
 Kamerový systém sa v meste 
postupne buduje už od roku 2003. 
V súčasnosti je nainštalovaných 11 
kamier na najfrekventovanejších 
miestach. Vďaka dotácii zo štátne-
ho rozpočtu pribudnú ďalšie.
 Pozitívne skúsenosti s klesajú-
cim počtom prípadov vandalizmu a 
narúšania verejného poriadku viedli 
k tomu, že mesto na rozšírenie mo-
nitorovacieho systému vynakladalo 
aj vlastné fi nančné prostriedky. Aj 
keď počty priestupkov a trestných 
činov majú klesajúcu tendenciu, 
pouličná kriminalita sa presúva do 
častí mesta, kde sa kamery nena-

chádzajú. Preto sme žiadali o ďal-
šiu dotáciu od štátu. Na rozšíre-
nie monitorovacieho kamerového 
systému sa nám podarilo získať 
16.596,96 €.
 Nové kamery budeme inštalo-
vať práve v častiach mesta, kde sa 
vandalizmus opakuje. Mali by pri-
niesť zníženie pouličnej kriminality, 
jej vyššiu objasnenosť, skvalitnenie 
ochrany verejného poriadku a zvý-
šenie pocitu bezpečia u občanov a 
návštevníkov mesta.

Mgr. Janka Oriešková
projektová manažérka mesta

 Z mesiaca apríla do mája sa zvykneme prehupnúť takmer až silves-
trovsky veľkolepo. Posledný aprílový deň sa v našom meste už tradič-
ne spája nielen so stavaním májov, ale pripomíname si tiež moment, 
kedy Slovensko vstúpilo medzi európsku elitu. Typickým oslavám aj na-
priek rekonštrukcii Mierového námestia opäť nič nechýbalo - dychový 
orchester a mažoretky, ofi ciálny program, potešené očká detí na lampió-
novom sprievode a nadšené výkriky pri sledovaní ohňostroja. 

 Prvý novodubnický máj smeruje k oblohe tradičnou technikou - vďaka dobrovoľným 
hasičom z Kolačína. K tejto náročnej úlohe ich prišla podporiť rezkou muzikou Dychová 
hudba Lieskované. Neskôr sa spolu s primátorom Ing. Petrom Marušincom presunula na 
Mierové námestie, kde sme sa už spoľahli na moderné výdobytky techniky a máj vztýčili 
autožeriavom. Je však smutné, že kolačínsky máj vydržal iba jeden týždeň a vandali tento 
symbol nového jarného života zlikvidovali.

(pokračovanie na str. 6.)

Už onedlho v chránenej dielni pri mestskej polícii
pribudnú ďalšie monitory z ostro sledovaných lokalít mesta.

P ý d b

Po roku sa opäť zapájame do najväčšej akcie v histórii tzv. športovania pre všet-
kých - Sport For All. Všetko to začalo v Kanade v roku 1983. Odvtedy sa Challenge 
Day rozšíril na medzinárodný, zastrešuje ho organizácia TAFISA. Vo viac ako 40 
krajinách sveta súperia komunity v počte športujúcich. Pritom stačí 15 minút vyko-
návať aspoň ľahkú pohybovú aktivitu pre svoje zdravie. Minulý rok sme porazili 
mesto Revúca, tentoraz budú naším súperom Topoľčany. S nimi budeme merať 
svoje sily - koľko aktívnych účastníkov World Challenge Day sa pridá. Ako jedno z 

dvoch slovenských miest sme mali tiež dostatok odvahy prihlásiť sa do medzinárodnej časti súťaže. Tento rok nám žreb pridelil 
chorvátske mesto, ktoré ste možno niekedy navštívili ako dovolenkovú destináciu - Mali Lošinj (na ostrove Lošinj pri ostrovoch 
Pag, Rab, Krk...)

Široká ponuka športovísk bezplatne
World Challenge Day bude v Novej Dubnici prebiehať počas celej stredy - 25. mája. Dopoludnia budú žiaci merať svoje sily na At-
letickom mítingu O pohár primátora mesta. V tento deň bezplatne otvárajú svoje brány a dvere takmer všetky športoviská mesta!
Okrem ponuky minigolfu, fi tcentra, tenisových kurtov, futbalového ihriska či stolného tenisu, sme pre vás pripravili turistické pre-
chádzky, cyklotúru na cestných a horských bicykloch, zumbu alebo netradičné športové aktivity - lezeckú stenu, hokejbal či pétan-
que. Všetkým koordinátorom pohybových aktivít ďakujeme za maximálnu ochotu a ústretovosť. 

(pokračovanie na str. 12)



 V pondelok 18. apríla sa v zasadačke Kul-
túrnej besedy uskutočnilo rokovanie Mestské-
ho zastupiteľstva v Novej Dubnici. V úvode 
hlavná kontrolórka mesta informovalal o kon-
trole plnenia úloh z rokovaní MsZ.
 V druhom bode programu primátor mesta 
Ing. P. Marušinec predložil návrh Dohody o 
spolupráci medzi mestom Dubno, Moskovská 
oblasť a mestom Nová Dubnica. Uviedol, že 
tento návrh dohody vzišiel z medzinárodnej 
spolupráce spoločnosti EVPÚ, ktorá vyvíja 
svoje aktivity aj smerom na túto oblasť. 
 O podrobnejšie informácie požiadal zá-
stupcu spoločnosti EVPÚ a.s. doc. Ing. Kuch-
tu, CSc., ktorý okrem iného povedal: „V obdo-
bí súčasnej pretrvávajúcej krízy a v rámci di-
verzifi kácie obchodného a technického zame-
rania sa náš ústav orientuje na všetky oblasti 
týkajúce sa výskumu, vývoja a následnej opa-
kovanej výroby elektrotechnických a elektro-
nických výrobkov. Jednou z takýchto aktivít už 
dlhodobejšieho charakteru, trvajúcej takmer 
10 rokov, je spolupráca s Výskumným ústa-
vom spojeného jadrového výskumu Dubno. 
Za spomenuté obdobie mu spoločnosť EVPÚ 
a.s. vyvinula a dodala stovky kusov statických 
výkonových meničov v značnom fi nančnom 
objeme. Prehĺbenie ďalšej spolupráce otvára 
možnosť zapojenia sa EVPÚ a.s. do medziná-

rodných projektov veľkého rozsahu a vytvára 
predpoklad zapojenia sa do výskumu, vývoja 
a následnej výroby statických polovodičových 
meničov podstatne väčších výkonov a objemu 
výroby. Spolupráca s ústavom jadrového vý-
skumu vytvorí aj možnosť ďalšieho zvyšova-
nia si kvalifi kácie pracovníkov EVPÚ a.s. a 
jeho rozvoja ako akreditovaného pracoviska 
pre III. stupeň VŠ vzdelávania. V rámci tejto
spolupráce s Dubnom by sme mohli mať 
prístup k ďalším svetovým špičkám v oblasti
výskumu a vývoja, čo predznamenáva aj roz-
šírenie našej spolupráce v ďalších nových 
oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja. 
Zvýšenie rozsahu spolupráce, jej prehĺbenie, 
znamená zvýšenie výroby nových výrobkov a 
ich prienik na ďalšie teritóriá. Cieľom tejto spo-
lupráce je prehĺbenie výskumu a vývoja, udr-
žanie a zvýšenie zamestnanosti pracovníkov 
s vysokoškolským vzdelaním, ďalšie zvyšova-
nie ich kvalifi kácie a trvalé zvyšovanie výroby 
vyúsťujúce do udržania a zvyšovania zamest-
nanosti ako pre obyvateľov mesta a regiónu, 
tak v konečnom dôsledku aj v rámci SR. „
 Primátor ešte doplnil, že táto medzinárod-
ná Dohoda o spolupráci je zameraná hlavne 
na regionálny a hospodársky rozvoj, rozvoj 
školstva a ľudských zdrojov, kultúru, šport, 
rozvoj malých a stredných podnikov, dopra-

vu a životné prostredie, zlepšovanie výmeny 
informácií a obchodných vzťahov so zahrani-
čím, plánovanie a tvorbu stratégie v spomenu-
tých oblastiach.
 Na základe prerokovaného návrhu poslan-
ci Dohodu o spolupráci medzi mestom Dubno, 
Moskovská oblasť a mestom Nová Dubnica 
schválili.
 V súvislosti so zmenou legislatívy od 1. 
januára 2011 bol okrem iného predložený na 
schválenie Dodatok č. 2 k Zásadám hospodá-
renia s majetkom mesta Nová Dubnica. Na 
programe rokovania bol aj dodatok k Zása-
dám prevodu nehnuteľností (pozemkov) vo 
vlastníctve mesta Nová Dubnica pri pozem-
koch na Miklovkách a v záhradkárskych osa-
dách. Zo strany opozičných poslancov zazneli 
pripomienky najmä v súvislosti s odpredajom 
pozemkov, ktoré slúžia výlučne na záhradkár-
ske účely v súčasných záhradkárskych osa-
dách, kde je stanovená odkúpna cena 1 euro/
m2. Vyslovili svoj nesúhlas s tým, že pre všet-
ky záhradkárske osady je stanovená jednotná 
cena, aj keď nie sú rovnako lukratívne z po-
hľadu umiestnenia. Napriek týmto pripomien-
kam prevážilo súhlasné stanovisko a poslanci 
predložené materiály schválili bez zmien. K 
niektorým z ďalších bodov rokovania MsZ sa 
ešte vrátime.                              M. Babuková           

 Začiatkom apríla do kresla prednostky Mestského úradu v Novej Dub-
nici zasadla inžinierka Silvia Kiačiková. Dovtedy pôsobila v automobilo-
vom priemysle ako manažérka riadenia ľudských zdrojov. Prednostka je 
zamestnankyňou mesta a pracovne podlieha primátorovi, a preto za svoju 
činnosť zodpovedá priamo jemu.
 A čo má vo svojej kompetencii? Riadi a organizuje prácu mestského úra-
du, z čoho vyplýva, že zabezpečuje jeho ekonomický a správny chod. Spolu-
pracuje so všetkými orgánmi mesta, koordinuje prácu jednotlivých oddele-
ní a ich prostredníctvom zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov 
mesta, zúčastňuje sa rokovaní mestskej rady a mestského zastupiteľstva 
s hlasom poradným a v neposlednom rade vykonáva a kontroluje plnenie 
nariadení i uznesení MsZ, ako aj rozhodnutí primátora.

