrol, schválili vyradenie a zara-
denie majetku mesta do evidencie, odpredaje 
pozemkov pod garážami, spoluvlastníckeho po-
dielu k zastavanému pozemku pod obytnou 
budovou a prístupového pozemku ku garáži. 
Zastupiteľstvo vzalo tiež na vedomie informá-
ciu k odpredajom podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o 
vlastníctve bytov a nebytových priestorov, v zne-

ní neskorších predpisov, ako aj odpredaj bytu v 
42-bytovej jednotke na Ul .Petra Jilemnického 
doterajším nájomcom.
 Keďže predkladanie projektov na získava-
nie finančných prostriedkov z fondov EÚ nepoz-
ná letné prázdniny, poslanci sa stretli aj 13. júla 
na svojom mimoriadnom zasadnutí a schválili 
predloženie žiadosti na realizáciu projektu Re-
konštrukcia a zníženie energetickej náročnosti 
ZUŠ pre elokované pracovisko Hviezdoslavova 
13/4 (bývalá ZŠ, P. O. Hviezdoslava), ako aj za-
bezpečenie realizácie projektu po schválení prís-
pevku a spolufinancovanie projektu vo výške 
5% (45. 841, 48 €).
 Bližšie informácie o prerokovaných materiá-
loch nájdete na webovej stránke mesta www.
novadubnica.sk, alebo na príslušných oddele-
niach mestského úradu.

JUDr. Miroslav Holba
zástupca primátora

 Možno ste si aj vy v ostatných dňoch všimli, že nie všetky lampy verej-
ného osvetlenia slúžia svojmu účelu. Nejde o žiadnu poruchu, ale krok, 
ku ktorému vedenie mesta donútila globálna finančná kríza.
 Z dôvodu krízového režimu vo výdavkovej časti rozpočtu mesta Nová 
Dubnica požiadalo vedenie mesta správcu verejného osvetlenia (TEKOS 
Nová Dubnica s.r.o.) o úspornejší variant v tejto oblasti. Ekonomicky me-
nej náročné verejné osvetlenie sme dosiahli za pomoci nižšieho odberu 
elektrickej energie, konkrétne odstavením prevádzky každej druhy lampy 
v lokalitách, kde je to možné

-  výjazd z Novej Dubnice v smere do Trenčianskej Teplej (od kríža
 pri EVPÚ); výjazd z Novej Dubnice v smere do Dubnice nad Váhom
 (od vežiaka); Mierové námestie; Trenčianska ulica (pri potoku);
 chodník za kostolom smerom k zdravotnému stredisku; Pod Du-
 bovcom; Krátka ulica (od domov po cintorín); Ulica P. O. Hviezdo-
 slava (od Ul. Petra Jilemnického po SNP po pravej strane);
 Kolačín - Ulica Farská a Pod Húštikom.
 „Návrh opatrení bol dôsledne uvážený a konzultovaný tak, aby v žiad-
nom prípade nebola ohrozená bezpečnosť obyvateľov a cestnej premáv-
ky. Ide o lokality, v ktorých tieto zásahy nespôsobia ohrozenie bezpečnos-
ti,“ dodáva prednostka mestského úradu Ing. Iveta Jurisová. -mk-



 V Novej Dubnici je zber a vývoz psích 
exkrementov realizovaný už dlhodobo, po-
stupne sledujeme v mnohých lokalitách 
oveľa rýchlejšie napĺňanie psích toaliet ako 
v minulosti. Vývoz psích toaliet a dopĺňa-
nie vrecúšok v týchto toaletách je realizo-
vaný vývozcom odpadu raz za dva týždne 
- v stredy. Keďže v niektorých lokalitách sú 
psie toalety preplnené a vrecúška chýbajú 

skôr ako dva týždne po vývoze, uvažovali
sme o zintenzívnení vývozu psích toaliet 
raz týždenne. Hospodárska kríza a znížený 
príjem finančných prostriedkov do rozpoč-
tu mesta však spôsobili, že v tomto roku 
zabezpečujeme len dvojtýždňový interval 
vývozu a bežnú údržbu psích toaliet, preto 
ani nebudú v meste osadené žiadne nové 
toalety. 
 Z tohto dôvodu žiadame „psíčkarov“, aby 
v prípade, že je psia toaleta už preplnená,
použili akúkoľvek nádobu na uličný odpad, 
alebo kontajner na komunálny odpad, a vre-
cúška so psími exkrementami odhodili tam. 
V budúcom roku budeme riešiť túto situá-
ciu osadením väčších zberných nádob na 
psích toaletách.
 Zároveň ďakujeme všetkým majiteľom 
psíkov, ktorí po svojich zvieracích priateľoch 
zbierajú z verejných priestranstiev psie vý-
kaly, za ich snahu o dobrý vzhľad a čistotu 
mesta. 
 Na záver ešte jedna prosba:
 Mladé, menej ako 3 - 4 roky vysadené 
stromčeky veľmi citlivo reagujú na psí moč, 
zatiaľ čo staršie stromy toto zvládajú veľmi 
dobre. Dohliadnite na Vašich psíkov, aby 
nepoškodzovali vysadené dreviny v meste,
ktoré aj tak trpia klimatickými zmenami, 
vandalizmom a podobne. Ďakujeme.

Mgr. Katarína Bašná, vedúca odd. živ. prostr.

