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Protikandidát Ing. Marián Michalička gratuluje 
hlavnej kontrolórke Ing. Marte Gašajovej.

Čítajte na str. 2.



 Nastavená kamera TV Považie, fotoaparát 
redaktorky novín MY Noviny stredného Pova-
žia a skupinka „čakateľov“ potvrdili všetkým, 
čo prichádzali 24. augusta do Kultúrnej bese-
dy na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v 
Novej Dubnici, že na programe rokovania je aj 
osobitný bod zaraďovaný spravidla len raz za 
šesť rokov - voľba hlavného kontrolóra.
O funkciu sa uchádzalo desať kandidátov:
 Ing. Sylvia Augustínová, Ing. Martin Bičan,
 Mgr. Michal Doman, Ing. Danka Gáborová,
 Ing. Marta Gašajová, Ing. Marián Michalič-
 ka, Ing. Bohumil Mikláš, Ing. Peter Nižňan-
 ský, Ing. Štefan Prekop a Ing. Mgr. Margita
 Urbanová. 
 Každý z uchádzačov mal možnosť pred-
staviť seba a víziu svojej práce v päťminúto-
vom vystúpení. Voľba sa uskutočnila tajným 
hlasovaním. Pretože nikto nezískal zákonom 
stanovenú väčšinu hlasov, postúpili do druhé-
ho kola hlasovania dvaja kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov - Ing. Marta Gašajová a Ing. 
Marián Michalička.
 Poslanci MsZ však obidvom pridelili rovna-
ký počet hlasov, a preto o hlavnom kontrolórovi 
musel rozhodnúť žreb určeného poslanca, kto-
rý do funkcie ustanovil Ing. Martu Gašajovú.

 No a keďže sa mestu podarilo pripraviť aj 
ďalší projekt na získanie finančných prostried-
kov z eurofondov EÚ, mestské zastupiteľstvo v 

ďalšom bode programu rokovania schvá-
lilo aj predloženie žiadosti na realizáciu 
projektu „Regenerácia centrálnej zóny - 
Mierové námestie v Novej Dubnici,“ ako 
aj zabezpečenie realizácie projektu po
schválení príspevku a spolufinancova-
nie projektu vo výške 5% (66.000 eur).
Bližšie informácie o prerokovaných ma-
teriáloch nájdete na webovej stránke 
mesta www.novadubnica.sk, alebo na 
príslušných oddeleniach mestského 
úradu. 

JUDr. Miroslav Holba
zástupca primátora

 Má ešte iba tri krížiky a už ju 
čaká ju neľahká úloha - viesť tri 
desiatky pedagógov a približne 
štyri stovky žiakov. Umelecké 
duše bývajú zväčša blúdivé, 
avšak ona musí ako manažér-
ka zostať pevnými nohami na 
zemi. Aké sú plánované prvé 
kroky a ambície novej riaditeľky 
Základnej umeleckej školy v No-
vej Dubnici?
Mgr. Miroslava MÚDRA. 
------------------------------------------

Aké sú Vaše profesionálne 
skúsenosti v oblasti školstva?
 V základnej umeleckej škole 
som začala pracovať ešte po-
čas štúdia na konzervatóriu. Po 
šiestich rokoch mojej práce som sa stala zástupkyňou riaditeľa, 
ktorú som vykonávala 5 rokov. Vtedy som mala možnosť spoznať 
túto školu bližšie zo všetkých strán. 

Ktoré problémy ZUŠ považujete za najpálčivejšie?
 Veľký problém vidím v priestoroch školy, najmä koncertnej 
sály, kde usporadúvame koncerty rôzneho druhu.Tento priestor 
nie je pre nás vyhovujúci, pretože je to otvorená sála, ktorá je 
veľmi rušivá nielen pre účinkujúcich, ale aj pre divákov. Dúfam, 
že tento problém bude vyriešený presťahovaním sa na Hviez-
doslavovu ulicu (bývalá I. ZŠ), čo by pomohlo aj skupinovému 
vyučovaniu. 

Aká je Vaša koncepcia vedenia školy?
 V prvom rade treba podporovať talent, osobnosť a záujem 
každého žiaka a rešpektovať ich individualitu, podporovať pou-
žitie nových metód práce, zmodernizovať učebné pomôcky vo 

všetkých odboroch, vzbudiť záujem detí už v predškolskom veku, 
realizovať tvorivé dielne pre MŠ a ZŠ podľa učebnej látky pre-
beranej v danom období a zapojiť všetky odbory, vyučovanie 
ponúkať aj v iných priestoroch ako je ZUŠ napr. v MŠ, aby sa 
vyšlo v ústrety rodičom. Chcem, aby táto škola bola moderná,
otvorená pre žiakov a ich rodičov, a aby nás navštevovali s lás-
kou a radosťou. 

Čo by ste chceli zmeniť na fungovaní školy?
 Podarilo sa nám založiť sláčikové oddelenie, ktoré bude fun-
govať už od septembra 2009, čo ma veľmi teší, lebo toto oddele-
nie bolo dosť v pozadí. Veľký dôraz kladiem na vytváranie tvorivej 
atmosféry, aby bola škola miestom, kde chodia jej zamestnanci 
radi a neberú svoju profesiu ako zamestnanie ale poslanie.

Mení sa s novým školským rokom aj pedagogický zbor? 
 Čiastočne áno. Ako som už spomínala zakladáme sláčikové 
oddelenie, ktoré bude viesť nový pán učiteľ. Zmena nastane tiež 
v skupinovom vyučovaní a to konkrétne vo výtvarnom a taneč-
nom odbore.

Akým spôsobom najefektívnejšie viesť deti k umeniu?
Špeciálne v súčasnej rýchlej dobe, ktorá vnímaniu jemných 
nuáns umenia príliš nepraje? 
 Žiakom treba priblížiť umenie netradičnými modernými spô-
sobmi, využívať nové metódy, ísť cez to, čo im je blízke a vedieť 
ich dostatočne motivovať. To už vytvára každý učiteľ sám, preto-
že máme kvalitných erudovaných pedagógov.

Akou ste boli žiačkou? 
 Základnú umeleckú školu (hru na akordeón) som začala nav-
števovať ako 6-ročná. Zúčastňovala som sa rôznych súťaží, 
prehliadok, kde som sa umiestňovala na popredných miestach. 
Po ukončení ZUŠ som nastúpila na konzervatórium a neskôr na 
vysokú školu, ktorú som ukončila s veľmi dobrým prospechom.

Zhovárala sa: -mk-

Zástupca primátora JUDr. Holba, primátor Ing. Šušaník
 prednostka MsÚ Ing. Jurisová a nová hlavná kontrolórka Ing. Gašajová.

Volebná komisia pri počítaní hlasov
v rozhodujúcom kole. 



 Upozorňujeme vás, že vzhľadom na neprimera-
né množstvá odovzdávaného drobného stavebného 
odpadu (ďalej DSO) a vyskytujúce sa zneužívanie 
systému jeho odovzdávania na zbernom dvore, bu-
deme v spolupráci s mestskou políciou a stavebným 
úradom preverovať, či odpad vyprodukovala sku-
točne tá osoba, ktorá ho doviezla na zberný dvor, a 
či stavebné úpravy, z ktorých tento DSO pochádza, 
sú v súlade so stavebným zákonom - či sú ohlásené 
stavebnému úradu, či na ne nie je potrebné stavebné 
povolenie, ... 
 Drobný stavebný odpad budeme na zbernom 
dvore prevažovať na váhe a v prípade zistenia ne-
zrovnalostí pri kontrole stavebných úprav vám bude 
zneškodnenie odváženého množstva stavebného 
odpadu vyúčtované (spolu s ďalšími sankciami za 
neohlásenie stavebných úprav, prípadne za staveb-
né úpravy bez stavebného povolenia). 

 Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných 
udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou oso-
bou, pri ktorých postačuje ohlásenie stavebnému 
úradu alebo na ktoré sa nevyžaduje stavebné povo-
lenie ani ohlásenie.

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia

 V minulom vydaní sme vás upo-
zorňovali na možnosť podporiť svoje 
mesto a hlasovať zaň v súťaži Sedem 
divov Trenčianskeho kraja. S výsled-
kami sme sa oboznámili priamo na 
Trenčianskom hrade, kde zazneli z 
úst samotného „župana“ – predsedu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH. Výsled-
ky potvrdili, že Trenčiansky kraj sa 
právom označuje aj ako kraj hradov. 
Hlasujúcim sa najviac páčil Bojnický 
zámok, na druhej priečke sa umiestnil 
Trenčiansky hrad a tretí skončil Hrad 
Beckov. Sedmičku divov ešte dopĺňa 
Mohyla generála M. R. Štefánika na 
Bradle, Čachtický hrad, Rímsky nápis 
na skale Trenčianskeho hradu a Po-
važský hrad. 
 Krohova architektúra v Novej Dub-
nici zaujala takmer každého desiateho 
(401) z celkového počtu 4.349 účastní-
kov ankety a skončila na sympatickom 
17. mieste. Podľa pravidiel si mohli 
hlasujúci vybrať maximálne sedem ti-
pov. Pevne veríme, že aj táto anketa 
bude efektívnou podporou cestovné-
ho ruchu Trenčianskeho kraja a že aj 
raritná Krohova architektúra prispeje k 
vyššej návštevnosti nášho mesta.

-mk

Cenu za prvenstvo prevzal Mgr. Ján
Papco, riaditeľ SNM - Múzea Bojnice.

Foto: www.tsk.sk

 Objemný odpad už nie je možné vykla-
dať ku kontajnerom alebo pred rodinné domy.
Akýkoľvek objemný a nebezpečný odpad od-
vezte na zberný dvor alebo odpad zo ze-
lene na mestské kompostovisko, ktoré sa 
nachádzajú na Topoľovej ulici oproti hote-
lu Dynamic a sú otvorené pre potreby Novo-
dubničanov 6 dní v týždni nasledovne:

pondelok - piatok: 7:00 – 17:00 hod.
sobota: 10:00 – 16:00 hod.

 Pri odovzdávaní odpadu je potrebné pre-
ukázať sa vlastným občianskym preukazom. 
Toto opatrenie - zrušenie vývozu objemného 
odpadu - bolo prijaté z dôvodu nutnosti še-
trenia finančných prostriedkov v rámci dopa-
dov hospodárskej krízy na rozpočet mesta 
Nová Dubnica.
 Ďakujeme za pochopenie a dodržiavanie 
poriadku a čistoty v okolí kontajnerov!

Mgr. Katarína Bašná
vedúca odd. životného prostredia

1. miesto: Bojnický zámok 2. miesto: Trenčiansky hrad 3. miesto: Hrad Beckov

17. miesto: Krohova architektúra



 Májovú pohodu v Malom Kolačíne náh-
le v sobotu 23. prerušil veľký hluk a vibrá-
cie. Spôsobil ich clonový odstrel v lome nad 
Malým Kolačínom. Viacerí občania reago-
vali veľmi nespokojne, z tohto dôvodu sa 
onedlho po odstrele uskutočnilo stretnutie 
primátora mesta s novými predstaviteľmi 
spoločnosti, ktorá pozemok kameňolomu a 
zároveň aj platné povolenie ťažby vlastní. 
Pokračovaním bola petícia občanov Kola-
čína s 55 podpismi, v ktorej žiadajú zruše-
nie ťažby. Ako dôvod uvádzajú nadmernú 
hlučnosť a narušenie statiky domov. Z jú-
nového vydania Novodubnických zvestí 
ešte môžete vedieť, že mesto petíciu po-
stúpilo Obvodnému banskému úradu v 
Previdzi. Ten podľa zákona č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti vykonáva hlavný banský 
dozor. 

ZÁSOB JE EŠTE DOSŤ
 Územie lomu bolo vyhradené ešte v 
roku 1981 - v tom čase spoločnosti Dopra-
stav OZ Žilina. Pred šiestimi rokmi získa-
la pozemky, a tým aj celý lom spoločnosť 
KAMEN, s.r.o. Slávnica. Podľa odhadov tu 
zostáva naďalej 350 - 370 tisíc m3 vyťaži-
teľných zásob suroviny, ktoré plánuje spo-
ločnosť KAMEN využiť: „Noví majitelia fir-
my investovali značné finančné prostriedky 
do technológie na spracovanie vyťaženej 
suroviny, ako aj do technickej prípravy do-
bývania ložiska. Pri využívaní ložiska naša 
spoločnosť rešpektuje a dodržiava všetky 
platné právne predpisy,“ reaguje konateľ 
spoločnosti Ing. František Slovák.
Je to naozaj tak? 

BANSKÝ ÚRAD DÁVA ZELENÚ
 „Odstrel, ktorý bol uskutočnený 23. 5., 
bol vykonaný v súlade s Technickým pro-
jektom odstrelov, s povolením trhacích 
prác a s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi,“ uvádza sa v stanovis-
ku banského úradu. Záverečné vyjadre-
nie jeho predsedu Ing. Bohuša Sliackeho 

je teda jednoznačné: Banský úrad „nezistil
rozpor s platnými banskými predpismi, ani 
rozpor s verejným záujmom, pretože v da-
nej lokalite je povolená činnosť vykonáva-
ná banským spôsobom a výkon trhacích 
prác do roku 2010.“

AKO ĎALEJ?
 Záujem o vyťaženú a upravenú surovi-
nu bude značne ovplyvňovať intenzitu vy-
konávania trhacích prác. Konateľ spoloč-
nosti KAMEN, s.r.o. však predpokladá, že 
v lome sa bude vykonávať jeden odstrel za 
dva mesiace v období od apríla do októbra, 
teda 3 - 4 odstrely v roku. Trhacie práce 
za účelom rozstreľovania nadrozmerných 
kusov sa tu nebudú vykonávať. 

PRI ĎALŠOM ODSTRELE BUDÚ MERAŤ
 Konateľ Ing. Slovák sa snaží problém 
riešiť aj nad rámec nevyhnutnosti podľa 

platných právnych predpisov: „Organizá-
cia, ktorá vykonáva pre našu spoločnosť 
trhacie práce, pri najbližšom odstrele za-
bezpečí za účasti štátnej banskej správy 
meranie seizmického a zvukového zaťaže-
nia stavieb - rodinného domu pani Jozefíny 
Fatrsíkovej a ešte jedného vytipovaného 
rodinného domu postaveného v blízkosti 
lomu.“ Výsledky merania sa porovnajú s 
hodnotami uvedenými v príslušnej norme 
o seizmickom zaťažení stavebných kon-
štrukcií a prípade sa upravia parametre 
odstrelu. Tie sú vyrátané tak, aby na ob-
jektoch do 200 metrov nevznikali žiadne 
viditeľné škody. Zástupcovia spoločnosti 
KAMEN, s.r.o. sú pripravení na hromadnú 
diskusiu alebo otázky jednotlivcov - k dis-
pozícii sú v sídle spoločnosti na Topoľovej 
ulici 2 v Novej Dubnici. 