 Ing. S. Kiačiková vstúpila do komunálnej politiky prvýkrát, a preto sme 
sa v tejto súvislosti opýtali, čo bude pre jej prácu na novom poste najpod-
statnejšie a najdôležitejšie. Tu sú jej slová: „V spolupráci s primátorom by 
som sa chcela zamerať na zlepšenie a skvalitnenie životných podmienok 
pre občanov mesta Nová Dubnica. Preto sa v prvom rade zameriam na 
skoordinovanie a zlepšenie komunikácie zamestnancov MsÚ, ktorí tvoria 
prvý kontakt s občanmi a sú nástrojom pre usmernenie a riešenie vzniknu-

tých problémov u obyvateľov mesta a samozrejme pôsobia aj ako poradný 
orgán. Mojím cieľom je, aby občania, ktorí na úrad prídu, boli včas vybave-
ní, aby boli spokojní so službami, ktoré mestský úrad poskytuje a zároveň 
sa stretli s prívetivosťou úradníkov. 
 Ďalej považujem za veľmi dôležité zamerať sa na požiadavky občanov 
smerujúce k riešeniu nedostatočných kapacít predškolských zariadení. 
Podľa prieskumov a evidencie novonarodených občanov Novej Dubni-
ce súčasné materské školy preplnené detičkami a nie je možné vyhovieť 
všetkým žiadostiam rodičov o umiestnenie ich detí do predškolských za-
riadení. Preto by sme chceli súčasné materské školy minimálne aspoň o 
dve triedy rozšíriť a v budúcnosti prípadne vybudovať detské jasle. Ďalšou 
dôležitou oblasťou by bolo vybudovanie novej obytnej časti Dlhé Diely, 
ktorej projekt je momentálne v štádiu schvaľovania. Je to oblasť za futba-
lovým štadiónom. Tým sa nám vytvoria nové možnosti bývania nielen pre 
mladé rodiny z Novej Dubnice, ale poskytnú priestor aj pre záujemcov z 
okolitých miest. 
 V nemalej miere ma však zaujíma aj kvalitný život seniorov, ktorí chcú 
jeseň života prežiť v spokojnosti a štandarde, aký si zaslúžia, ale nemajú 
rodinu, ktorá by sa o nich postarala. V tomto duchu by sme radi terajšie 
zariadenie pre seniorov rozšírili o nové priestory. 
 A v neposlednom rade chceme pre občanov vybudovať nové pracov-
né príležitosti. V tejto súvislosti v nasledujúcom roku by sme radi rozbehli 
projekt priemyselnej zóny v okrajovej časti Novej Dubnice. V súčasnosti 
prebiehajú rokovania a prípravné práce“, dodala na záver nášho rozhovo-
ru prednostka mestského úradu Ing. S. Kiačiková.

-gaj-

 V druhý májový deň prebehli na mestskom úrade dve výberové 
konania. Odborná komisia overovala schopnosti a odborné zna-
losti a posudzovala osobnostné a morálne predpoklady uchádza-
čov o pozíciu riaditeľky Zariadenia pre seniorov Nová Dubnica.
Stala sa ňou Ing. Mgr. Margita Urbanová. 

 V rovnaký deň bol na post vedúceho oddelenia výstavby, 
územného plánovania a dopravy MsÚ Nová Dubnica vybraný 
Ing. Ján Krumpolec. 

-mk-



 Ako sme vás už informovali, v Novodubnic-
kých zvestiach sme otvorili novú rubriku pod ná-
zvom, ktorý uvádzame v titulku. V nej postup-
ne položíme rovnakú otázku všetkým pätnástim 
poslancom mestského zastupiteľstva. Dnes pri-
nášame odpovede ďalších dvoch.

Ing. PAVOL ONDREJIČKA,

poslanec MsZ, člen komisie životného
prostredia a verejného poriadku

  Úvodom, tak ako 
moji kolegovia v pre-
došlom vydaní Novo-
dubnických zvestí, do-
voľte mi úprimne po-
ďakovať všetkým ob-
čanom, ktorí mi dali 
svoj hlas v komunál-
nych voľbách koncom 
minulého roku. Zvole-
ním za poslanca mest-
ského zastupiteľstva 
som sa ocitol v no-
vom prostredí, s no-
vými výzvami a hlav-

ne s pocitom zodpovednosti voči obyvateľom 
nášho mesta.
 Na ustanovujúcom zasadnutí MsZ v decem-
bri minulého roku ma schválili za člena komisie 
na ochranu verejného záujmu a stal som sa čle-
nom komisie životného prostredia a verejného 
poriadku. To sú oblasti, ktorým by som sa chcel 
venovať aj v tomto mojom príspevku. 
 Predsedníčkou komisie životného prostre-
dia je veľmi skúsená a profesionálne vysoko 
zdatná Ing. M. Proškovcová. Už na prvom za-
sadnutí komisie po oboznámení s jej zameraním 
a cieľmi, som zistil, aká je to široká a rôznorodá 
problematika a ako zasahuje do každodenného 
života našich občanov. Činnosť komisie v spolu-
práci s oddelením životného prostredia MsÚ sa 
sústreďuje hlavne na ochranu zelene, ktorá je 
v jarných mesiacoch v centre pozornosti. Preto 
bolo treba urobiť obhliadku priamo v teréne, aby 
sa mohol kvalifi kovane posúdiť výrub drevín pri 
žiadostiach občanov a organizácií. 
 V súčasnosti komisia zvlášť veľkú pozor-
nosť venuje výsadbe zelene a okrasných dre-

vín pri rekonštrukcii centrálneho námestia. Tu je 
veľmi dôležité, aby výsadba nových drevín bola 
v súlade s navrhnutým a schváleným projektom, 
aby náhrada vyrúbanej zelene bola adekvátna a 
spĺňala všetky parametre racionálneho životné-
ho prostredia, ktoré bude pýchou nášho mesta.
 Očakávam, že mi občania svojimi podnetmi 
a názormi poskytnú dostatok informácií a že sa 
na mňa obrátia so svojimi problémami, aby som 
ich mohol následne predložiť k riešeniu, či už 
na rokovaní mestského zastupiteľstva alebo v 
komisii. Prispejú tak k tomu, aby koalícia SMER-
SD, ĽS- HZDS, SNS,  za ktorú mi dali svoj hlas 
a zvolili ma za poslanca novodubnického MsZ, 
mohla napĺňať svoj volebný program.

Bc. PAVOL PAŽITKA,

poslanec MsZ, predseda fi nančnej
a majetkovej komisie
 

 Myslím si, že ubehlo 
málo času na to, aby 
som mohol povedať,
či sa moje predsa-
vzatia v dostatočnej 
miere napĺňajú alebo 
nie. Všetky svoje plá-
ny a predstavy chcem 
postupne realizovať v 
priebehu volebného 
obdobia.
 Nechcel by som ich 
nejako zvlášť pred-

stavovať, pretože, keď ich zverejním, dostanú 
sa do polohy sľubov. A všetci dobre vieme, že 
sľubov bolo povedaných veľa. Nechcem obča-
nom rozprávať, že by som chcel to, alebo ono. 
Chcem, aby sami videli a nakoniec aj posúdili, 
či práca vedenia mesta, poslancov, mestských 
organizácií a iných, bola zmysluplná a slúžila 
k jednému cieľu - zlepšeniu života občanov v 
našom meste. Znamená to konkrétne výsledky 
práce, ktorými chcem presvedčiť občanov, že v 
komunálnych voľbách vybrali správnych ľudí.
 Práca predsedu fi nančnej a majetkovej ko-
misie je dôležitá a náročná. 
 Z tohto postu môžem ovplyvňovať tok fi -
nančných prostriedkov do jednotlivých oblastí. 