 Park pri fontáne podľa pôvodného 
návrhu umeleckého ateliéru architekta 
Jiřího Krohu vytvára príjemné miesto na 
letný relax. Všetkých návštevníkov však 
prosíme o dodržanie zákazu vstupu do 
fontány a zákazu vhadzovania predme-
tov do jej priestoru. Z dôvodu úpravy 
vody - zabezpečenia čistoty a dezinfek-
cie - je pravidelne pridávaný do vody dez-
infekčný prípravok. Upozorňujeme preto
najmä rodičov detí, že voda vo fontáne 
nie je pitná a vhodná na osvieženie sa v 
letných horúčavách.

Foto: Jelínek

 Mesto Nová Dubnica hľadá vhodného
kandidáta na pozíciu účtovník na ekono-
mické oddelenie Mestského úradu Nová 
Dubnica.

Požiadavky:
 - stredoškolské vzdelanie ekonomic-
  kého smeru, 
 - samostatnosť, dôslednosť a zod-
  povednosť v práci,
 - ochota pracovať s vyšším pracov-
  ným zaťažením, 
 - prax v odbore minimálne 5 rokov
  (vítaná v samospráve, prípadne v
  štátnej správe), 
 - práca s počítačom, 
 - komunikatívnosť,
 - osobnostné predpoklady pre výkon
  funkcie.

Požadované doklady:
 - overená kópia dokladu o vzdelaní,
 - výpis z RT nie starší ako 3 mesiace,
 - štruktúrovaný životopis s uvede-
  ním doterajšej praxe.

Žiadosti s požadovanými dokladmi zasie-
lajte na adresu MsÚ, Trenčianska 45/41, 
018 51 Nová Dubnica do 12. 8. 2009.

PONDELOK - PIATOK
7,oo hod. - 17,oo hod.

SOBOTA
10,oo hod. - 16,oo hod.

 Obyvatelia Novej Dubnice môžu na zbernom dvore odovzdať 
bezplatne akýkoľvek komunálny odpad, objemný odpad, elektro-
odpad, nebezpečný odpad, odpad zo zelene a 1 m3 drobného 
stavebného odpadu ročne. Na zbernom dvore vám jeho správca 
pomôže so správnym umiestnením odpadu.

Odovzdávaním odpa-
du na zbernom dvore 
prispejete k udržia-
vaniu čistoty a po-
riadku v okolí kontaj-
nerov a ku krajšiemu 
vzhľadu mesta.

Ďakujeme! 

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd.
životného prostredia



 Počas dvoch víkendov ste mohli v lese 
nad Novou Dubnicou stretnúť skupinku ôs-
mich aktivistov, ktorí čistili les. V aprílovom 
vydaní sme im už poďakovali za pomoc 
prírode a krásu nášho životného prostre-
dia a tentoraz vám prinášame rozhovor s 
hlavnými iniciátormi myšlienky a aktivista-
mi - Dagmarou Leitmanovou (ďalej D.L.) a 
Michalom Štefanom (ďalej M.Š.). 

Ako sa zrodila prvotná myšlienka zorga-
nizovať takéto lesné „čistky“?
Dagmar Leitmanová:
 S priateľom som chodila na prechádzky 
a najmä po zimnom období bolo veľmi do-
bre vidieť, aký neporiadok zostal v lese. Za-
čala som sa pýtať kamarátov z môjho oko-
lia, či by boli ochotní pomôcť vyčistiť les, a 
väčšina súhlasila. Keďže sme mali trochu 
organizačné obavy, zistili sme si na mest-
skom úrade - odd. životného prostredia, 
ako by nám mohli pomôcť. Mesto napokon 
zabezpečilo vrecia a rukavice. Dohodli sme 
sa na termíne, s nadšením sme si vytýčili 
trasu a až na mieste sme prišli na to, že sa 
to ani zďaleka za tento čas nedá stihnúť. 
Okrem iného sa nám minuli vrecia, takže 
sme sa dohodli ešte na ďalšom víkende. 
Michal Štefan:
 Už som zistil, aké je to veľmi jednodu-
ché - zobrať zopár fliaš so sebou. Netvr-
dím, že vyzbieram pol lesa. Ale keď toto 
urobí každý, les bude krásne čistý.
D.L.:
 Bola by som rada, keby si to viac ľudí 
odžilo na vlastnej koži, lebo k tomu získa-
jú iný postoj. Ja som tiež veľakrát chodila 
okolo odpadkov a hovorila som si, aké je to 
odporné. Ale až keď som sa po tie odpadky 
zohla, zistila som, aké je to jednoduché - 
ako už Mišo povedal. Zdvihneš to, kúsok 
odnesieš, nič sa ti nestane a je to super. 
Je to čisté. A v takomto prostredí sú aj pre-
chádzky ešte krajšie. 

Ktorý priestor sa vám podarilo vyčistiť?
M.Š.:
 Okolo studničky. Nie tej studničky na 
salaši, ale pri Pučkovej - ako to voláme. 

To je tá lúka, kde sa v zime 
sánkuje a v lete opeká. Ôs-
mim ľuďom to trvalo približne 
desať hodín. 

Odpad je svojím spôsobom 
aj svedectvom doby a ľudí, 
ktorí ho tam zanechali. Po-
darilo sa vám objaviť niečo zaujímavé?
D.L.: 
 Bolo tam strašne veľa starých odpad-
kov. Napríklad ešte obaly z mliek s cenou 

v „Kčs“. Ja som ťahala jeden plastový obal, 
ktorý sa mi už drobil v rukách. Netuším, 
ako dlho tam musel byť.
M.Š.:
 Našli sme aj sánky, ktoré tam zostali 
ešte od sezóny. Boli trochu ohorené, niekto 
ich tam chcel zrejme podpáliť. Keďže sme 
nemali doriešený presun plných vriec z 
lesa, poslúžili nám aj sánky a na nich sme 
kus cesty ťahali vrecia s odpadom. 