-mk-

 Aktivity Združenia klubu dôchodcov v Novej Dubnici boli v pr-
vom polroku tohto roka naozaj pestré, zaujímavé i početné.
Posúďte sami. 

 Začiatkom roka sme uskutočnili veľmi obľúbený kolkársky tur-
naj v elektronickej kolkárni v Dubnici nad Váhom. Bol to v poradí 
už tretí ročník a naši členovia na túto akciu vždy radi spomínajú. 
Treba tiež spomenúť, že sponzorsky nám bola poskytnutá zľava 
za odohrané hodiny.
 V mesiacoch na prelome zimy a jari sme uskutočnili rôzne be-
sedy a prednášky. Veľkej pozornosti sa tešila prednáška spojená 
s besedou, ktorú nám pripravila Mgr. Zuzana Vanková, s obsaho-
vým zameraním na oblasť sociálneho zákona a jeho novelizáciu. 
V krátkom časovom slede sme uskutočnili tiež zaujímavé akcie 
zamerané na naše zdravie a správny životný štýl. Dozvedeli sme 
sa viac o pozitívnych účinkoch svetoznámeho aloe vera a liečivej 
huby reishi.
 V máji sme absolvovali tematický zájazd pod názvom Prvé 
zastavenie pri príležitosti 90. výročia narodenia velikána sloven-
ského národa M. R. Štefánika. V múzeu v jeho rodnej obci v Ko-
šariskách sme sa podrobne oboznámili s celým jeho životom. 
Potom sme sa presunuli k mohyle na Bradle, kde spí svoj večný 

sen a kde rád pozoroval hviezdy už ako malý chlapec. Obdivovali 
sme monument - dielo vytvorené naším prvým národným umel-
com architektom Dušanom Jurkovičom.
 Každoročne klub využíva štátnu účelovú dotáciu zo spoločnos-
ti SOREA na rekreačné pobyty. Aj v tomto roku sme sa zúčastnili 
týždenného rekreačno - ozdravného pobytu v Nízkych Tatrách v 
hoteli SNP v Jasnej. Absolvovali sme túry na okolité končiare a 
tiež sme navštívili niekoľko kúpalísk. Aj napriek relatívne nepriaz-
nivému počasiu sme boli s pobytom maximálne spokojní.
 Rada dám do vašej pozornosti ešte dve akcie, ktoré sme moh-
li uskutočniť len za pomoci sponzora. Bola to účasť na národo-
pisných slávnostiach Strážnice a zájazd do malebnej dedinky na 
úpätí Strážovskej hornatiny, ktorá čo do počtu obyvateľov nie je 
veľká, avšak históriou a dejinami pre našu vlasť významná - je to 
dedinka Uhrovec, rodisko osvietenca Ľudovíta Štúra a politika Ale-
xandra Dubčeka. Neopomenuli sme ani pamätník na Jankovom 
vŕšku, ktorý je slávny dejinami SNP. Na spiatočnej ceste sme nav-
štívili kúpalisko v Bánovciach nad Bebravou, kde vírivé pramene 
relaxačno- termálneho bazénu priam rozbili miesta reumatických 
bolestí na našom tele.
 Nakoniec pripomeniem, že činnosť v našom klube zameriava-
me na tri hlavné oblasti: sociálnu, kultúrno - spoločenskú a reha-

Lom nad Kolačínom



bilitačno - ozdravnú. Uskutočňujeme rozmanité podujatia, ktorý-
mi vieme upútať našich členov. Domov sa vraciame unavení, ale 
spokojní a šťastní s bohatými dojmami. My starší, ktorých často 
trápia rôzne neduhy, ďakujeme všetkým, ktorí nám napomáhajú k 
prežitiu takýchto krásnych dní. 

 Pestrý a zaujímavý je aj plán aktivít na II. polrok, kde opäť ne-
budú chýbať besedy, zájazdy, kultúrno - spoločenské a turisticko 
- športové podujatia.

Eva Vetrová
predsedníčka ZKD Nová Dubnica

 Miestny odbor Matice slovenskej a 
mesto Nová Dubnica vytvára galériu osob-
ností pod názvom Naše mesto a ľudia v 
ňom. Zapojte sa aj vy a nájdite vo svojom 
okolí ľudí, ktorých navrhnete do projektu. 
Široké spektrum kategórií ponúka možnosť 
nájsť čo najviac rôznych starších i mladých 
zaujímavých osobností, aby tak vytvorili ar-
chív života nášho mesta. 

Významné osobnosti z oblasti vzdelávania 
a vedy, biznisu a podnikania, zdravotníc-
tva, politiky, kultúry, umenia, médií, športu 
alebo iných spoločenských aktivít. Na niko-

ho by sme nemali zabudnúť a archivovať 
odkaz týchto mimoriadnych ľudí ďalším ge-
neráciám. 
 Na web stránke mesta www.novadub-
nica.sk nájdete formulár a ním môžete 
navrhnúť aj vy osobnosť, na ktorú by mali 
pamätať aj naše deti. Stačí uviesť meno, 
priezvisko a titul osobnosti, dátum a mies-
to narodenia (prípadne aj úmrtia), zopár 
informácií z jej života (dosiahnuté funkcie 
a úspechy - v oblasti vzdelania i práce, 
významné aktivity, záujmy, životné mú-
drosti...) a vaše kontaktné údaje. Rovnako 
máme záujem aj o sprievodný fotografický 

materiál. Použitie informácií na tieto účely 
je potrebné potvrdiť vaším vlastnoručným 
podpisom - teda podpisom osoby, ktorá in-
formácie poskytuje. 
 Všetky údaje budú použité pre tvorbu 
galérie Naše mesto a ľudia v ňom na archi-
váciu a zachovanie histórie mesta v Miest-
nom odbore Matice slovenskej s kópiou 
na Mestskom úrade Nová Dubnica - odd. 
kultúry a športu. Termín výstavy galérie pre 
verejnosť bude všetkým vopred oznáme-
ný.

Mgr. Ružena Hromádková
predsedníčka MO Matice slovenskej

 Nová Dubnica sa ako jedno z mála miest môže pýšiť takou 
raritou, akou je Dychový orchester a mažoretky. Toto zoskupenie 
mladých ľudí reprezentuje naše mesto po celom Slovensku i v za-
hraničí. Tento rok sa orchester zúčastnil po prvýkrát na festivale
v kúpeľnom meste Jeseník (ČR), kde sa spolu s mažoretkami 
BONA z Považskej Bystrice ukázali v tom najlepšom svetle. Za 
necelé tri dni mohli moravskí poslucháči počuť množstvo skladieb, 
či už v podaní sólistov alebo celého orchestra. Vizuálnu stránku 
spríjemňoval pohľad na šarmantné mažoretky, ktoré fascinujúcimi 
choreografiami ohúrili nielen publikum, ale aj samotný orchester. 
Vyvrcholením festivalu bol tzv. monstre koncert, kde všetky zúčast-
nené orchestre spoločne zahrali zopár skladieb. 
 Hneď  v prvý augustový týždeň vystúpil Dychový orchester s 
mažoretkami aj vo svojom rodnom meste v  Novej Dubnici. Tu sa 
predviedli v celkom novom šate hneď dve generácie mažoretiek 
s novými tvárami, v nových atraktívnych kostýmoch a navyše s 
úplne novou choreografiou. Zmena nastala aj na postoch vedú-
cich - mladšiu generáciu trénuje Danka Dubovická a staršej sa 
ujala Zuzka Balážová. V podaní  „orchestrákov“ ste mohli počuť 
melódie od slávnych interpretov známe z filmov či rádií, no a ako 