Tento tok fi nančných prostriedkov musí byť cit-
livo prerozdeľovaný, aby boli čo najlepšie za-
bezpečené potreby obyvateľov mesta. Keď má 
občan vytvorené podmienky na svoju realizáciu, 
vtedy zavládne spokojnosť na jednej aj na druhej 
strane. Roky pracujem v oblasti športu a mláde-
že, no napriek tomu netreba mať obavy, že by 
sa fi nančné prostriedky nedostávali na možno 
ešte viac potrebné oblasti ako zdravotníctvo, 
sociálne veci, kultúra a ďalšie. O to sa budem 
pri výkone svojej funkcie predsedu fi nančnej a 
majetkovej komisie vždy snažiť. 
 Ako som už spomenul, a tí čo ma poznajú 
vedia, že sa roky angažujem v športovej oblasti. 
Ešte pred nedávnom som trénoval starších žia-
kov. Po zvolení za poslanca ma menovali do vi-
acerých komisií a rád, ktoré mi zaberajú nemálo 
času a aj preto som trénovanie na určitú dobu 
prenechal kolegom trénerom. Pri futbale som 
však zostal ako funkcionár MFK Nová Dubnica. 
Srdce ma ťahá k športu a preto z postu poslan-
ca sa budem snažiť o podporu športových klu-
bov a športových aktivít v meste Nová Dubnica. 
Taktiež je v meste nutné vytvoriť, respektíve 
zlepšiť podmienky pre mládež. V tejto oblasti 
sa urobilo málo a je nutné naštartovať nejaké 
projekty, aby sa tento stav zmenil. Je mi úplne 
jasné, že vôbec nebude jednoduché uspokojiť 
mladých, ale náročných obyvateľov. Na začiatok 
môžem spomenúť aspoň to, že na podnet mojej 
dcéry by mala byť na novo zrekonštruovanom 
námestí wifi  zóna na bezdrôtové pripojenie do 
internetu. Možno to mladých internetu chtivých 
poteší. Vedenie mesta je k tejto myšlienke na-
klonené a pevne verím, že sa tak stane. Taktiež 
si myslím, že máme rezervy v oblasti čistoty a 
údržby mesta, údržby verejných komunikácií 
a chodníkov. Po zmene vedenia mesta ako aj 
poslancov budú mať mestské organizácie, ktoré 
boli na tieto činnosti zriadené, lepšie možnosti 
realizovať sa v tejto oblasti. Treba zlepšiť čin-
nosť Mestskej polície v Novej Dubnici. Máme 
nového náčelníka a preto verím, že sa to odzr-
kadlí aj na práci mestských policajtov..
 Na záver chcem poďakovať všetkým, ktorí 
mi dali svoj hlas a tým, ktorí mi umožnili podieľať 
sa na správe vecí verejných.. Mojou snahou 
bude, aby som ich dôveru nesklamal.

-MB-

SVETOVÝ DEŇ ZDRAVIA 

 To najcennejšie, čo môže každý z nás mať, sme si pripomínali 7. apríla 
Svetovým dňom zdravia. Na prevenciu vzniku srdcovo-cievnych ochorení 
sme sa zamerali aj v ZŠ Janka Kráľa. Pripravili sme akciu, pri ktorej traja 
žiaci deviateho ročníka vyzbrojení bielymi plášťami a tlakomermi merali 
vo všetkých triedach krvný tlak a pulz. Na hodinách biológie sme zdôraz-
ňovali potrebu dostatočnej telesnej aktivity, potravy zahrňujúcej zeleninu 
a ovocie a rovnako zdravý pitný režim. Pripravili sme aj nástenku, ktorá 
upozorňovala na ničiteľov zdravia - alkohol, drogy a cigarety. Vyhlásili sme 
súťaž v obliekaní sa do farieb, tentokrát sme zvolili bielo-červenú kom-
bináciu. Na prvom stupni vyhrala 1. B a na druhom 5. B. Svedomito sa 
zapojili aj učitelia - prvú priečku získala Mgr. Vladimíra Krajčiová a za ňou 
sa umiestnil riaditeľ školy Mgr. Ivan Neuročný. 
 Pri tejto príležitosti 18. apríla sa konala beseda pre žiakov 7. ročníka s 
nevidiacou pani Soňou Zeliskovou o živote ľudí so stratou zraku. Aké po-
môcky používajú a čo všetko dokážu, aj keď im chýba jeden zo základných 
zmyslov?! Naučila ich, ako sa majú k ľuďom s týmto postihnutím správať, 
ako im ukázať jednotlivé veci, uložiť jedlo na tanier či previesť správne cez 
cestu. Žiakom sa beseda veľmi páčila, spoznali mnoho pomôcok a získali 
nové poznatky. 

SVETOVÝ DEŇ ZEME 

 Zem je zatiaľ jediná obývateľná planéta, ktorú poznáme. Bohužiaľ, 
práve nedávne udalosti vo svete nás upozorňujú na to, že sa niečo deje, 
že niečo nie je v poriadku. Preto apelujeme aj na našich žiakov, aby si 
uvedomili oni i široké okolie, že je načase niečo pre Zem urobiť. Priatelia 
Zeme urobili pre všetky ročníky druhého stupňa besedu o separácii odpa-
du, na čo sme nadviazali i my a 28. apríla prebehla u nás akcia k Sveto-
vému dňu Zeme. Všetky triedy súťažili v triedení odpadu, teda hádali, aká 
farba symbolizuje ktorý druh odpadu, a následne aj niektoré vzorky mu-
seli sami roztriediť. Nechýbala ani nástenka o krásach našej domovskej 
planéty a na hodinách anglického jazyka prebehlo čítanie článkov o Zemi 
i výroba projektov. 
 Opäť sme zvolili aj farebné vyjadrenie podpory a obliekli sme sa do 
farby zelenej. Žiaci zasa nezaváhali a na prvom stupni zvíťazila 2. A a 
na druhom opäť 5. B. Spomedzi pedagógov boli najsvedomitejšie pani 
učiteľky Mgr. Marcela Gogolová a Mgr. Miroslava Sýkorová. Všetky akcie 
sa diali pod vedením pani učiteľky Mgr. Galovičovej. Veríme, že všetky 
činnosti v našej škole pozdvihnú povedomie našich žiakov, ale aj ich okolia 
a život i svet okolo nás budú ešte krajšie.

Mgr. Mária Galovičová



 Tretí ročník spoločného snaženia sa o obnovu krásy prírody v okolí nášho mesta  je za 
nami. To aj napriek tomu, že ľudia, ktorí stoja za organizáciou tejto dobročinnosti sa akosi 
naraz ocitli v časovej tiesni. Život prináša rôzne prekážky, pre ktoré akoby sa nemohli diať 
zázraky.
 Z  niektorých úst aj vyšlo „a čo keby sme si tento rok dali pauzu?“ Sneh sa  roztopil 
a ukázalo sa, že je stále čo zbierať. Naviac, niektorí  si už zvykli a začali sa pýtať či už 
bol zber odpadu, alebo či sa ešte môžu  pridať. A tak sa opäť v sobotu 26. marca stretli 
ľudia, ktorých spája láska k prírode a dali sa do práce. Vybrali si úsek od záhradiek pod 
cintorínom smerom k Trenčianskym Tepliciam. Napriek nepriaznivej predpovedi počasia 
sa dážď počas čistenia neukázal a práca išla od ruky. Výsledkom toho je skutočnosť, že 
v tohtoročnom treťom ročníku výsledky znova preukázali vzrastajúcu tendenciu. Ku koncu 
dňa ostalo v oblasti čistenia 99 vriec a množstvo odpadu, ktorý sa do vriec nevošiel. Veľmi 
zaujímavou skutočnosťou je fakt, že táto dobročinnosť zaujala niektorých občanov Dubnice 
nad Váhom. Jedným z nich je aj mladý muž menom Ján Zigo, ktorému sme položili zopár 
otázok.

Ako ste sa o našej dobročinnej práci dozvedeli? 
Dozvedel som sa o vás od mojej dobrej kamarátky Mišky Antalovej.

Aké dôvody vás primäli sa k nám pridať?
Prečítal som si plagát, ktorý mi poslala a zistil som, že ide o dobrú vec (takéto čosi by mož-
no potrebovalo každé mesto), tak si vravím prečo nie.

Bola to pre vás dobrá skúsenosť?
Samozrejme. Videl som koľko ľudia dokážu  svojou ľahostajnosťou narobiť neporiadku a 
videl som ako sa skupinka ľudí môže pričiniť k tomu, aby bola príroda krajšia a čistejšia. 
Keď sa povie „upratovať smeti“, každý si predstaví ťažkú prácu. Ja si však myslím, že 
až také hrozné to nebolo, ba nebolo to vôbec hrozné, nepríde vám to tak. Je to príjemná 
skúsenosť.

 Tak sa to opäť podarilo. Ďakujeme každému, kto prišiel priložiť ruku k dielu. Je naším 
želaním, aby nás z roka na rok bolo viac a nečistôt čoraz menej. V budúcom roku opäť 
dovidenia, alebo do čistenia, priatelia.