Po vašom vyčistení lesa vás prijal aj 
primátor mesta Ing. Ján Šušaník, ktorý 
vyjadril vďaku za všetkých Novodubni-
čanov. Rozprávali ste sa aj o nejakých 
akciách do budúcnosti?
M.Š.:
 Na stretnutí s pánom primátorom sme 
našli veľkú zhodu v našich názoroch. On je 

tiež založený prírodne. Predbežne sme sa 
dohodli, že jarné čistenie lesa by sa mohlo 
konať pravidelne a už aj organizovanejšie. 
Všetci sa o ňom dozvedia prostredníctvom 
informačných kanálov mesta a budú sa 
môcť zapojiť. Mesto nám chce pomôcť za-
bezpečiť základné prostriedky - rukavice, 
vrecia a ich odvoz.
D.L.:
 Navrhli sme aj to, aby boli na vyčistené 
miesta inštalované tabule, ktoré budú infor-
movať o tom, že v tejto oblasti dobrovoľ-
níci zbierali odpadky a upozorňovať, aby 
ich návštevníci lesa neznečisťovali. Rov-
nako uvažujeme o informačných tabuliach 
v lese, ktoré by upozorňovali na vzácnu 
faunu a flóru, ktorá sa tu nachádza. Chceli 
by sme sa aj s lesníkmi dohodnúť, aby boli 
vyhradené isté oficiálne ohniská s miestom 
na sedenie, ktoré sa budú pravidelne čistiť. 
Tým by sa zamedzilo vytváraniu neofici-
álnych ohnísk. Bolo by dobré, keby mohli 
byť pri vstupoch do lesa nainštalované psie 

toalety, pretože psičkári venčia svojich mi-
láčikov aj do lesa a chodia tu aj rodinky s 
deťmi, takže nie je dobré, keď tu zostávajú 
psie exkrementy. 

Zhovárala sa -mk-

 V seniorskom veku je veľmi dôležité cvičiť svoju pamäť, zaujímať 
sa o všetko okolo seba, prijímať nové poznatky, jednoducho vzdelá-
vať sa. Toto už po šiesty rok umožňuje seniorkam a seniorom  Uni-
verzita strieborného veku Jednoty dôchodcov na Slovensku (ďalej 
JDS) v našom meste.

 Poslucháči univerzity sa v uplynulom školskom roku zaoberali
viacerými zaujímavými témami, napr.: starostlivosť o duševné a te-
lesné zdravie, rizikové faktory ohrozujúce činnosť organizmu, Ná-
rodný program podpory zdravia, biopozitívne a bionegatívne faktory 
zdravia, sociálno-spoločenské udalosti, právne otázky, pohyb - ne-
priateľ únavy, ale vypočuli sme si aj rady ako správne odpočívať, 
regenerovať svoje sily a udržiavať sa v dobrej telesnej a duševnej 
pohode.
 Uplynulý školský rok úspešne zavŕšilo 44 členov vyhodnotením, 
ktorého sa zúčastnil aj viceprimátor JUDr. Miroslav Holba. Absol-
ventom odovzdal certifikáty o účasti a vyjadril presvedčenie, že v 
novom školskom roku sa stretneme opäť v plnom počte. V krátkej 

debate väčšina ocenila preberané témy zaoberajúce sa zdravím, 
sociálnymi a právnymi otázkami a pozitívne hodnotila stretnutia s 
predstaviteľmi mesta.
 Za úspešný priebeh šiesteho ročníka sa chceme poďakovať 
lektorom, ktorými boli JUDr. Miroslav Holba, Mgr. Zlatica Baricová, 
Mgr. Zuzana Vanková, MUDr. Marcela Blašková. 
 Veľká vďaka patrí aj organizátorke celého ročníka univerzity
Mgr. Anne Prokešovej - predsedníčke okresnej organizácie JDS
v Ilave.
 Nielen naša Univerzita strieborného veku má v súčastnosti 
prázdniny, ale prázdninuje aj JDS v Novej Dubnici na čele s pred-
sedníčkou J. Drienikovou. JDS ukončila prvý polrok spoločným 
stretnutím členov 30. júna vo veselej a príjemnej atmosfére, ktorú
neprekazila ani búrka. Potešila návšteva predstaviteľov mesta a 
MsÚ  - primátora Ing. Jána Šušaníka, viceprimátora JUDr. Miroslava 
Holbu a Mgr. Zuzany Vankovej, ktorí s nami spolupracovali počas 
celého roka.

Mgr. Margita Lamačková



 Viac ako šesť desiatok predškolákov bude určite ešte 
dlho spomínať na utorok 23. júna. Pre väčšinu obyva-
teľov Novej Dubnice to bol síce iba obyčajný deň, ale pre 
tieto deťúrence to bol deň, kedy sa z nich stali už nao-
zajstní veľkí školáci. 
 Zástupca primátora mesta JUDr. Miroslav Holba deti 
privítal a vo svojom príhovore ich okrem iného oboznámil 
aj s prácou úradu, so symbolmi a znakmi mesta Nová 
Dubnica a potom sme sa spoločne vydali do kina Pano-
rex.
 Slávnostný pochod, ktorý bol sprevádzaný rodičmi 
detí a dychovým orchestrom a mažoretkami mesta, pre-
viedol predškolákov celým mestom až do kina Panorex, 
ktoré sa stalo dejiskom dekorovania predškolákov na 
budúcich školákov. 
 Tanečné vystúpenie detí z Centra voľného času Du-
binka prispelo k príjemnej atmosfére celého dňa a deti sa 
po ňom spokojne rozišli so svojimi rodičmi domov plné 
dobrej nálady a nezabudnuteľných spomienok.