obvykle nechýbali ani typické domáce skladby z pera pána Karola 
Pádivého, rodáka z Trenčína, a iných jedinečných slovenských i 
zahraničných hudobných skladateľov. 
 Tento rok, pravdaže, čaká ešte našich hudobníkov a tanečníč-
ky účasť na viacerých podujatiach: 20. augusta cestovali orchester 
a mažoretky na festival do Francúzska, kde v mestách Luchon a 
Carmaux reprezentovali nielen naše mesto, ale celé Slovensko. 
Vidieť ste ich mohli aj v Červeníku (8. augusta), v Nemšovej (na 
jarmoku 15. augusta), a Dubnici nad Váhom (29. augusta počas
folklórneho festivalu). Vyvrcholením bol Festival dychových or-
chestrov a mažoretiek 5. a 6. septembra, teda až po termíne uzá-
vierky Novodubnických zvestí. Bližšie informácie a sprievodný fo-
tomateriál vám prinesieme v ďalšom vydaní. 
 Dychový orchester s mažoretkami sa aj naďalej teší na vašu 
účasť a podporu na koncertoch. 
 Viac informácií na www.ndorchester.sk. K dispozícií je aj vý-
veska umiestnená na Uici SNP (bývalá pekáreň). 

kolektív orchestra

 Internet v našej mestskej 
knižnici funguje už nejaký čas, 
ale zrejme ešte nie každý, kto 
si potrebuje vyhľadať potrebnú 
informáciu, poslať e-mail, poprí-
pade niečo vytlačiť, vie o tejto 
službe. 
 K dispozícii máme tri počí-
tače, jeden v oddelení pre deti 
a dva v oddelení pre dospelých. 
Jeden z počítačov slúži súčasne 
ako on-line katalóg, na ktorom 
si čitatelia môžu vyhľadať  kni-
hy, ktoré má knižnica vo svojom 
fonde.
 Internet je bezplatný, pod-
mienkou je členstvo v knižnici, 
ale neodmietneme ani nečlenov, 
v prípade ak to okolnosti umož-
ňujú. K počítačom je pripojená 
tlačiareň. Tlačiť sa dá nielen pria-
mo z počítača, ale i z diskety, 
CD, alebo kľúča USB. Poplatok 

za tlač je 0,10 € / čiernobiela 
strana. 

Na internete je zakázané
-  navštevovať stránky s ra-
 sistickou a pornografickou
 tematikou
- inštalovať a ukladať softvé-
 rové programy do počítača
- sťahovať filmy a hudobnú
 produkciu
- hrať hry a chatovať
 Dôrazne vás upozorňujeme 
na dodržiavanie týchto pravidiel! 

 Maximimálna dĺžka práce s 
internetom je 60 minút. Perso-
nál si vyhradzuje právo vyhra-
denú dobu podľa vyťaženosti 
počítačov skrátiť alebo predĺžiť. 

Marta Bieliková
vedúca knižnice



 Pred tromi rokmi sa Kultúrny dom v 
Kolačíne odel do novej zateplenej fasá-
dy a už sa dočkal aj vnútornej rekon-
štrukcie a úpravy celého areálu. Usku-
točnila sa kompletná výmena vykuro-
vacieho systému, vymenili sa rozvody 
elektrickej energie, realizovali sa nové 

dlažby, obklady, maľby a nátery. V ku-
chynke slúži poloprofesionálne gastro-
zariadenie, v sále nové stoly a stoličky 
a na toaletách nové zariadenie. 
 Okrem sály sú naďalej k dispozícii
priestory pre lekárku a pre klubovú čin-
nosť. V dlhodobejších plánoch mesta je 
tiež zriadiť na poschodí pamätnú izbu 
kolačínskej kultúry. Vznik a rozširova-
nie múzejného zbierkového fondu však 
značne závisí od vašej pomoci. 
 Pri tejto príležitosti prosíme všetkých
obyvateľov Kolačína, aby sa poobzerali 
vo svojich príbytkoch po zachovaných 
predmetoch vyššej historickej hodnoty, 
ktoré by mohl poskytnúť na účely archi-
vácie a sprístupnenia v pamätnej izbe. 

-mk-

Foto ľavo:
Sála KD Kolačín počas rekonštrukcie.

Foto v pravo:
Sála počas záverečného koncertu No-
vodubnického hudobného leta.

 Slávnostné otvorenie Kul-
túrneho domu v Kolačíne bolo 
dlho očakávanou udalosťou.

 Vedenie mesta sa ho roz-
hodlo spojiť so záverečným 
koncertom Novodubnického 
kultúrneho leta - Dychovej hud-
by Bodovanka . V nedeľu 9. 
augusta popoludní, sa začali 
schádzať obyvatelia mestskej 
časti Kolačín, aby po príhovo-
re primátora mesta boli sved-
kami slávnostného prestrihnu-
tia pásky a ako prví si prezreli 
priestory zrekonštruovaného, 
novotou dýchajúceho „kultu-
ráku“. Radosť bola o to väčšia, 
že finálne práce prebiehali v 
tomto roku, ktorý bol z ekono-
mického hľadiska jedným z 
najťažších. Moderný nábytok, 
plne vybavená kuchynka, nové 
sociálne zariadenia, to všetko 
robí z Kultúrneho domu Kola-
čín dôstojný, reprezentatívny 
stánok kultúry, ktorý si obča-
nia mestskej časti Kolačín i No-
vej Dubnice plným právom za-
slúžia. Prvou a azda najťažšou 
skúškou bolo organizovanie
dvoch hodových zábav.
 Hody v Kolačíne sa tento 
rok konali v nedeľu 16. augus-
ta. Počasie nám prialo a na-
priek tomu, že stánkov je čoraz 
menej, hody stále plnia svoje 
poslanie. Na priestranstve pod 
kaplnkou sa stretávajú príbuz-
ní a známi, ktorí by sa inak ne-
stretli, počúvajú dychovú hud-
bu a možno s nostalgiou spo-
mínajú na časy, kedy na hody 
do Kolačína prišli kolotoče, 
stánky sa tiahli dedinou a bolo 
aj z čoho vyberať. Slávnostne 
oblečení sa potom občerstvili 
pivom či vínom a v dobrej nála-
de zasadli za bohato prestreté 
stoly. Popoludní nesmel chý-

bať futbal a večer zábava. Aj 
tento rok sa na ihrisku stretli 
všetky futbalové generácie. 
Starí páni síce prehrali s Novou 
Dubnicou 2:1, ale dorastenci 
vyhrali nad Sverepcom vysoko 
8:1. O 17. hodine sa konal ešte 
majstrovský hodový futbalový 
zápas proti družstvu Kvášova, 
ktoré futbalisti z Kolačína po-
razili 3:1, takže bol dôvod na 
zábavu. Tie hodové tradične 
organizujú členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru v Ko-
lačíne. Už v piatok postavili 
hasiči pred vchod do kultúrne-
ho domu veľký stan, kde bol i 
výčap a slávnostne ho vyzdo-
bili. Organizačne to všetko 
zvládli na výbornú. 
 S reprezentatívnym interié-
rom, bohužiaľ, nekorešpondo-
valo správanie niektorých mla-
dých ľudí, ktoré bolo často viac 
ako nekultúrne. Možno to spô-
sobilo víno podávané vo výča-
pe alebo hostinec, ktorý bol ot-
vorený dlhšie ako obvykle. Na 
budúci rok bude asi potrebné 
požiadať o užšiu spoluprácu 
príslušníkov mestskej či štát-
nej polície.
 TJ Družstevník Kolačín tiež 
oslavoval svoje okrúhle 50. 
výročie založenia v kultúrnom 
dome. Ako sa na správnych 
športovcov patrí, spoločen-
skému posedeniu predcházal 
futbalový zápas, v ktorom sme 
porazili Omšenie 6:1. Spestre-
ním bolo kopanie jedenástok. 
V ňom sa najviac darilo Števovi 
Holišovi. V kultúrnom dome za 
účasti pozvaných hostí, medzi 
ktorými nechýbal ani primátor 
mesta, zástupcovia Oblastné-
ho futbalového zväzu, dobro-
voľní hasiči, členovia Výboru 
m.č. Kolačín či sponzori podu-
jatia, futbalisti bilancovali a 