Michal Štefan

 Na Veľký piatok 28. apríla v popoludňajších 
hodinách privolal obyvateľ Ulice slobody hasič-
skú hliadku, ktorá niekoľko hodín bojovala so ší-
riacim sa ohňom v borovicovom lese vo vrchnej 
časti Ulice slobody. Požiar vznikol v miestach, 
kde boli dlhodobo skladované odrezky dreva 
z údržby borovicového lesa. Napriek tomu, že 
mesto Nová Dubnica na podnet obyvateľov Ko-
lačína niekoľkokrát písomne vyzvalo užívateľa 
týchto pozemkov, spoločnosť LESY SR š.p., o 
vyčistenie týchto priestranstiev, k náprave ne-
došlo. 
 Mesto opakovanie žiadalo o dozor aj Ob-
vodný lesný úrad Považská Bystrica, ktorý vy-
konáva štátnu správu podľa zákona o lesoch 
(pozemky, na ktorých horelo, sú už mimo zasta-

vaného územia obce v tzv. extraviláne, a keďže 
ide o lesné pozemky, na ich správu nedohlia-
da mesto, ale spomínaný obvodný lesný úrad). 
Napriek opakovaným urgenciám zo strany mes-
ta k náprave nedošlo a presušené borovicové 
odrezky spôsobili rýchle šírenie požiaru. Na ne-
činnosť lesného úradu a užívateľa pozemku 
sme upozornili aj vyšetrovateľa Okresného ria-
diteľstva hasičského a záchranného zboru v
Trenčíne. Mesto bude zároveň riešiť zanedba-
nie poriadku a čistoty na tomto pozemku v 
správnom konaní s užívateľom pozemku - spo-
ločnosťou LESY SR, š.p.
 Ako nám písomne potvrdil J. Kopačka, išlo 
už o tretí požiar v priebehu mesiaca, pri ktorom 
zasahovali nielen hasiči z Dubnice nad Váhom, 

Trenčína, ale aj z Dobrovoľného hasičského 
zboru Kolačín. Pri ostatnom požiari bola zasiah-
nutá plocha 500 m x 100 m a na jeho uhasenie 
sa minulo 130 000 litrov vody, nehovoriac o ško-
dách na lesných porastoch. Aj preto je potrebné 
opäť pripomenúť potrebu opatrnej manipulácie s 
otvoreným ohňom a zákazu vypaľovania trávna-
tých porastov, ktorého sme neustále svedkami. 
Opatrnosti totiž nikdy nie je dosť a prevencia je 
vždy lepšia a lacnejšia ako hasenie vzniknutého 
požiaru. Preto ďakujeme občanom, ktorí na po-
žiar včas upozornili a všetkým profesionálnym 
i dobrovoľným hasičom, ktorí prispeli k jeho 
uhaseniu.

-sk-, -kb-

 Ďakujeme aktívnym mamičkám s deťmi, ktoré si v pondelok 
18. apríla zorganizovali brigádu na detskom ihrisku na Ulici Bože-
ny Němcovej. Prispeli tým k čistote mesta, motivovali najmenších 
k udržiavaniu poriadku a podľa ich vlastných slov to bola celkom 

zábava...

 Mesto Nová Dubni-
ca zabezpečilo ruka-
vice, vrecia a odvoz 
odpadu.

Foto:
Martina Vavrincová

 Pri príležitosti Dňa Zeme sa spo-
jili žiaci 1.A a 6.A Spojenej školy sv. 
Jána Bosca a vyčistili detské ihriská 
v našom meste. Zapojili sme sa tak 
do celoslovenskej akcie Vyčistime 
si Slovensko pod záštitou ministra 
životného prostredia. Veríme, že aj 
táto aktivita privedie deti k zodpoved-
nému konaniu v prospech prírody. 
Sme presvedčení, že aj ostatným nie 
je ľahostajné prostredie, v ktorom ži-
jeme a pridajú sa k nám.  http://www.
denzeme.sk.
   „Svet je krásny

a stojí za to bojovať zaň“ 
Ernest Hemingway

Mgr. Jana Kláneková
a Mgr. Monika Chlebanová

Zľava:
Andrea Galková a Jana Hanáková

Vyzbierané odpadky putovali
po vyseparovaní do kontajnerov.



Dnes nadviažem na príspevok 
v predchádzajúcom čísle, v kto-
rom boli načrtnuté základné 
odpovede na otázky týkajúce 
sa bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov, majetku doň 
patriaceho a vyporiadania po 
jeho zániku.
Na rozdiel od bezpodielového 
spoluvlastníctva, ktoré môže 
existovať výlučne medzi man-
želmi, podielové spoluvlastníc-
tvo môže vzniknúť medzi ktorý-
mikoľvek osobami, a to najme-

nej dvoma. Spoluvlastnícky podiel k veci vyjadruje pomer, 
akým sa každý zo spoluvlastníkov podieľa na právach a 
povinnostiach vyplývajúcich zo spoluvlastníctva k spoloč-
nej veci.
Spoluvlastníctvo viacerých osôb k jednej veci môže 
vzniknúť najmä dohodou týchto osôb, ktoré si vec spo-
ločne kúpia do svojho podielového spoluvlastníctva (na-
príklad nadobudnutie spoločného bytu osobami, ktoré ešte
neuzavreli manželstvo), dedením (keď viacero oprávne-
ných dedičov sa nedohodne, komu z nich pripadne vec 
patriaca do pozostalosti), ale napríklad i medzi manželmi, 
keď títo vec nadobudnú darom od tretej osoby, prípadne aj 
zo zákona, keď všetci vlastníci bytov v bytovom dome sú 
zároveň aj podielovými spoluvlastníkmi spoločných častí
a spoločných zariadení bytového domu, každý v podiele 
pripadajúcom na jeho byt.
Ak spoluvlastník chce previesť svoj spoluvlastnícky po-
diel, musí si byť vedomý predkupného práva ostatných 
spoluvlastníkov. To znamená, že najskôr musí ponúknuť 
svoj podiel ostatným spoluvlastníkom a až v prípade, ak 
títo o jeho nadobudnutie neprejavia záujem, môže so svo-
jím podielom voľne nakladať. Spoluvlastník nie je povinný 
rešpektovať predkupné právo v prípade, ak prevádza svoj 
podiel na osobu sebe blízku (príbuzného v priamom rade, 
súrodenca a manžela, prípadne inú osobu v pomere ro-
dinnom alebo obdobnom, ktorá by ujmu, ktorú utrpela jed-
na z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.).
Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o hospodárení so spoloč-
nou vecou alebo o jej zmene a k rozhodnutiu nedospejú 
ani väčšinou počítanou podľa veľkosti ich podielov, prí-
padne počet hlasov bude rovnaký, ktorýkoľvek zo spolu-
vlastníkov môže podať návrh na súd, aby tento rozhodol,
akým spôsobom sa bude s vecou hospodáriť alebo v 
akom rozsahu sa vykonajú jej zmeny. Ide najmä o prípa-
dy, kedy je medzi spoluvlastníkmi sporné, či spoločná vec 
bude predmetom nájmu, prípadne či jeden zo spoluvlast-
níkov bude využívať vec na svoje podnikateľské aktivity 
alebo vec si vyžaduje rozsiahlejšiu rekonštrukciu. 
Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť o zrušení spoluvlastníc-
tva a o vzájomnom vyporiadaní.  Ak medzi nimi nedôjde 
k dohode, zruší spoluvlastníctvo a vykoná vyporiadanie 
na návrh niektorého spoluvlastníka súd. Prihliadne pritom 
na veľkosť podielov a na účelné využitie veci. Ak nie je 
rozdelenie veci dobre možné, prikáže súd vec za prime-
ranú náhradu jednému alebo viacerým spoluvlastníkom, 
pričom prihliadne najmä na účelné využitie veci a na ná-
silné správanie podielového spoluvlastníka voči ostatným 
spoluvlastníkom. Pri určení výšky primeranej náhrady je 
pre súd vždy rozhodujúci znalecký posudok, vypracovaný 
súdom ustanoveným znalcom.

Mgr. Adriana Sojková - advokátka,
www.advokatdca.sk

Otázky do rubriky môžete posielať
na kultura@novadubnica.sk 

alebo priniesť osobne do podateľňe MsÚ.

 Vedeli ste o tom, že rok 2011 bol Organizáciou spojených národov vyhlásený za 
Medzinárodný rok lesov? Ja som sa o tom dozvedela až po tom, čo sme sa so sku-
pinou turistov z Kolačína a deťmi z dubnickej územnej rady Fénixu rozhodli v  spolu-
práci s Ing. Vankom nášmu lesu pomôcť. V piatok 1. apríla sme sa napriek nie veľmi 
lichotivej predpovedi počasia vybrali do lesov nad Kolačínom. V časti Drieňová sme 
mali vysadiť 300 sadeníc červeného smreka. Po zdolaní náročnejšieho terénu a dvoch 
hodinách usilovnej práce sa nám to aj podarilo. Odmenou bol úžasný výhľad do okolia, 
ktorý sa nenaskytne len tak niekomu, nález parožia, veľa užitočných rád, ktoré sa od 
Ing. Juraja Vanka dozvedeli deti i dospelí o našich lesoch a živote v ňom a samozrejme 
dobrý pocit z toho, že sme urobili niečo užitočné pre seba i naše životné prostredie. 
 V apríli oslavujeme aj Deň Zeme a pri tejto príležitosti venujeme ochrane životného 
prostredia viac pozornosti. Preto sme sa rozhodli zorganizovať  Akciu Z(a) krajší Kola-
čín.  Našou snahou bolo vyčistiť okolie potoka . Členovia KST sa vybrali k jeho prame-
ňu a ostatní obyvatelia obce ho zbavovali nečistôt a nánosov v tej časti, kde žijú. Mladí 
turisti čistili jazierko a nestačili sa čudovať, čo všetko sú ľudia schopní hodiť radšej do 
vody a zaniesť do lesa napriek tomu, že  majú možnosť akýkoľvek odpad bezplatne do-
niesť na zberný dvor v Novej Dubnici. Každého rozumne zmýšľajúceho človeka musí 
zamrzieť nelegálna čierna skládka a logika ľudí, ktorí idú do prírody za oddychom a 
relaxom, do hory vynesú ťažkú dvojlitrovú fľašu s nápojom, ale je im zaťažko niekoľko-
gramovú plastovú fľašu priniesť späť domov a vhodiť ju do triedeného odpadu. Hoci 
nemožno našu akciu označiť prívlastkom masová, pretože  bola len drobnou kvapkou 
v mori, myslím si, že  splnila svoj účel. V Kolačíne sa riadime heslom: “Radšej málo 
ako nič!“ Nezabudnite však, že naša planéta nás potrebuje nielen počas jedného dňa 
či mesiaca. Preto  je úplne jedno, kedy sa jej rozhodnete pomôcť práve  vy! 