Mgr. Ľubomíra Hírešová
riaditeľka materskej školy

ZŠ Janka Kráľa
 Ema Martináková, Lenka
 Klimovská, Sabína Fraňová,
 Tomáš Zajac, Matej Číhal

Súkromná základná škola
 Oliver Spaček,
 Boris Cesnek

Základná škola sv. J. Bosca
 Klára Šajbenová,
 Natália Masaryková

Základná umelecká škola
 Zuzana Tináková,
 Marek Pružinec.

Foto: Jelínek

 Bodovali na krajských a celoslovenských kolách súťaží žia-
kov a študentov. Svojím talentom a úspechmi dodávajú cveng 
názvom škôl, ktoré navštevujú a mestu, ktoré reprezentujú. Pri-
mátor Ing. Ján Šušaník z tohto dôvodu opäť pozval na slávnost-
né prijatie žiakov, ktorí najviac vynikali v uplynulom školskom 
roku a ocenil ich encyklopedickými publikáciami.

26. júna si ocenenie priamo z jeho rúk prevzali: 

Gymnázium sv. Jána Bosca
Alisa Loginová, Jordán Raček, Peter Šedivý

 Oceneným prajeme aj naďalej veľa úspechov! Všetkým žia-
kom a študentom krásne prázdniny a v budúcom školskom roku 
ešte lepšie výsledky a spokojnosť rodičov. 
-mk-



1)  Bratia Rostasoví a celá skupina
   Shellwoy vytvorila na úvod magickú
   atmosféru.

2)  Objav Eurosongu Mukatado počas
   víkendu vystúpil aj na festivale
   na Zelenej vode. Charizmatická
   speváčka Janka bola jedinou ženskou
   novafestovou ozdobou. 

3 )  Festivalová stálica Hex to rozbalila
   naplno!

4)  ...publikum sa pomaly dostávalo
   do varu.

5)  Vystúpenie domácej Matky Guráž
   po úspešnom comebacku patrilo
   medzi vrcholy večera.

6)  Príjemné prekvapenie
   hudobnou kvalitou
   IronWorks
   (Iron Maiden revival).

 Členovia Slovenského 
zväzu  zdravotne  postihnu-
tých v Novej Dubnici sa ne-
majú kedy žalovať na svoje 
bolesti. Rôzne zdravotné 
problémy ich spájajú do vý-
borného kolektívu so zmys-
lom pre spolupatričnosť, 
dobrú náladu ale aj šport. 
 Pekné počasie ich vylá-
kalo na viaceré podujatia. 
Vzorne reprezentovali svoj 
zväz a mesto na XV. ročníku 
športových hier zdravotne 
postihnutých detí, mládeže 
a dospelých z regiónu Pova-
žia 22. mája v Beluši, aj na I. 
ročníku  hier okresu Ilava 19. 
júna v Dubnici nad Váhom. 
Hodnotné športové výkony 
doplnili vystúpením vlastnej 
tanečnej skupiny NEZÁBUD-

KA pod vedením cvičiteľky 
Lenky Hnilkovej. Slovné hod-
notenie v štýle Lets´ Dance 
upozornilo na rodiacu sa 
konkurenciu známych ta-
nečných telies.  K výkonom 
športovcov v Dubnici pris-
peli streľbou aj zástupcovia 
primátorov Dubnice nad Vá-
hom a Novej Dubnice, ktorí 
takto vlastným príkladom i 
povzbudzovaním podporili 
svoje družstvá.
 Nemenej vydareným po-
dujatím zväzu bolo aj bilan-
covanie činnosti v športo-
vom areáli v Novej Dubnici 
10. júla, spojené s kultúrno-
-spoločenským posedením 
za účasti takmer stovky čle-
nov a hostí.

Hba
Foto: archív SZZP



 „Rastislav si neželal kultúrnu a náboženskú závislosť
od Východofranskej ríše, lebo by ohrozila samostatnosť
veľkomoravského štátu. A moravskí Slovieni potrebovali
aj kultúrnu pomoc, aby sa mohli zaradiť medzi európske
civilizované národy.“

(Prof. Dr. Anton Bagin) 

 Tak na Rastislavovo pozvanie prišli k nám - na vtedajšie 
územie Veľkej Moravy solúnski bratia KONŠTANTÍN (Cyril) a 
METOD. Rozvinuli tu záslužnú didaktickú, kultúrnu a nábo-
ženskú  misijnú činnosť. Metod vynikal krásnou urastenou 
postavou a bystrým umom. V Carihrade vyštudoval právo a 
niet pochýb, že brat Konštantín by nebol dosiahol na Veľkej 
Morave také úspechy bez jeho pomoci. Konštantín mal filo-
zofické a teologické vzdelanie. Bol obdivuhodne pohotový 
v myslení a vyjadrovaní - skvelý rečník a polemik, nikdy sa 
nedal uniesť, ale dôsledne išiel za hlavným cieľom: získať 
poslucháčov pre pravdu. Patrí k najvýznamnejším filológom 
stredoveku. Mal najväčší podiel na uzákonení najstaršieho 
slovanského spisovného jazyka - STAROSLOVIENČINY 

(bola povýšená na liturgický jazyk) - práve v staroslovien-
čine sú korene nášho terajšieho štátneho jazyka. Vtedy sa 
začala používať ako medzislovanský spisovný jazyk.