spomínali na uplynulých 50 ro-
kov, počas ktorých sa vystrie-
dalo niekoľko futbalových ge-
nerácií. Správu o činnosti pred-
niesol p. Poľacký, prihovoril sa 
i predseda TJ Družstevník - p. 
Guliš, ako aj pozvaní hostia. 
Primátor mesta, Ing. J. Šuša-
ník, potom udelil čestné uzna-
nie a pohár mesta zakladajúcim 
členom futbalového oddielu
- V. Javorkovi, J. Filovi, A. Hre-
bíkovi. 
 Za dlhoročnú prácu v TJ 
Družstevník si odniesli ocene-
nia P. Baláž, M. Poľacký, Z. Mi-
čian, M. Guliš, P. Jaroš, L. Filo, 
P. Beňo a D. Sokolík.
 TJ Družstevník ocenila za
reprezentáciu a dlhoročnú obe-
tavú prácu v prospech TJ R. 
Baláža, C. Marušinca, I. Beňa, 
J. Tlapáka, R. Čačka, M. Šlesá-
ra, R. Šmatláka, J. Homolu.
 Čestné uznanie za celoži-
votnú prácu a rozvoj TJ si z rúk 
predsedu OBFZ Eduarda Chal-
movjanskeho prevzal Milan 
Poľacký. 
 Pohár za dobrú spoluprácu 
s TJ si odniesol Eduard Chal-
movjansky i primátor mesta 
Nová Dubnica, ktorý prisľúbil, 
že urobí všetko, čo bude v jeho 
silách, aby sa podmienky pre 

činnosť TJ v budúcnosti zlep-
šili.
 Stretnutie pokračovalo ne-
formálnymi rozhovormi a spo-
ločenským posedením s ob-
čerstvením, na ktoré prispelo 
mesto i sponzori podujatia.
 Horúci august v Kolačíne 
pokračoval i ďalšími akciami, 
ktoré sa nám do uzávierky toh-
to čísla už nedostali, a preto 
vás o nich budeme informovať 
v najbližšom vydaní Novodub-
nických zvestí.

Soňa Kačíková

Jubilanti TJ Družstevník Kolačín.

Ocenenie oblastného 
futbalového zväzu pre 

Milana Poľackého.



 Na predchádzajúcich ročníkoch sa zú-
častnilo vždy 4 až 5 skupín zo Slovenska, 
Moravy a Čiech. Charakter podujatia je 
daný od prvého ročníka – každá skupina 
má dva cca 30 minútové bloky, teda aj tí 
poslucháči, ktorí prídu neskôr, či odídu 
skôr, si môžu vypočuť všetkých.
 Úvodný dážď možno niektorých odradil 
od účasti, ale počasie sa napokon umúdri-
lo a akcia sa rozbehla ako je jej zvykom 
– načas. O dobrú a „modrú“ náladu tohto 
ročníka sa postarali skupiny DŘEVĚNÁ 
TRÁVA z Plzne s výborným mandolínis-
tom Pavlom Kloboučníkom, ktorého hra 
na mandolínu mohla nejedného posluchá-
ča voviesť do éry otca Bluegrassu Billa 
Monroea. The LOG, moravsko-slovenské 
zoskupenie, ktoré okrem tradičného po-
dania starej pôvodnej verzie bluegrassu 
s poznateľným Stanley soundom s dvomi 
gitarami (podľa legendárnej skupiny The 
Stanley Brothers) pôsobili príjemne aj na 
pohľad v svojich oblekoch a tradičných 
klobúkoch. KROK z Dubnice nad Váhom 
určite zaujal slovenskými textami z pera 
Jara Nečesaného, výbornými husľami An-
dreja Šupáka a mandolínou hranou Ľubo-
mírom Šupákom v starom old time štýle. 
Švoricu účinkujúcich uzatvoril brniansky 

kvartet BENEFIT, ktorý sa prezentoval ob-
divuhodnými inštrumentálnymi a spevác-
kymi výkonmi a aj výbornou angličtinou.
 Za zmienku určite stojí aj výborné 
ozvučenie akcie, o ktoré sa tento raz po-
staral Jiří Elger zo Zlína. Jeho profesio-
nalitu mohol oceniť každý poslucháč, no 
a my, hráči, ho poznáme už roky, a preto 
som rád, že sa na tento ročník našiel v 
jeho nabitom kalendári voľný termín.
 Všetci prítomní si minútou ticha uctili 
pamiatku výborného hudobníka, hráča na 
5-strunové banjo, Milana Leppelta, ktorý v 
utorok pred novodubnickým BLUEGRAS-
SOVÝM VEČEROM zomrel na následky 
osieho bodnutia. Milan so skupinou BLU-
EGRASS CWRKOT mal hrať aj na tomto 
festivale, táto nešťastná udalosť tomu 
však zabránila.
 Vďaka patrí všetkým, ktorí sa akým-
koľvek spôsobom pričinili o zdarný prie-
beh tejto hudobnej akcie či už po orga-
nizačnej stránke, alebo ako jej priami 
účastníci. Všetci, ktorí poctili návštevou 
toto podujatie, mohli odísť s dobrým po-
citom a už teraz sa môžeme tešiť na ďalší 
ročník.

Marián Šupák
BENEFIT

DŘEVĚNÁ TRÁVA THE LOG KROK

DNI MESTA NOVÁ DUBNICA



  Vznik obchodnej spoločnosti TERMO-
NOVA, a.s. bol vynútený okolnosťami. Bolo 
treba zmeniť neúnosné pomery v zásobo-
vaní teplom. Nezhody vo vedení obchodnej 
spoločnosti TEBYT, s.r.o., ktorá zabezpečo-
vala v minulosti teplo pre mesto sa nepo-
darilo eliminovať ani založením spoločnosti 
TEBYT-EX, s.r.o. a chaos bol prenesený aj 
na obyvateľov. Okrem toho chýbalo mestu aj 
odborné zázemie v tepelnom hospodárstve. 
Zmeny v regulačných a dotačných pravid-
lách, nárast ceny plynu a zavedenie dane z 
pridanej hodnoty výrazne zvýšili cenu tep-
la pre obyvateľov a teplo sa pre nich stalo 
veľmi drahou ale nevyhnutnou komoditou. 
Zastaralá technológia (kotly, tepelné rozvody 
a výmenníkové stanice) potrebovala moder-
nizáciu. Prevádzka tepelného hospodárstva 
sa musela zefektívniť. Obchodné spoločnos-
ti DATATHERM, s. r. o. a PROEN, s. r. o. boli 
garantom odbornosti v tejto oblasti. Mesto 
s nimi spolupracovalo už pri rekonštrukcii 
tepelných rozvodov súboru B1, ktorý realizo-
val TEBYT-EX, s.r.o. 