Soňa Kačíková

 Na ihrisku v Kolačíne na Ulici Slobody odstránime v tomto roku niekoľko prvkov z 
dôvodu ich rozsiahleho poškodenia. Na stave ihriska sa samozrejme podpísal aj jeho 
vek a kvalita materiálu, ale veľa pridal aj vandalizmus, pretože rovnaké ihrisko osade-
né pri „čínskom múre“ na Trenčianskej ulici stále slúži deťom bez výrazných opráv a 
zásahov. Ihrisko v Kolačíne je neustále znečistené, sú na ňom polámané vysadené 
ozdobné stromčeky (a to už je druhá výsadba drevín, prvá bola takisto zničená) a 
polámané preliezky.
 Vyzývame preto obyvateľov Kolačína k zvýšeniu záujmu o vzhľad a čistotu okolia 
svojho bydliska, k väčšej aktivite pri zistení poškodzovania ihriska, zelene, či pri iných 
priestupkoch - bezodkladne kontaktujte hliadku mestskej polície na bezplatnej non-
stop linke 0800 500 158. Poškodenia zelene, lavičiek či ihriska ohláste pracovníčkam 
oddelenia životného prostredia - kontakt: 042/4433484 kl. 161, 0918323276, mailom: 
basna@novadubnica.sk, aby zabezpečili opravu či vyčistenie priestorov. 
 Len spoločným úsilím sa pričiníme o čistotu a dobrý stav verejných priestranstiev, 
parkov a ihrísk. Ľahostajnosťou k prejavom vandalizmu spôsobujeme úbytok lavičiek, 
vysadenej zelene a prvkov na ihriskách.

Mgr. Katarína Bašná, vedúca odd. životného prostredia MsÚ



 Už tretí ročník tohto obľúbeného podujatia zorganizovalo 
Centrum voľného času - Detské centrum Dubáčik v sobotu 7. 
mája. Pomôcť prekonať novodubnický rekord v počte kočíkov 
v amfi teátri prišlo mnoho mladých rodín. V prvom ročníku sa do 
akcie zapojilo 55 kočíkov, o rok neskôr 77 a tentokrát sa zúčastni-
lo 67 kočíkov. Spolu sme vytvorili obrovského 73 metrov dlhého 
kočíkového hada. Všetky zaregistrované kočíky mali možnosť 
vyhrať rôzne ceny v tombole. 
 Pre detičky bola pripravená súťaž v štvornožkovaní a plaze-
ní. V štvornožkovaní v kategórií do 1 roka zvíťazila Kristínka Ku-
bová, v kategórií od 1 - 2 rokov vyhral Matúško Popelka, v kate-
górií od 2 - 3 rokov bola najrýchlejšia Anička Kapustová a súťaž 
v plazení vyhrala Alexandra Jordánová.
 Zašportovať si mohli aj mamičky, pre ktoré bola pripravená 
súťaž s piatimi úlohami, ktoré museli čo najrýchlejšie splniť. 
Krásnu tortu a džúsiky si domov odniesla G. Kubová. Pre otec-
kov bola pripravená zábavná súťaž v jedení šišiek. Ako prvému 
sa podarilo zjesť 12 šišiek p. Porubanovi , ktorý získal poukážku 
na pizzu a džúsiky. Všetkým víťazom srdečne BLAHOŽELÁME!
 Aj keď sa nám rekord nepodarilo prekonať, tak sme sa teši-
li z krásneho počasia, usmiatych tváričiek a spokojnosti všet-
kých, ktorí akciu prišli podporiť. Veľmi pekne ďakujeme mestu 
Nová Dubnica, Janke Marušincovej, manželke primátora mesta 
Nová Dubnica, ktorá nám s akciou pomáhala, mamičke Janke 
Rekemovej, Lenke Ibolyovej, Katke Gažíkovej, cukrárni Valenti-
no, cukrárni J. Ihriský, Amfi k pubu a Pizzerii Vega za ceny, ktoré 
darovali do tomboly a za ozvučenie ZUŠ v Novej Dubnici. 

Centrum voľného času

(dokončenie zo str. 1)
 Najväčším centrom večerného života sa v posledný aprílový deň stala plocha 
pred kinom Panorex. Tu sme sa združili na ofi ciálny program Osláv 7. výročia vstu-
pu Slovenskej republiky do Európskej únie.
 Dychový orchester hymnami odštartoval ofi ciálnu časť podujatia, v ktorej prí-
hovorom pokračoval primátor Ing. P. Marušinec. Pri sledovaní umenia mažoretiek 
tých najrôznejších vekových kategórií a za tónov orchestra sa postupne stmievalo 
a tí najmenší začali rozsvecovať lampióny. Dirigent orchestra dal pokyn na presun 
a dlhý had lampiónového sprievodu sa pohol smerom na Ulicu Petra Jilemnického 
k letnému amfi teátru. Vďaka tradícii sprievodu, ktorá u nás nevymizla, má akcia 
výborné meno široko - ďaleko, a tak s lampiónmi do Novej Dubnice zavítali aj oby-
vatelia neďalekých miest a dokonca jedna dáma z Bruselu, ktorá tu bola hosťom 
súkromnej oslavy: „Keď mi oznámili, že si mám priniesť aj lampión, myslela som 
si, že je to žart alebo že akcia bude určená len pre pár oslavujúcich. Teraz stojím 
v nemom úžase a som veľmi rada, že moji hostitelia oslavu naplánovali práve na 
tento deň! Netušila som, že táto krásna tradícia sa u vás udržiava a teší sa takej 
masovej obľube!“ 
 Vrcholom programu sa samozrejme stal mo-
numentálny ohňostroj, ktorý majstrovsky zabez-
pečila Privatex-PYRO, spol. s.r.o., a ktorý okrem 
Mesta Nová Dubnica sponzorsky zafi nancovala 
ZVS Holding, a.s. Ďakujeme veľmi pekne! 

-mk-



 Slnkom vysmiaty Veľkonočný pondelok sa už blížil k polud-
niu, šibači a oblievači sa s výslužkou pomaly vracali do svojich 
obydlí a zdalo sa, že to, čo k tomuto dňu patrí, sa úspešne napl-
nilo. Vtom sa však na ulici od Trenčianskej Teplej objavil  konský 
povoz plný veselých mládencov v prekrásnych krojoch. Družná 
vrava, ostužkované korbáče, vedrá s vodou a dupot koníkov za-
ujali okoloidúcich. Aj mnohé Novodubničanky sa pozastavili, za-
hľadeli na chasníkov a tí nelenili. Vyskočili z voza na chodník a už 
bolo počuť výskanie, špliechanie vody a svišťanie korbáčov.
               

Ktože to takto znenazdajky spestril a oživil ulice nášho mesta?
 Bolo treba trošku vyspovedať roduverných „Teplanov“ a vy-
smiaty Dominik Gallo, jeden z účastníkov tejto spanilej jazdy, za-
spomínal: „Veľkonočné tradície sa dlho pestovali aj v uliciach na-
šej obce, ale staršia generácia sa oženila a dobré zvyky pomaly 
zapadali prachom. Preto sme sa rozhodli už vlani prevziať žezlo
do svojich rúk my mladší. Mládenci uplietli korbáče, dievčatá na-
maľovali kraslice, zjednali sme biele koníky a voz, vytiahli rodin-
né poklady - naše kroje a už neostávalo nič iné, len dôstojne vy-
oblievať naše kamarátky“.

A ako sa zrodil nápad rozšíriť teritórium obnovenej tradície
aj na územie Novej Dubnice?
 A znovu Dominik: „Tento rok sme sa stretli hneď po rannej 
svätej omši pri fare, vystrojili sme kone, voz a vyrazili do ulíc. 
Keďže sme všetky naše dievčatá obliali skôr, ako sme predpo-
kladali, rozhodli sme sa ísť aj do Novej Dubnice, kde majú viacerí 
z našich chalanov kamarátky a spolužiačky. Úspech bol celkom 
nečakaný, starší si zaspomínali na mladosť, mladší sa zoznámili 
s krásou tradícií a všetci mohli spoznať náš krásny kroj. Veľkú 
radosť nám urobilo úprimné a štedré prijatie u dievčat i veselá 
nálada v uliciach. No a keď sme sa večer videli aj v televíznom 
spravodajstve, mohli sme byť právom hrdí na naše tradície a rod-
nú obec“.
 Nuž, ďakujeme vám, mládenci od susedov a o rok vás čakáme 
opäť! 