 Oddelenie kultúry mestského úradu v spolupráci s miest-
nym farským úradom už tradične venuje náležitú pozornosť 
týmto veľkým osobnostiam našich dejín na sviatok Cyrila a 
Metoda - 5. júla. Aj tentokrát novodubnický chrám  sv. Jo-
zefa - robotníka znel krásnymi duchovnými spevmi nášho 
zmiešaného zboru pod vedením PhDr  Jozefa Vakoša, PhD. 
Nádherná Ave Maria, obľúbený Bubeníček a „vytlieskaná“ 
Aká si mi krásna najdlhšie zaznievali v ušiach tých, ktorí si 
našli čas a otvorili svoje srdcia tej nádhere.
 V mene všetkých poslucháčov poďakoval skvelým spe-
vákom a ich zbormajstrovi zástupca primátora JUDr. Miro-
slav Holba a don Juraj.

VĎAKA VÁM ZA TO ROZDÁVANIE PEKNOTY! 

PhDr. Irena Štofaníková

DEŇ POLÍCIE

 Možnosť posadiť sa do policajného auta so za-
pnutými majákmi alebo si vyskúšať zbrane, ktoré 
pri práci používajú príslušníci mestskej a štátnej 
polície. Takéto zážitky ponúkal Deň polície, ktorý 
12. júna realizovala mestská polícia v spoluprá-
ci s obvodným oddelením Policajného zboru SR a 
Centrom voľného času. 150 detí materských škôl si 
navyše mohlo pozrieť technické vybavenie oboch 
policajných zložiek v meste a oboznámiť sa so zá-
kladnými dopravnými predpismi. 

BESEDA - POČÍTAČOVÁ KRIMINALITA

 Počítačová kriminalita a trestno-právna zodpo-
vednosť - aktuálna téma, ktorá oslovila aj novodub-
nických žiakov. 23. júna mestská polícia v spoluprá-
ci s firmou Info consult, s.r.o. Lučenec usporiadala 
besedu na túto tému. Pre veľký záujem sa vytvorili 
dve skupiny po 250  žiakov 6. - 9. ročníka zo všet-
kých základných škôl v meste. Prednášajúci Ing. Ján 
Oster - súdny znalec v oblasti výpočtovej techniky 
žiakom jednoduchým a pútavým spôsobom opísal 
riziká, ktoré číhajú na nás užívateľov internetu a vý-
počtovej techniky. Z množstva otázok, ktoré žiaci 
dávali prednášajúcemu môžme usúdiť, že prednáš-
ka mala pozitívny ohlas. Polícia zaznamenala už aj 
prvý prípad vydierania cez internet.

Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP



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

A MAŽORETKY MESTA NOVÁ DUBNICA

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

Záverečný koncert Novodubnického hudobného leta
tradične v KD Kolačín. 

14. a 16. 8. (piatok a nedeľa) KD Kolačín
HODOVÁ ZÁBAVA

22. 8. (sobota) ihrisko TJ Družstevník, KD Kolačín
OSLAVY 50. VÝROČIA TJ DRUŽSTEVNÍK KOLAČÍN

Priateľský exhibičný futbalový zápas,
slávnostná schôdza spojená

s oceňovaním výnimočných členov TJ Družstevník. 

22. 8. (sobota) letný amfiteáter
BLUEGRASSOVÝ VEČER

6. ročník obľúbeného špecializovaného hudobného podujatia. 

5. 9. (sobota) 
Kelly´s Dubnický maratón

5. a 6. 9. (piatok – nedeľa) 
FESTIVAL DYCHOVÝCH ORCHESTROV

A MAŽORETIEK
Dychový orchester a mažoretky Cheb (ČR),

Dychový orchester a mažoretky Dolní Benešov (ČR),
Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica,

Dychová hudba Vlčovanka
- sobota 5. 9.:
  15:30 pochod mestom a krátke vystúpenia na námestí,
  16:30 - 17:30 DH Vlčovanka
- nedeľa 6. 9.:
  15:00 - 18:00 vystúpenie orchestrov a mažoretiek
  na námestí, monster koncert

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

Paulo Coelho
VÍŤAZ JE SÁM
 Vo svojom dvanás-
tom románe autor opäť 
splieta osudy viacerých 
postáv. Zoznámite sa so
zákulisím módneho sve-
ta, s ľuďmi posadnutý-
mi mocou, bohatstvom 
a slávou. Dramatické 
zápletky sú umocnené
mysticizmom a duchov-
ným posolstvom. 

Javier Moro
INDICKÁ
PRINCEZNÁ
 Pravdivý príbeh špa-
nielskej tanečnice, kto-
rá sa vydala za boha-
tého maharadžu a odi-
šla s ním žiť do Indie. 
Jej rozprávkový príbeh 
sa končí fiaskom a po 
osemnástich rokoch sa 

vracia zničená a potupe-
ná domov.

Boris Filan
DOLE VODOU
 Zaujímavé stretnu-
tia s ľuďmi a nádhernou
prírodou. Bohaté, prí-
jemné i nepríjemné, ta-
ké sú zážitky zo spla-
vovania delty Dunaja s 
Jožom Rážom a man-
želkami.

Patrica Cornwellová
PREDNÁ LÍNIA
 Detektív Winov sa 
pustí do neuzavretého
prípadu z minulosti. Čo-
skoro zistí, že pri plnení 
pridelenej úlohy sa do-
stáva do bludiska intríg, 
z ktorých ťažko hľadá 
cestu späť.

Peter a Dan Snow
NEJVĚTŠÍ
SVĚTOVÁ
BOJIŠTĚ
20. STOLETÍ
 Príbehy najinten-
zívnejších a najkrutej-
ších vojen dvadsiate-
ho storočia a ich trvalý 
vplyv na vývoj sveta. 