Rok 2002: 
  TERMONOVA, a.s. začala vykonávať 
podnikateľskú činnosť 1. 3. 2002. Vedenie 
spoločnosti bolo v rukách mesta. Spoločnosť 

pod vedením Mesta nedokázala byť efektívna. Za rok 2002 bola TERMONO-
VA stratová. Koncom roku 2002, tesne pred voľbami do zastupiteľských orgá-
nov, mesto predalo časť akcií v TERMONOVE a stratilo vedúce postavenie 
v spoločnosti. 

Rok 2003:
 Rok 2003 bol prvým rokom, v ktorom reguláciu cien tepelnej energie kon-
troloval Úrad pre reguláciu sieťových odvetví /ÚRSO/. Postupovalo sa podľa 
úplne nových pravidiel a zákonov. V priebehu roka 2003 spoločnosť riešila 
zlú platobný disciplínu odberateľov. V plnej miere sa prejavovali dôsledky 
chaosu a pomerov z obdobia pred vznikom TERMONOVY. Dlhy odberateľov 
voči TERMONOVE dosahovali miliónové hodnoty čo ohrozovalo jej existen-
ciu.
 Spoločnosť pokračovala v rekonštrukcii tepelného hospodárstva. Boli 
vybudované nové odovzdávajúce stanice tepla (OST) v súbore C2. Zmenili 
sa politické pomery v meste. Hoci už mesto nevlastnilo kontrolný balík akcií 
v TERMONOVE prijali ostatní akcionári návrhy mesta na zmeny vo vedení 
spoločnosti (predstavenstvo a dozorná rada). 
 Koncom roku 2003 bolo prijaté rozhodnutie zmeniť druh paliva na výrobu 
tepla a postupne prejsť z plynu na drevnú štiepku. Zmena bola vynútená 
neustálym zvyšovaním ceny plynu a potrebou renovácie kotlov a tepelných 
rozvodov. Bola to jediná možná cesta ako nezvyšovať cenu tepla. 

Rok 2004:
 V priebehu roka 2004 pokračovali práce spojené s prechodom na nový 
druh paliva. Poskytnutie úveru podmienila banka zárukami od vlastníkov TER-
MONOVY. V minulosti zdecimovaný a z veľkej miery založený mestský maje-
tok mesto nehodlalo ešte viac zaťažiť. Projekt smerujúci k stabilizácii ceny 

tepla bol ohrozený. 
Mesto dostalo po-
nuku od dodávateľa 
biomasových kot-
lov firmy JUSTSEN 
Energiteknik A/S z
Dánska na odkúpe-
nie jeho akcií v 
TERMONOVE. 
  V období roka 
2004 sa TERMONO-
VE podarilo zlepšiť 
finančnú disciplínu 
odberateľov až po 
dočasnom preruše-
ní dodávok teplej
úžitkovej vody (TÚV)
niektorým odbera-

Platená inzercia



teľom. Odniesli si to obyvatelia postihnutých domov, ale iné riešenie ne-
bolo. Oni jediní mohli pohnúť so správcami.
 Koncom decembra roku 2004 bol spustený kotol K1 na spaľovanie 
drevnej štiepky.

Rok 2005:
 Mesto prijalo ponuku dodávateľa biomasových kotlov firmy JUST-
SEN Energiteknik A/S z Dánska. Neodpredalo však všetky akcie svojho 
menšinového balíka. 
 V auguste 2005 spoločnosť podala na Ministerstvo životného pro-
stredia Slovenskej republiky (MŽP SR) žiadosť o poskytnutie nená-
vratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov. Žiadosť bola 
schválená. 
 V prvej polovici roku ukončil odber tepla niektorí odberatelia a zdra-
žel plyn. Preto musela TERMONOVA požiadať ÚRSO o schválenie zvý-
šenia ceny tepla od 1.6.2005. 
 Čím ďalej, tým viac sa vyskytovali nedostatky v dodávkach paliva od 
Štátnych lesov SR, š.p. Situácia sa stala koncom roku 2005 kritickou. 
TERMONOVA musela hľadať iný spôsob získavania paliva. Rozhodla 
sa rozšíriť činnosť o výrobu drevnej štiepky. Podiel tepla vyrobeného 
spaľovaním drevnej štiepky sa počas roku 2005 neustále zvyšoval. Bol 
spustený aj druhý kotol K2.

Rok 2006:
 V priebehu roka 2006 spoločnosť pokračovala v realizácii projektu 
rekonštrukcie kotolne. Začiatkom roka 2006 bol spustený tretí kotol na 
biopalivo - mobilná kontajnerová jednotka K5. 
 V druhej polovici roku 2006 bola zrealizovaná decentralizácia súbo-
ru B2 vybudovaním 21 ks nových OST. Bola ukončená spolupráca so 
Štátnymi lesmi SR, š.p. TERMONOVA si drevnú štiepku zabezpečovala 
hlavne vo vlastnej réžii. Pravidlá kalkulácie ceny tepla však nepočítali s 
vlastnou výrobou paliva a TERMONOVE bolo doporučené oddeliť výro-
bu paliva od výroby tepla. 
 Na medzinárodnom veľtrhu RACIOENERGIA 2006 v Bratislave sa 
umiestnil projekt „Rekonštrukcia kotolne v meste Nová Dubnica - kotly 
na spaľovanie drevného odpadu“ na 1. mieste v súťaži ako NAJLEPŚÍ 
PROJEKT ENERGETIKY 2006.
 Cena tepla v roku 2006 bola pod úrovňou plynových kotolní a narást-
la len vo výške inflácie.

Rok 2007:
 V priebehu roka 2007 spoločnosť ukončila projekt rekonštrukcie 
kotolne. Bola založená spoločnosť BIOPALIVO, a.s. so zameraním na 
výrobu drevnej štiepky. Podiel tepla vyrobeného spaľovaním drevnej 
štiepky prekročil 97%. Výroba drevnej štiepky v areáli kotolne odstrá-
nila problémy s cenou, kvalitou a nežiaducimi prímesami ale začali sa 
vyskytovať sťažnosti obyvateľov priľahlých domov na hluk a prašnosť. 
Cena tepla bola hlboko pod úrovňou plynových kotolní a rástla len v 
rámci inflácie.

Rok 2008:
 Výroba tepelnej energie bola v roku 2008 zabezpečovaná výhradne 
spaľovaním drevnej štiepky. TERMONOVA, a.s. prijala rozhodnutie, že 
sa nebude ďalej v areáli kotolne prevádzať štiepkovanie.
 Všetky aktivity TERMONOVY smerujú k zabezpečeniu kvalitnej do-
dávky tepelnej energie s dôrazom na hospodárnu a efektívnu výrobu 
a prevádzku tepelného hospodárstva, na dosiahnutie prijateľnej ceny 
tepla pre odberateľov. Chceme to dosiahnuť znížením strát vo vykuro-
vacom systéme, znížením prevádzkových nákladov a použitím finančne 
nenáročných obnoviteľných energetických zdrojov.

Ing. Vladimír Pčola, člen predstavenstva

Prevádzka Lieskovec v Dubnici n/V
- príprava drevnej štiepky.

Platená inzercia



ANTONIO MAZZI
AKO POKAZIŤ DIEŤA
DESIATIMI ŤAHMI
 Kniha sviežim a vtip-
ným spôsobom pomenúva 
problémové situácie vo vý-
chove detí.