JUDr. Miroslav Holba

Nesiem Ti ruže mamička moja,
lebo dnes veľký sviatok máš.

Keď sa nám oči potichu spoja,
želanie bez slov rozoznáš..

 Už slová básnika predznamenali, že opäť po roku máme 
krásny rozkvitnutý máj, ktorý je nielen mesiacom lásky, ale je 
to aj čas, kedy si pripomíname niekoľko významných sviatkov. 
Okrem iného aj to, aké je úžasné slovo „mama“, ktorým ku Dňu 
matiek vyjadrujeme svoju vďaku, úctu a obdiv. 

 Pri príležitosti sviatku našich drahých mám sa v piatok 7. má-
ja už tradične uskutočnilo milé posedenie v novodubnickom 
Dome seniorov, kde sa v slávnostne pripravených priestoroch 
jedálne zišli takmer všetci jeho obyvatelia. Prítomných, osobitne 
vzácnych hostí, privítala v zastúpení ekonómka zariadenia Lud-
mila Kukučová.
 Za vedenie mesta zástupcu primátora Ing. Mariána Mederu, 
vedúcu odboru sociálnych vecí a opatrovateľskej služby MsÚ 
Mgr. Zuzanu Vankovú, členky Sociálno - zdravotno - bytovej ko-
misie MsZ v Novej Dubnici Ing. Mgr. Margitu Urbanovú a Martu 
Babukovú. Úvodného slova sa ujal zástupca primátora Ing. M. 
Medera, ktorý pozdravil všetky mamy, staré mamy a babičky. Pri-
pomenul, že žena - matka bola po stáročia symbolom života, no 
zároveň predstavovala vzor neprekonateľnej a nenapodobiteľnej 
obetavosti. “Ťažko je vyjadriť silu matky, jej schopnosť prijať 
a brániť nový život, priviesť ho na tento svet , prebdieť mnohé 
noci, sledovať a starať sa o vývoj a rast dieťaťa, brániť ho pred 
nástrahami, prežívať s ním jeho radosti a starosti. Puto medzi 
matkou a dieťaťom nepotrebuje vzletné ani lyrické prívlastky. Pre 
dieťa je istotou, pre mamu radosťou, starosťou i bolesťou, ktorá 
ju obohacuje. Potom prejdú roky a puto trvá. A práve Deň matiek 
je oslavou tohto puta. Je oslavou ľudského života, je oslavou 
prekrásnych rozprávok z úst našich babičiek, ale aj prebdených 
a ustarostených nocí plných strachu o svoje deti. „
 Na záver svojho vystúpenia Ing. M. Medera poďakoval všet-
kým mamám, babičkám, prababičkám za lásku, starostlivosť, 
obetavosť a trpezlivosť, zaželal im pevné zdravie, veľa spokoj-
nosti, porozumenia, aby naďalej rozdávali úsmev a tešili sa zo 
svojich najbližších.
 Úsmev na tvári všetkých prítomných zažiaril najmä pri milom 
vystúpení detí z Materskej školy Jilemnického, alokované praco-
visko Komenského sady, ktoré pod vedením učiteliek J. Pružin-
covej a M. Homolovej pripravili pásmo uvité zo scénok, tančekov, 
básničiek a pesničiek. Na záver všetkým mamičkám, babičkám a 
prababičkám odovzdali malí škôlkari vlastnoručne vyrobené sr-
diečko s veršíkom. Za tento krásny program im patrí vďaka.
 Zástupca primátora Ing M. Medera potom osobne zablahože-
lal každej z prítomných mám, odovzdal im kvet a malú sladkosť. 
Ďalej sa už o pohodu postarali samotní obyvatelia Domu senio-
rov, ktorí si po malom občerstvení zanôtili a podaktorí preukázali 
aj recitačné schopnosti.

Marta Babuková

Foto: Tomáš Somr



 Cenu sv. Cyrila a Metoda odovzdal 6. apríla biskup Žilinskej diecézy 
Mons. Tomáš Galis dvom pedagógom Spojenej školy sv. Jána Bosca. 
Prvému riaditeľovi cirkevnej základnej školy Ing. Mgr. Karolovi Valábko-
vi, ktorý aj vo vtedajších veľmi neprajných podmienkach prijal s ocho-
tou a obetavosťou zverenú zodpovednú funkciu a Mgr. Janke Hortovej, 
nadmieru zodpovednej a obetavej zástupkyni riaditeľa gymnázia a re-
žisérke nespočetných vianočných a veľkonočných hudobno-slovných, 
muzikálových celovečerných vystúpení vysokej umeleckej a aj výpoved-
nej hodnoty.
 Podľa slov pána Valábka je toto ocenenie zároveň aj veľkým uzna-
ním práce tých, ktorí sa zaslúžili o založenie cirkevnej školy sv. Jána 
Bosca v Novej Dubnici, predovšetkým Ing. arch. Edite Záhorovej, vte-
dajšiemu kaplánovi a projektantovi celého saleziánskeho komplexu, 
vrátane chrámu Petrovi Šinčíkovi a v neposlednom rade terajšiemu pod-
predsedovi NR SR Ing. Milanovi Hortovi, ale tiež tým, ktorí sa v ťažkých 
podmienkach pričinili svojou zodpovednou prácou o rozvoj a napredova-
nie školy - všetkým pedagogickým a nepedagogickým pracovníkom.
 Mgr. Janka Hortová vyjadrila svoje pocity: Prevzatie takéhoto oce-
nenia bol príjemný pocit, ale vzápätí som si spomenula na ľudí, ktorí by 
na pódiu v tej chvíli mali stáť so mnou - moja rodina, kolegovia, ktorí mi v 
mojich pedagogických začiatkoch nezištne a neoceniteľne pomáhali, ale 
aj moji zverenci, ktorí človeku za katedrou neodpustia nič. A to posúva, 
motivuje a inšpiruje k väčšej zanietenosti pre učiteľské dielo. Ak to všet-
ko má aj takúto koncovku, vari moja námaha nebola márna.

PhDr. Irena Štofaníková

Z BLOKU MESTSKEJ POLÍCIE
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Agresor pod vplyvom
Osobné problémy si CH. L. z Novej Dubnice ventiloval alkoholom 8. apríla vo večer-
ných hodinách v pohostinstve na Mierovom námestí. Neskôr vyšiel pred pohostinstvo, 
urážal okoloidúcich a snažil sa vyprovokovať bitku. V tom mu už zabránila privolaná 
policajná hliadka. Ani bloková pokuta nebola dostatočným varovaním a CH. L. zamest-
nal mestskú políciu aj o týždeň neskôr. Svojej družke sa vyhrážal smrťou so sekerou v 
ruke. Privolané hliadky OO PZ Dubnica nad Váhom a našej mestskej polície páchateľa 
odzbrojili. Keďže toto konanie malo viaceré znaky trestného činu, riešenie udalosti 
prevzalo OO PZ Dubnica nad Váhom. 

Mladiství „degustátori“
Štyri hlučné osoby spozorovala hliadka mestskej polície večer 20. apríla na detskom 
ihrisku na Ulici Jána Nerudu. Neskôr zistila, že ide o mladistvých, ktorí sú zrejme pod 
vplyvom alkoholu. Za prítomnosti hliadky OO PZ Dubnica n/V sa podrobili dychovej 
skúške, ktorá alkohol potvrdila. Rodičia si prišli svoje „vydarené ratolesti“ vyzdvihnúť 
na mestskú políciu a za ich hlučné a nevhodné správanie sa museli uhradiť blokovú 
pokutu. 

Sociálna dávka na alkohol a pokuty
Do tretice úradoval alkohol, avšak 18. apríla medzi bezdomovcami na verejnom 
priestranstve. Práve z tohto dôvodu sa zo svojej sociálnej dávky dlho netešil jeden z 
miestnych bezdomovcov. Po prevzatí peňazí na pravé poludnie hneď zamieril z pošty 
do miestnych potravín, kde si kúpil dostatočné množstvo alkoholu na celodennú kon-
zumáciu. Volaniu alkoholu v taške neodolal a hneď za potravinami na lavičke v parčíku 
v Pribinových sadoch otvoril prvú fľašku. Keďže konzumáciu alkoholu na verejnom 
priestranstve u nás zakazuje VZN, P.D. dopustil sa priestupku.