Susannah Leighová
SPLAŠENÝ
KONÍK
 Príbeh zo série Jaz-
decký chodník sa odo-
hráva vo vzrušujúcom 
svete konských dosti-
hov i každodenného 
života na farme, kde 
spolu pracujú a trénu-
jú zanietení mladí 
jazdci.

NEZVLÁDNUTÝ ALKOHOL
 Hliadka mestskej polície zasahovala na Deň detí voči bezdo-
movcovi Š. I. z Novej Dubnice. Nezvládol celodenné konzumo-
vanie alkoholu a v noci vykrikoval na obyvateľov okolitých domov 
vulgarizmy a zámerne skákal okoloidúcim vodičom do cesty na 
Trenčianskej ulici. Neunikol pozornému operátorovi mestského 
kamerového systému, polícia vyslala hliadku a incident vyriešila 
podľa priestupkového zákona. 

DISKOTÉKA V BYTE
 Telefonický podnet občana stál na začiatku ďalšej policajnej 
akcie 6. júna. Hliadka zasahovala v byte na Ulici SNP, kde si D. 
Č. krátil noc súkromnou hlučnou diskotékou. Po príchode polície 
hudbu okamžite stíšil, ale za rušenie nočného kľudu ho neminula 
bloková pokuta.

POPÍSALI LAVIČKY 
 Zrejme už predprázdninová nuda priviedla 18. júna dvoch 
chlapcov k nápadu „ozdobovať“ lavičky v parčíku na Mierovom 
námestí. Na základe oznamu obyvateľky, ktorej vzhľad nášho 
mesta nie je ľahostajný, zasahovala hliadka. Po jej príchode na 
miesto sa obaja chlapci k popísaniu lavičiek priznali a o celej veci 
boli vyrozumení rodičia, korí výtvory svojich ratolestí z lavičiek 
museli odstrániť.

ZNEČISTENIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA
 Stĺp na Mierovom námestí si za verejné toalety zamenil R. M. 
19. júna v skorých ranných hodinách ho pri tejto činnosti pristihol 
operátor kamerového systému. Za priestupok znečistenie verej-
ného priestranstva mu uložili blokovú pokutu, ktorú na mieste 
uhradil. 

Róbert Brezina
zástupca náčelníka MsP

PRISPEJTE AJ VY
K VEREJNÉMU PORIADKU V MESTE!

BEZPLATNÁ LINKA MESTSKEJ POLÍCIE:

0800 500 159

ZA VŠETKY PODNETY OD VŠÍMAVÝCH
OBYVATEĽOV VOPRED ĎAKUJEME!Bližšie informácie a čerstvé pozvánky na www.novadubnica.sk.



AUGUST
20. a 21. 8. o 19,30

VŠETKY MOJE EX

Americká romantická komédia.
Vstupné:  2,- € (66,28 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

22. a 23. 8. o 19,30

HANNAH MONTANA - FILM

Americká hudobná komédia.
Vstupné: 2,10 € (63,26 Sk)
Mládeži do 7 r. nevhodný

27. a 28. 8. o 19,30

KRVAVÝ VALENTÍN

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

Mládeži do 18 r. neprístupný

29. a 30. 8. o 19,30

ŽENY MÔJHO MUŽA

Slovensko-česko-maďarská
krimi dráma.

Vstupné:  2,- € (60,25 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

OD  20. JÚLA 
DO  19. AUGUSTA

D O V O L E N K A



Šaláty sú dôležité a atraktívne pokrmy studenej kuchyne a sú cenné aj z hľadiska racionálnej výživy.
Na letné obdobie vám ponúkame dva vynikajúce tipy:

- MŇAM - MŇAM - MŇAM - MŇAM - - MŇAM - MŇAM - MŇAM - MŇAM - - MŇAM - MŇAM - MŇAM - MŇAM - 
-ev- združenie klubu dôchodcov

ŠALÁT Z BROKOLICE S MAJONÉZOU

Potrebujeme:
 400 g brokolice, 100 g majonézy, lyžicu mlieka, citrónovú
 šťavu, soľ, trošku cukru, kúsok sterilizovanej kápie, petržle-
 novú vňať.

Postup:
 Brokolicu rozdelíme na ružičky, vložíme do vriacej vody a uva-
 ríme domäkka. Po odkvapkaní pokropíme citrónovou šťavou
 a necháme vychladnúť. Pred podávaním naservírujeme na
 tanieriky, prelejeme majonézou zmiešanou s citrónovou šťa-
 vou, mliekom, soľou a cukrom a ozdobíme kúskami kápie
 a petržlenovou vňaťou.   

ŠOPSKÝ ŠALÁT

Potrebujeme:
 200 g zelenej papriky, 200 g rajčín, 200 g uhoriek, malú ci-
 buľu, 50 g tvrdého syra (najlepšie ementálu), 2 lyžice oleja
 (najlepšie olivového), ocot, soľ, mleté čierne korenie, petržle-
 novú vňať

Postup:
 Papriku, rajčiny, uhorky a cibuľu nakrájame nadrobno. Zele-
 ninu premiešame s olejom, octom, soľou, korením a pose-
 kanou petržlenovou vňaťou. Rozdelíme na tanieriky, posype-
 me strúhaným syrom a môžeme podávať.