CARRIE ADAMSOVÁ
KRSTNÁ 
 Moderná a inteligent-
ná právnička Tessa, pri-
chádza na to, že nie je 
dobré ustavične sa zao-
berať životom iných, byť 
vždy k dispozícii pre svo-
jich priateľov, ale je nača-
se začať žiť svoj vlastný 
život.

ANDREW GROSS
TEMNÁ VLNA 
 Obchodníkovi zaple-
tenému do nebezpečných 
investícií poslúži teroris-
tický útok na to, aby pred-
stieral svoju smrť. Manžel-
ke Karen sa však niečo 
nezdá, a preto začne pá-
trať. Nie je však sama, jej 
manžela hľadá i nájomný 
vrah.

ELI ELIAS
ZDOCHNUTÉ
SRDCE
 Slovenská autorka po-
núka knihu plnú sebairó-
nie a humoru o dnešnej 
generácii rozvedených 
skoro-štyridsiatnikov začí-
najúcich odznova.

A. ČISÁRIKOVÁ,
R. SLUŠNÝ, P. VALO 
NEZOSTALO
PO NICH TICHO
 Dvanásť osobností, kto-
ré sa vďaka svojmu ta-
lentu a pracovitosti úspeš-
ne presadili a stali známe 
širokej verejnosti. Ich naj-
bližší prinášajú nové infor-
mácie z ich života, až po 
ich predčasnú smrť.

LIZ KESSLER
ZÁZRAČNÁ VÍLA FILIPY
KESSLEROVEJ
 Predstavte si, že dostanete od víly poukážky 
na tri priania. Ale ako ich využiť, keď prvé dve 
priania všetko iba zhoršia. Magický príbeh 
o priateľstve a šťastí je určený detským čita-
teľom.

Cuketová polievka ELIXÍR
Potrebujeme: 2 menšie cukety, 2 zemiaky, petržlen, mrkva, menší zeler, raj-
činy, pór, lyžičku olivového oleja (všetky suroviny sú závislé od počtu osôb)

Postup: Všetko pokrájame na drobno, dáme variť a pridáme trošku soli, olej.
Keď je zelenina na poly uvarená, mrkvu vyberieme, odložíme a ostatnú zele-
ninu na miernom ohni dovaríme. Pridáme zelené bylinky, petržlen, bazalku, 
na koniec pokrájanú uvarenú mrkvu a trošku bieleho korenia. Podávame s pe-
čivom a kyslou smotanou, alebo strúhaným syrom.

Tip: Polievka je dobrá aj rozmixovaná. Mrkvu a zelené vňate nemixovať, len
pridať do hotovej polievky. 

Cuketa á la Čína
Potrebujeme: 3 kg mladej cukety pokrájanej na 1,5 cm kocky, 25 dkg mas-
ti, 10 dkg cibule pokrájanej na kocky, 1 malá fľaša sójovej omáčky,
1 vrecko vegety (125 g), 2 väčšie konzervy rajčinového pretlaku, 1 kávová
lyžička čili, 1 alebo ½ vrecka zázvoru, 3 roztlačené strúčky cesnaku.

Postup: Všetko spolu zmiešame, trochu povaríme, aby sa masť rozpustila.
Zmes dáme do malých pohárov a sterilizujeme 15 minút. pri teplote 85° C.
Zmes je výborná na špagety alebo iný druh cestoviny.

-ev-
združenie klubu dôchodcov

Realita na spôsob thrilleru
Dvaja maskovaní páchatelia vtrhli v stredu 19. au-
gusta do bytu manželov Ľ. B. a F. B. Jeden z pá-
chateľov bol ozbrojený a pod hrozbou fyzického
násilia a zabitia majiteľom odcudzili prstene a 
šperky z rôznych kovov, mobilné telefóny, bezdrô-
tový telefón pevnej linky a notebook. Jeden pá-
chateľ prikázal majiteľke bytu, aby na druhý deň 
priniesla na určené miesto v Novej Dubnici 250 
eur. Vyhrážal sa, že ak neuposlúchne, vráti sa, 
všetko rozmláti a zabije ich. Napokon po dráme, 
ktorá trvala hodinu a pol páchatelia byt opustili. 
Poškodeným vznikla škoda približne 500 eur, na-
šťastie im nespôsobili zranenia, ktoré by vyžado-
vali lekárske ošetrenie. Vyšetrovateľ vzniesol ob-
vinenie J. R. z Novej Dubnice, pričom druhý z pá-
chateľov J. L. je celoštátne hľadaný políciou pre 
rôzne násilné a majetkové trestné činy. Za toto ko-
nanie hrozí páchateľom trest odňatia slobody vo 
výške 12 rokov.  

Cyklisti „nafúkali“
Ani kompletný mesiac august nebol potrebný na 
to, aby naše Obvodné oddelenie Policajného zbo-
ru SR riešilo hneď piatich cyklistov pod vplyvom 
alkoholu. Za takúto jazdu na bicykli vám však hrozí 

bloková pokuta až do výšky 200 eur. Celkovo na 
území mesta došlo v auguste k štyrom dopravným 
nehodám - dve sa odohrali na Ulici Slovenského 
národného povst., jedna na Trenčianskej ulici a na 
ceste medzi Kolačínom a Prílesom. 

Krádež bicykla z pivnice
V nedeľu 2. augusta krátko po polnoci zadržala
hliadka muža, ktorý sa vlámal do pivničných pries-
torov obytného domu č. 70 a odcudzil pánsky bi-
cykel. „Štátna“ polícia muža zaistila s použitím do-
nucovacích prostriedkov. Bicykel vrátila poškode-
nému a hlavného aktéra P. B. obvinila z prečinu 
krádeže, za ktorý mu hrozí trest odňatia slobody 
až do výšky dvoch rokov.

podpraporčík Jana Rajníková

Popíjanie alkoholu
mladistvými osobami
Počas prázdninových dní vykonala hliadka mest-
skej polície viacero kontrol zameraných na konzu-
máciu alkoholu mladistvými a maloletými osoba-
mi v miestnych pohostinstvách a puboch. 2. júla 
kontrola odhalila štyri maloleté osoby s alkoholom 
na tribúne amfiteátra. Alkohol kúpil 19-ročný J. J. 
z Dubnice nad Váhom a ponúkal ho na konzumá-
ciu. Za porušenie § 30 priestupkového zákona 
bola  J. J. uložená bloková pokuta a o konzumácii 
alkoholu svojich ratolestí boli vyrozumení rodičia.

„Podgurážený“ agresor
Pri večernom rodinnom konflikte 11. júla zaúrado-
val alkohol. Manžel pod jeho vplyvom rozpútal 
konflikt s manželkou. Ten neskončil iba pri slovnej 
výmene, ale zo strany manžela došlo k fyzickému 
napadnutiu manželky úderom do tváre. Tomuto
konfliktu sa snažili zabrániť ich dvaja synovia, 
avšak aj ich otec fyzicky napadol. Hliadka pred-
viedla páchateľa Š. P. na oddelenie, kde musel 
svoje konanie vysvetliť. Spis napokon mestská 
polícia odstúpila na doriešenie na obvodný úrad.

Zatúlané psy 
V jeden deň vykonala hliadka nezávisle od seba 
odchyt dvoch túlavých psov. Oba mali evidenčné 
číslo z obce Trenčianska Teplá. Napokon sa zisti-
lo, že oba psy patria jednej majiteľke, ktorá za výlet 
svojich miláčikov do Novej Dubnice zaplatila blo-
kovú pokutu. 