Bc. Róbert Brezina, -mk-
zástupca náčelníka MsP

Napadnutie nožom 
Policajný vyšetrovateľ z Trenčína obvinil 68-ročného muža z Novej Dubnice  zo zloči-
nu ublíženia na zdraví. Obvinený v sobotu 7. mája po predchádzajúcej hádke fyzicky 
napadol svojho nevlastného 54-ročného brata, s ktorým žil v spoločnej domácnosti. 
Najskôr ho udrel nezisteným predmetom do zadnej časti hlavy. Potom ho opakovane 
bodol do oblasti chrbta a taktiež do stehna. Poškodený ostal v bezvedomí, z ktorého 
sa prebral až na druhý deň.  Utrpel zranenia s predpokladanou dobou liečenia nad 42 
dní. Obvinený bol umiestnený do cely predbežného zadržania s návrhom na vzatie do 
väzby. Hrozí mu trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.

kpt. Mgr. Elena Antalová
hovorkyňa KR PZ v Trenčíne

 Najpočetnejší čitateľský maratón vznikol s cieľom pritiahnuť k čítaniu 
čo najviac detí. Hlavným organizátorom je Linka detskej istoty a krstnou 
mamou spisovateľka Oľga Feldeková.
 K aktivitám, ktoré podporujú čítanie detí, sa pripája i naša knižnica. 
Maratón bude odštartovaný v priestoroch Mestskej knižnice 31. mája od 
9. do 15. hod. Počas šiestich hodín sa spolu s deťmi pokúsime prekonať 
vlaňajší rekord vo verejnom čítaní. Minulý rok sa zapojilo 21.234 detí a 
čítalo sa v 140 knižniciach na Slovensku.

Kto sa môže zúčastniť?

 Každý, kto vie čítať a nemá viac ako 15 rokov.
Každé dieťa zvládne svoju trať prečítaním jednej strany z knihy, ktorú vy-
berie knižnica. Tí menej zdatní v čítaní sa nemusia báť, máme knihu pri-
pravenú i pre nich.  Účastníci maratónu potvrdia svoju účasť zapísaním 
sa do pripraveného zoznamu. Všetky zúčastnené deti budú zaradené do 
celoslovenského  zlosovania .
 Pozývame jednotlivcov, triedy i školské kluby. Príďte,  podporte je-
dinečnú akciu a pripojte sa i vy k pokusu o prekonanie rekordu a zápisu 
do Slovenskej knihy rekordov! 

Marta Bieliková
vedúca mestskej knižnice

 Aspoň krátke zastavenie pri ďalšom pozoruhodnom 
veľkonočnom vystúpení študentov, exštudentov a žia-
kov Spojenej školy sv. Jána Bosca, opäť pod režijným 
vedením Mgr. Janky Hortovej, na Kvetnú nedeľu.
 Vždy nové poňatie tej istej témy,vždy perfektné kos-
týmy a exkluzívna scéna, nehovoriac o pekných muziká-
lových replikách  s obsažnou a explicitnou výpoveďou, 
so zmyslom pre mieru a decentnosť. Možno iba opako-
vane konštatovať, že režijnému tímu nechýba bohatá 
invencia a umelecké cítenie.
 Tento rok bolo celé javiskové dianie zamerané na 
Máriu, jej pokornú prostú múdrosť, ale najmä na bolesť 
a utrpenie, ktoré je vlastné každej dobrej a milujúcej 
mame. Nie každá je však predurčená bezmocne sa pri-
zerať na neľudské mučenie svojho dospelého syna, kto-
rému je predurčené zomrieť na kríži, spolu so zločinca-
mi. Teda diváci tentokrát sledovali Kristovo utrpenie cez 
prizmu matkinho  doráňaného srdca.
Ďakujeme! 

PhDr. Irena Štofaníková



 
 
 
 

C e n t r u m   v o  n é h o    a s u    - N O V Á     D U B N I C A 
p o r i a d a   p r e   d e t i  o d  7 –  d o   1 2   r o k o v  

 
                                                                                                              
 
 
 
 

                                                                                                            5 dní plných zábavy, smiechu ,vody , slnka,  
                                               a netradi ná noc  v CV  s opeka kou a diskotékou. 
                                                Spolo ne podnikneme výlety do blízkeho okolia  
       /  Tren ín – kúpalisko, Tren ianske Teplice – minigolf, Dubnica nad Váhom- kolkáre  a mnohé iné…/ 
                                                                  I. TERMÍN  : 11. 7.  –  15. 7. 2011    
                                                      II. TERMÍN  : 25. 7.  –  29. 7. 2011 
                                                                                  III. TERMÍN  : 8. 8.  –  12. 8. 2011   
                                                            IV. TERMÍN : 22. 8   -  26. 8. 2011     
 
V cene sú zahrnuté náklady na : obedy, 1x celodenná strava /ra ajky, obed, ve era /, poistenie, 
náklady na výlety, vstupné na kúpaliská, cestovné, profesionálny dozor. 

 
B l i ž š i e   i n f o r m á c i e   v  C V    N o v á   D u b n i c a  –  .tel 042/ 44 31 817 

25. mája (streda) športoviská mesta

World Challenge Day
organizátor:

odd. kultúry a športu MsÚ, športové kluby mesta
15 minút fyzickej aktivity

pre svoje zdravie a pre svoje mesto
Viac info na  str. 12.  

28. mája (sobota) štart:
pred Hostincom na lúčkach 7 - 9 h.

Novodubnická 25-ka Ivana Markoviča
organizátor:

Klub slovenských turistov Kolačín 
Tri pešie trasy (7, 12, a 20 km)

a jedna cyklotrasa (25 km). 
Štartovné : 1 €, dôchodcovia, študenti a deti 

0,50 €, deti do 6 rokov zdarma. 
Na jednotlivých stanovištiach budú pripravené 

zaujímavé úlohy a hry pre deti.
Viac informácií: http://kstkolacin.webnode.sk/

news/novodubnicka-25-ka1/

31. mája (utorok) 9 - 15 h. mestská knižnica

Čitateľský maratón
organizátor:

Mestská knižnica Nová Dubnica
Viac info na  str. 8.  

31. mája (utorok) 16 h. kino Panorex

Oslavy 20. výročia MO Matice slovenskej
organizátor:

Miestny odbor Matice slovenskej, Mesto Nová 
Dubnica

Účinkuje: Miešaný spevácky zbor Nová Dubni-
ca, DFS Dubinka, ZUŠ Nová Dubnica, Jarmila 
Pišková. Vo foyer kina Panorex bude predajná 
výstava kníh Vydavateľstva Matice slovenskej, 

na paneloch budú vystavené informácie
a fotografi e z činnosti MO MS.

4. júna (sobota) športová hala

Turnaj vo futbale prípraviek
O putovný pohár primátora

organizátor: prípravka MFK Nová Dubnica, odd. 
kultúry a športu MsÚ

5. júna (nedeľa) 15 h. kino Panorex

7. spomienkový klavírny koncert
Mgr. art. Stanislava Kostru
organizátor: ZUŠ Nová Dubnica

5. júna (nedeľa)
nad areálom zdravia 12 - 16 h.

Cesta rozprávkovým lesom  
V cieli vás čaká  sladká odmena

a ďalšie prekvapenia v podobe rôznych
zábavných súťaží, skákací hrad, koníky,

maľovanie na tvár a bufet.
organizátor: Centrum voľného času Dubinka, 

Mesto Nová Dubnica
V prípade nepriaznivého počasia 12. júna

19. júna (nedeľa) 15 h. kino Panorex

Divadelná akadémia 
Detský divadelný súbor Bebčina

pri ZUŠ Nová Dubnica
(víťaz divadelných súťaží Trenčianskeho kraja) 

Predstavenia: V hlavnej úlohe...,
Pristrihneme krídelká?!

organizátor: literárno - dramatický odbor ZUŠ 
Nová Dubnica, odd. kultúry a športu MsÚ

20. - 26. júna (pondelok - nedeľa) kino Panorex

Výstava výtvarných prác žiakov
Mgr. Fleisnerová 

25. júna (sobota) 
Jánsky haluškový festival

organizátor: Klub slovenských turistov Kolačín, 
Mesto Nová Dubnica

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

Ďakujeme neznámemu pánovi na bicykli, kto-
rý na Zelený štvrtok našiel na lavičke na dvore 
medzi poslednými panelákmi v smere na Kola-
čín zabudnutý zväzok kľúčov ochotne ho zanie-
sol na mestskú políciu, kde sme si kľúče o dve 
hodiny s veľkou úľavou vyzdvihli. Ušetril nám 
množstvo starostí.

Petra Langerová





Pripravovaná rekonštrukcia futbalovej tribúny a bezpečnostného 
oplotenia hracej plochy začala 25. apríla.  Touto cestou ďakujem 
Mestu Nová Dubnica za rýchle riešenie havarijného stavu stre-
chy na tribúne. Celá rekonštrukcia bola realizovaná ako spolu-
práca MFK Nová Dubnica a Mesta Nová Dubnica. Mesto uvoľnilo 
5.411,95 eur na nákup plechu a ochranného náteru a MFK uhradil 
cez svojho sponzora - spoločnosť  Profi -NETWORK Slovakia a.s. 
všetky práce spojené s odstránením starej strešnej krytiny,  inšta-
láciu novej, náter všetkých kovových konštrukcii v objeme prác v 
hodnote 3.800 eur. V tom istom čase sa uskutočnilo odstránenie 

náletovej zelene v celom areáli MFK. V spolupráci s mestom a spo-
ločnosťou TEKOS sa odpad odviezol na kompostovisko a drevný 
odpad na ďalšie spracovanie. 
 Spoločne sa nám podarilo pekné dielo a ako správny tím , pri-
speli sme k skvalitneniu prostredia pre šport v našom meste. Do 
konca roku máme naplánované realizovať ešte ozvučenie v celom 
areáli a rekonštrukciu sedadiel na  hlavnej tribúne.

za MFK Nová Dubnica a fanúšikov športu
predseda MFK Ing. Peter Švec

Pohrebné služby
ANTON DADO

Dubnica n/V 042/44 21 949,
Nová Dubnica

(Obchodné centrum Družba)
042/44 33 000,

non-stop prevozy, predaj rakiev,
vencov, kahancov,

sviečok a pohrebné služby
0904 504 498.