MUŽI - VIA EXTRALIGA
 Spomedzi 64 existujúcich florbalových klu-
bov na Slovensku sme po základnej časti ob-
sadili 7. miesto najvyššej florbalovej extraligy. 
Táto pozícia nám zabezpečila účasť v play-off, 
kde sme neskôr vypadli s neskorším celkovým 
víťazom extraligy. Priame prenosy z tejto sú-
ťaže vysielala aj STV 3 a v nasledujúcom roč-
níku plánuje ďalšie prenosy.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA JUNIORI
 Veľké zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku zaznamenal 
výber juniorov Novej Dubnice a na Majstrovstvách Slovenska ob-
sadil celkové 6. miesto. Porovnanie výsledkov spred roka nám 
dáva šancu optimisticky hľadieť do budúcnosti novodubnického 
florbalu. Svedčí o tom fakt, že „juniorka“ sa z roka na rok posúva 
na vyššie priečky a hráči, ktorí vychádzajú z jej radov, si nachá-
dzajú svoje pevné miesto v zostave seniorov. Hráči ukázali, že 
majú kvalitu, súdržnosť, kolektívneho ducha a čo je najdôležitejšie 
chuť na sebe pracovať. V základnej skupine - „skupine smrti“ odo-
hrali mladíci vynikajúce stretnutia a nakoniec sa im tesne nepodari-
lo postúpiť na úkor neskorších finalistov šampionátu Juventy Žilina 
a ATU Košice, ktorí si v semifinálových stretnutiach hravo poradili 
zo svojimi súpermi z Bratislavy resp. Trenčína.

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA DORAST
 Dorastenci Novej Dubnice cestovali na záverečný turnaj Maj-
strovstiev Slovenska do Žiliny a rovnako, ako ich starší spoluhráči 
obsadili 6. miesto. K postupu do semifinále ich delilo len pár minút a 
chýbalo im trochu športového šťastia, ale nakoniec vo štvrťfinále pod-
ľahli domácej Žiline 3:5. Navzdory tomu, že mládežnícke družstvá
fungujú len druhú sezónu, je ich výkonnostný nárast obrovský, 
o čom hovoria dosiahnuté výsledky v rámci celého Slovenska.

Záujemcovia o florbal (dorastenci, juniori...), ktorí máte chuť 
reprezentovať ŠK VICTORY STARS NOVÁ DUBNICA, príďte 
medzi nás a kontaktujte nás na mailovej adrese:
victorystars@gmail.com. 

 Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým, ktorí svojou 
prácou a ochotou prispeli k fungovaniu klubu a venovali svoj voľný 
čas práci v športovom klube a mládeži a tiež mestu Nová Dubnica 
za podporu nášho klubu.

ĎAKUJEME!

TOPOĽČANY FLORBAL CUP V RUKÁCH NOVEJ DUBNICE
 ŠK Victory Stars Nová Dubnica zvíťazil na májovom medziná-
rodnom florbalovom turnaji v Topoľčanoch. Vo štvrťfinále Novo-
dubničania porazili Likavku 4:1 (góly: B. Kaňovský 3, M. Gregorík). 
V semifinále Victory narazilo na DFA Nitru a vyhralo presvedčivo 
5:0.
(góly: B. Kaňovský 3, P. Kaňovský a M. Gregorík).

 Záverečný finálový duel odohrali proti Uherskému Hradišťu s 
lichotivým výsledkom 4:1.
(góly: L. Pšenák 2, B. Kaňovský a L. Klosík).

 Víťazný pohár spolu s kapitánom B. Kaňovským s veľkou rados-
ťou nad hlavu dvíhal aj Rasťo Tichý.

 V čase vysvedčenia a bilancovania hodnotil aj Mestský fut-
balový klub Nová Dubnica (ďalej MFK). „Máme za sebou zatiaľ 
najúspešnejší športový aj funkcionársky rok,“ teší sa z úspechov 
predseda MFK Ing. Peter Švec a ďakuje všetkým, ktorí sa o úspe-
chy pričinili. „Trénerom a vedúcim za svedomitú prípravu trénin-
gového procesu. Funkcionárom, hospodárom a všetkým, ktorí 
pomáhajú s úspešným chodom klubu, pri príprave hracích plôch 
a pri bezproblémovom organizovaní majstrovských futbalových 
zápasov. V neposlednom rade ďakujem Mestu Nová Dubnica a 
všetkým sponzorom, bez ktorých by futbal v našom meste ne-
existoval,“ dodáva Ing. Peter Švec. 

MUŽI A,  IV. LIGA SZ
 Tím skončil na 11. mieste. Najmä doma podával nevyrovnané 
výkony a inkasoval viac gólov, než je vhodné. S umiestnením nie 
je MFK spokojný a do budúcej sezóny si za cieľ stanovilo pozíciu 
do piatej priečky. 

DORAST, V. LIGA SEVER
 Dorastenci urobili obrovskú radosť, keďže sa im podarilo po-
stúpiť zo striebornej priečky do vyššej súťaže. Gratulujeme! Muž-
stvo v nasledujúcom ročníku opustí viacero nádejných hráčov, 
ktorí sa zaradia do tréningového procesu A mužstva. Vedenie 
MFK verí, že tímu pomôžu a dorastenecký klub príliš neoslabia. 

STARŠÍ ŽIACI A,  III. LIGA SŽ SEVER
 V závere súťaže si len tesne nechali zobrať zemiakové me-
daily. Na ihrisku však dokázali potrápiť aj lídrov súťaže a remízy 
ich napokon ukrátili o lepšie umiestnenie. 

MLADŠÍ ŽIACI A , III. LIGA MŽ SEVER
 V tretej najvyššej súťaži dosiahli vynikajúce umiestnenie! 
Bronzové medaily svedčia o tom, že už na začiatku ročníka sa 
stali príjemným prekvapením a obávaným súperom. 

MUŽI “B“ 2. TRIEDA OBFZ
 Skúsenejší hráči MFK opäť ukázali svoje futbalové umenie. 
Predviedli až na malé zaváhania kvalitné športové výkony a za-
slúžene stoja na obdivuhodnom treťom mieste.