Nepovolená skládka 
7. 7. zrejme nebol príliš šťastný deň pre muža, kto-
rý založil „čiernu“ skládku bytového odpadu. Vylo-
žil ho ku kontajnerom mimo termínu zvozu tuhého 
komunálneho odpadu a tým sa dopustil priestupku 
proti VZN mesta. Pôvodca skládky odpad napo-
kon odstránil a mestská polícia ho doriešila podľa 
priestupkového zákona. 

Róbert Brezina, zástupca náčelníka MsP

Prispejte aj vy k verejnému poriadku v meste!
Bezplatná linka mestskej polície:

0800 500 159.

C U K E T A  -  tajná zbraň proti chronickému únavovému syndrómu. Obsahuje dôležité živiny - sodík, vápnik, fosfor, železo. Predsta-
     vuje doslova životabudič, veľmi účinný pri oslabených funkciách pečene a súvisiacich stavoch vyčerpanosti.



SEPTEMBER
4.,5. a 6. 9.    o 17,30

HARRY POTTER
A POLOVIČNÝ PRINC

Americký dobrodružný fantasy film. 
Vstupné: 2,30 € (69,29 Sk)                  
Mládeži do 7 r. nevhodný

10. a 11. 9.   o 19,30
DOMOV

Francúzsky dokumentárny film.
Vstupné: 1,50 € (45,19 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

12. a 13. 9.    o 19,30
SPOJENIE NENADVIAZANÉ

Ruský thriller. 
Vstupné: 2,- € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

17. a 18. 9.   o 19,30
BRATISLAVAFILM

Slovenský film.
Vstupné: 2,- € (60,25 Sk)

Mládeži do 15 r. neprístupný

19. a 20. 8.  o 17,30

DOBA ĽADOVÁ 3
ÚSVIT DINOSAUROV

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2,70 € (81,34 Sk)

Mládeži prístupný

24. a 25. 9.  o 19,30
VŠETKY MOJE EX

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

Mládeži do 12 r. nevhodný

26. a 27.   o 19,30
NÁVRH

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,10 € (63,26 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

19. a 20. 8.  o 17,30

DOBA ĽADOVÁ 3
ÚSVIT DINOSAUROV

Americká animovaná komédia.
Vstupné: 2,70 € (81,34 Sk)

Mládeži prístupný

26. a 27.   o 19,30
NÁVRH

Americká romantická komédia.
Vstupné: 2,10 € (63,26 Sk)
Mládeži do 12 r. nevhodný

KAMENÁRSTVO MK – M
MIROSLAV KONDEL
prevádzka Nová Dubnica

(administr. budova TEKOS-u) 
ponúka:

 - hotové panelové hrobky
  pripravené na pohreb
  v Novej Dubnici a v Kolačíne,
 - zhotovenie hrobov a urnových
  pomníkov od základu,
 - žulové pomníky, žulové
  obklady a zakrytia. 

Telefón: 44 34 236,
0905 991 398

Web: www.pomnik.sk



 Stalo sa už tradíciou, že počas 
prázdnin MFK Nová Dubnica a Mes-
to Nová Dubnica organizuje pre deti 
futbalový kemp, ktorého sa môžu zú-
častniť všetky deti mesta od šesť do 
desať rokov. Tento rok sa akcia FUT-
BAL LETO konala od 3. do 14. augus-
ta počas pracovných dní od 10. do 12. 
hodiny a okrem chlapcov sa jej zú-
častnili aj veľmi šikovné dievčatá. 

 Trénovali sme na hlavnej hracej 
ploche futbalového areálu so všetký-
mi pomôckami, ktoré sú určené pre 
výcviky mladých futbalistov (kužele,
klobúčiky, prekážky). Učili sme sa for-
mou hry -  zábavy, ale nádejní futba-
listi absolvovali aj základné futbalové 
nácviky. Činnosť pre deti sme zame-
rali najmä na pohybovú stránku, zá-
klady futbalovej techniky, ale aj spo-
mínané hry, aby každý deň bol iný a 
pútavý. Samozrejme, každý deň sme 
hrali aj futbal, čo mali všetci najrad-
šej. Po tréningu čakala každého malé-
ho futbalistu sladká odmena.
 Tešíme sa z toho, že aj počas 
prázdnin si rodičia a deti našli čas a 
využili účasť na futbalovom kempe. 
Okrem detí z nášho mesta sa akcie 

FUTBAL LETO zúčastnili aj prázd-
ninujúce deti z Ružomberka, Brna, 
Bánoviec nad Bebravou a veľmi túto 
akciu chválili. Stretávanie detí malo aj 
spoločenský význam, vznikli nové ka-
marátske vzťahy, deti sa naučili „bo-
jovať“ jeden za druhého na ihrisku i 
mimo neho. 
 Sme presvedčení, že dvojtýždňo-
vé stretávanie sa futbalovej mládeže 
v Novej Dubnici splnilo účel a spes-

trilo prázdniny nielen zúčastneným 
deťom, ale aj rodičom. Chceme po-
ďakovať všetkým, ktorí sa pravidelne 
podieľajú na realizácii nášho letného 
projektu. Sme presvedčení o tom, že
o rok sa stretneme znova.

ŠPORTU ZDAR A FUTBALU ZVLÁŠŤ! 

Milan ÚRADNÍK, inštruktor akcie
Andrea VASKÁ, MFK Nová Dubnica

dátum "A" žiaci SŽ MŽ
12.09.2009 sobota D.Vestenice - N.Dca 16,00 D.Vestenice - N.Dca 13,30 N.Dca - D.Breznica 14,00
13.09.2009 nede a N.Dca - L.Rovne 10,00 12,00
19.09.2009 sobota N.Dca - Jasenica 14,00 Šimonovany - N.Dca 10,00 12,30
20.09.2009 nede a N.Dca - Gbely 15,30 N.Dca - Moravany 13,00
27.09.2009 nede a Kanianka - N.Dca 15,30 Ilava - N.Dca 13,00 Lysá p/M - N.Dca 15,30 N.Dca - Prievidza 10,00 12,00
03.10.2009 sobota N.Dca - Košeca 14,00 Beluša - N.Dca 10,00 12,00
04.10.2009 nede a N.Dca - N.Pravno 14,30 N.Dca - Plevník 12,00
11.10.2009 nede a Hrn iarovce - N.Dca 14,30 Hrn iarovce - N.Dca 12,00 Bolešov - N.Dca 14,30 N.Dca - Tr.Stankovce 10,00 12,00
17.10.2009 sobota N.Dca - Pruské 10,30 N.Dca - Nové Mesto 14,00 16,00
18.10.2009 nede a N.Dca - Partizánske 14,00 N.Dca - Tr.Stankovce 11,30
24.10.2009 sobota Nováky - N.Dca 11,00
25.10.2009 nede a Sol any - N.Dca 14,00 Sverepec - N.Dca 14,00 D.Vestenice - N.Dca 10,00 12,00
31.10.2009 sobota V.Kosto any - N.Dca 14,00
01.11.2009 nede a V.Kosto any - N.Dca 13,30 N.Dca - Nováky 10,00 12,00
07.11.2009 sobota TTS Tren ín - N.Dca Opatov 10,00 12,00
08.11.2009 nede a N.Dca - Lehota p/V 13,30 N.Dca - Handlová 11,00

"A" muži dorast "B" muži

SŽ - starší žiaci     MŽ - mladší žiaci   súper SŽ a MŽ je totožný s protivníkom, ktorý je uvedený v stĺpci „A“ žiaci