Kamenárstvo
kamenárske práce a hrobky 

ZĽAVA 20% na pomníky
do vypredania zásob

0908 395 560.
Ponúkame aj prepravu sypkých
a plných materiálov do 3,5 tony. 

M. Kondel, MK & M-SK
    prevádzka - admin. budova Tekos-u 

Nová Dubnica
vykonáva:

POHREBNÉ SLUŽBY
(prevozy zdarma!, smútočné obrady, 

pochovávanie, truhly, vence)
NON STOP LINKA 0905 991 398

   KAMENÁRSKE PRÁCE
(hroby a hrobky od základu,
pomníky a urnové schránky)

30% ZĽAVY DO VYPREDANIA ZÁSOB

Kancelária: po - pia: 8:00 - 16:00 
tel.: 042 44 34 236, 0905 991 398

28.05.2011 sobota        N.Dca - Tr.Stankovce 10,00 11,45 

29.05.2011 nede a N.Dca - Šúrovce 17,00 N.Dca - Leopoldov 14,30       

04.06.2011 sobota       Beluša - N.Dca     

05.06.2011 nede a Kanianka - N.Dca 17,00 Ilava - N.Dca 14,30      

11.06.2011 sobota       N.Dca - Partizánske 10,00 11,45

12.06.2011 nede a N.Dca - Nováky 17,00 N.Dca - V.Kosto any 14,30      

18.06.2011 sobota       Prievidza "B"-N.Dca    

19.06.2011 nede a D.Vestenice - N.Dca 17,00 Bánovce - N.Dca 14,30      

dátum  "A" muži dorast  "A" žiaci SŽ  MŽ  

POZVANIE NA ZÁVER SEZÓNY:

Novodubnický hokejbalo-
vý tím KSD rozbehol ak-
tuálnu sezónu vo veľkom 
štýle! Po 21 kolách zá-
kladnej časti dominuje v
Trenčianskej hokejbalo-
vej lige a do ďalších bo-
jov play-off vstupuje z na-
jvyššej pozície.

Chalanom gratulujeme a držíme palce do 
ďalších bojov. Po ich priebehu sa s vami po-
delíme o výsledky. 

-mk-

PRVÝ
PO ZÁKLADNEJ

ČASTI



(dokončenie zo str. 1)
WORLD CHALLENGE DAY 25. MÁJA

Zapojiť sa môže každý - športoviská a 
World Challenge Day sú otvorené nie-
len pre Novodubničanov! Zašportovať 
si môžete na viacerých miestach - podľa 
vašej chuti a síl. Zapísať do prezenčky 
a započítať vás však môžeme iba jeden 
raz (po 15 minútach aktivity). 

7:00 - 21:00
fi tness centrum Hotela Dynamic 

Za poskytnutie fi tness centra zdarma 
ďakujeme majiteľovi Hotela Dynamic. 

9:30 - 10:30
Cvičenie pre mamičky s detičkami
pravidelný krúžok materského centra 

Dubáčik pri CVČ

12:00 - 19:00
Tenisové kurty 

Prineste si vlastné rakety a loptičky a 
ohláste sa u správcu kurzov. 

13:00 - 20:00
Minigolf 

minigolf, stolný tenis
Za poskytnutie Minogolfu zdarma
ďakujeme Stanislavovi Magulovi. 

14:00 - 20:00
Areál MFK 

futbalové ihrisko
(môžete si prísť zakopať na bránu,

ak sa vás stretne aj viac, budete si môcť 
aj zahrať), atletická dráha

15:00 - 18:00
Zábavné pohybové hry letný amfi teáter

Množstvo zábavných súťaží, ktoré 
zabezpečujú animátori DOMKY.

 
15:00 - 18:00

Stredisko saleziánov DOMKA 
V interiéri: lezecká stena, stolný tenis, 

biliard, boxerské vrece

Na ihriskách strediska: hody na bas-
ketbalový kôš, trestné futbalové kopy, 

hokejbal, trampolína...

15:00 - 19:00
Stolný tenis herňa Domu športu

Prineste si vlastné raketky a loptičky, 
vstup len v čistej športovej obuvi
s bielou podrážkou. Koordinuje
Mestský klub stolného tenisu. 

15:30 - 16:30
Pohybové hry športová hala

pravidelný krúžok CVČ pre detičky 
predškolského veku

16:00 - 16:30
Cestná cyklistik

štart: letný amfi teáter
Krátka cestná cykloturistika cez Kolačín 

do Dubnice nad Váhom a späť. 
Koordinuje: Detská organizácia Fénix 

pri Základnej škole Janka Kráľa

16:00 - 17:00
Turistická vychádzka
štart: Areál zdravia

Nenáročná turistická aktivita po trase: 
Areál zdravia - bývalý salaš - pred

Sekerkou - Kolačín - Nová Dubnica. 
Koordinuje Klub slovenských turistov 

Kolačín.

16:00 - 18:00
zábavné hasičské aktivity,

kopy na bránku - futbalové ihrisko 
Kolačín

Ukážky cvičení Dobrovoľného
hasičského zboru Kolačín,

ktoré si môžete aj vyskúšať. 
Futbalové kopy na bránu
s TJ Družstevník Kolačín.

16:30 - 19:00
Pétanque

vstup na tenisové kurty
pri dome športu 

Nenáročná spoločnsko-športová hra, 

ktorú môže skúsiť každý.
Koordinuje člen športovej komisie

Vincent Bezdeda. 

17:00 - 19:00
MTB cyklotúra

štart: letný amfi teáter
Náročnejšia cyklotúra Strážovskými 
vrchmi na horských bicykloch, ktorú 

povedie primátor Ing. Peter Marušinec. 

18:00
Zumba pre každého

letný amfi teáter
Vedie Monika (pravidelná aktivita

v tomto čase v telocvični
Spojenej školy sv. Jána Bosca). 

18:00 - 19:00
Cvičenie na fi tloptách
Centrum voľného času

pravidelný krúžok CVČ pre dospelých

19:00 - 20:00
Aerobic pre všetkých

telocvičňa Spojenej školy
sv. Jána Bosca

vedie cvičiteľka Aďka
----------------------------------------------------

KAŽDÝ účastník World Challenge Day 
MÔŽE VYHRAŤ  GREEN BOTTLE! 

www.greenbottleonline.sk

Žrebovanie: 25. 5. o 19:30 - letný amfi k 
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 V sobotu 28. mája sa bude konať ďalší ročník Novodubnic-
kej 25-ky, na ktorý si vás dovoľujeme srdečne pozvať.
 Trasy budú štyri, z toho tri pešie (7, 12, 20 km) a 1 cyklotu-
ristická (25km).
 Štarty budú dva - pred budovou Mestského úradu v Novej 
Dubnici a pred Hostincom na lúčkach v Kolačíne od 7. do 9. hod.
Štartovné: 1,- €, dôchodcovia, študenti a deti 0,50 €, deti do 6 
rokov zdarma.

Turistické trasy povedú po značkovaných turistických
trasách po žltej, červenej a zelenej.
7 km  Nová Dubnica - Veľký Kolačín - Markovica - Malý Ko-
   lačín - Hostinec na Lúčkach
   Trasa je nenáročná, môžu ju absolvovať aj rodičia  
   s malými deťmi, dokonca i v kočiarikoch.

12 km  Nová Dubnica - Veľký Kolačín - Markovica - Kyšky
   - Kamenné vráta - Kyšky - Otoč - 1. studnička nad
   Dubnicou - Medzihorie - kameňolom - Malý Kolačín
   - Hostinec na Lúčkach. Trasa je nenáročná.
20 km  Nová Dubnica - Veľký Kolačín - Markovica - Kyšky
   - Kamenné vráta - okruh nad Teplicami - Kyšky
   - Otoč - 1. studnička - kameňolom - Malý Kolačín
   - Hostinec na Lúčkach. Stredne náročná trasa s od-
   menou na Otoči i v cieli.
Cyklotrasa Nová Dubnica - Malý Kolačín - Otoč - Siran - Ko-
   panica - Prejta - Dubnica - Kolačín - Hostinec na Lúč-
   kach.
 Na jednotlivých stanovištiach budú pripravené zaujímavé 
úlohy a hry pre deti. Akcia sa koná za každého počasia. Na 
vašu účasť sa tešia turisti z Kolačína.                                 -sk-
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Mestský klub stolného tenisu.

15:30 - 16:30
Pohybové hry športová hala

pravidelný krúžok CVČ pre detičky 
predškolského veku

16:00 - 16:30
Cestná cyklistik

štart: letný amfi teáter
Krátka cestná cykloturistika cez Kolačín

do Dubnice nad Váhom a späť.
Koordinuje: Detská organizácia Fénix 

pri Základnej škole Janka Kráľa
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štart: Areál zdravia

Nenáročná turistická aktivita po trase:
Areál zdravia - bývalý salaš - pred
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Koordinuje Klub slovenských turistov

Kolačín.
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