MLADŠÍ ŽIACI “B“, 1. TRIEDA ML. ŽIACI OBFZ
 V trende úspechu hrali aj najmenší reprezentanti MFK, ktorí 
získali strieborné miesto rebríčka. V derby zápasoch ukázali svo-
je kvality, na ktorých chce MFK stavať v ich vyššom veku. 

NESÚŤAŽNÝ, PRÍPRAVKY MFK NOVÁ DUBNICA
 Futbaloví škôlkari v prípravke sú fantastickí a samotný pred-
seda MFK Ing. Peter Švec im želá: „Veľa zdravia a síl na zdoláva-
nie všetkých športových prekážok, ktoré im tréneri pripravia.“ 

-mk-



 Atletický talent Lenka Klimovská 
opäť zabodovala na krajskom kole be-
žeckej súťaže Hľadáme nového Joze-
fa Plachého. Na jubilejnom desiatom 
ročníku dominovala v behu dievčat na 
600 metrov. Prvé miesto medzi kolek-
tívami obsadila ZŠ Janka Kráľa. 

JUBILEJNÝ ROČNÍK

 „Chceme u detí vzbudiť záujem o 
pravidelné športovanie, a tak podpo-
rovať rozvoj mládeže. Veľkou ambí-
ciou súťaže je vyhľadávať možné 
atletické talenty, získať ich pre pravi-
delnú športovú prípravu a cieľavedo-
mým tréningovým procesom pod od-
borným vedením zvyšovať ich špor-
tovú výkonnosť,“ hovorí Peter Filo 
- organizátor súťaže z Atletického 
klubu Spartak Dubnica nad Váhom. 
Súťaž Hľadáme nového Jozefa Pla-
chého 2009 organizuje Atletický klub 
Spartak Dubnica nad Váhom pod zá-
štitou ministerstva školstva. Na tren-
čianskom krajskom kole jubilejného 
desiateho ročníka pretekalo 24 diev-
čat a 20 chlapcov narodených v roku 
1996 a neskôr a súťažilo 20 školských 
družstiev.

MIMORIADNY BEŽEC
JOZEF PLACHÝ

 Súťaž nesie meno košického rodá-
ka Jozefa Plachého, dlhoročného čes-

koslovenského reprezentanta v
behoch na stredné trate, ktorý
štartoval na štyroch letných 
olympijských hrách. Na olympiá-
de v Mexiku v roku 1968 pretekal 
ako 19-ročný a v behu na 800 m 
obsadil piate miesto, keď časom 
1:45,9 min. vytvoril svetový ju-
niorský rekord. Dlhých 39 rokov
bol držiteľom slovenského re-
kordu na 800-metrovej trati.
 Štartoval aj na olympijských 
hrách v roku 1972 v Mníchove, 
1976 v Montreale a svoju bohatú 
a úspešnú kariéru na medziná-
rodnej scéne zakončil ako 31-
-ročný v roku 1980 na olympiá-
de v Moskve šiestym miestom v 
behu na 1500 m.

ZŠ JANKA KRÁĽA
AJ SO SKALPOM
ŠPORTOVÉHO GYMNÁZIA

 Víťazmi trenčianskeho kraj-
ského kola postupovej bežeckej 
súťaže Hľadáme nového Jozefa 
Plachého 2009, ktoré sa uskutoč-
nilo 15. júna na Mestskom štadió-
ne v Dubnici nad Váhom, sa v behu 
dievčat na 600 m s časom 1:48,5 stali: 
Lenka Klimovská zo Základnej školy 
J. Kráľa Nová Dubnica a v behu chlap-
cov na 1000 m dominoval s časom 
3:12,2 Matúš Pastirík zo Základnej 
školy Chynorany. Súťaž družstiev vy-

hrala ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica pred 
Športovým Gymnáziom Trenčín a ZŠ 
Chynorany. Celoštátne finále súťaže 
Hľadáme nového Jozefa Plachého 
2009 sa uskutoční v Dubnici nad Vá-
hom v septembri. 

Marián Sedílek
PR agentúra Prometheus Consulting

 V záverečnom mesiaci školského roka 
(6. a 7. júna) sa žiačky a žiaci HKM Nová 
Dubnica snažili nielen o čo najlepšie znám-
ky v škole, ale aj o vzornú reprezentáciu 
svojho tímu na turnaji v Bratislave - Rača 
cup. Celkovo sa ho zúčastnilo sedem druž-
stiev. Chlapci aj dievčatá hrali medzi sebou 
systémom každý s každým. V základnej 
časti získali dievčatá jeden bod, chlapci 
šesť. V zápase o 5. - 6. miesto sa tak stretli 
novodubnické mužstvá. V derby boli lepší 
chlapci a zvíťazili 4:0, čím obsadili piate 
miesto a dievčatá odsunuli na predposled-
nú priečku. Samostatne boli hodnotené aj 
dievčatá, takže HKM získalo strieborný po-
hár. Celkovo sa účasť na turnaji vydarila, aj 
napriek niektorým horším zápasom. 

Ladislav Gavenda

KONEČNÉ PORADIE:
1. Triglav Predanovci /Slovinsko/
2. KPH Rača 1

3. Šenkvice
4. KPH Rača žiačky

5. HKM Nová Dubnica žiaci
6. HKM Nová Dubnica žiačky
7. KPH Rača 2

Lenka Klimovská minulý rok bronzová
v celoslovenskom finále Hľadáme nové-
ho Jozefa Plachého.

Foto: Marián Damborák


